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SERVIDOR
REIVINDICA
MAIS 75%

Os líderes dos servidores públi-
cos vão reunir-se no próximo dia
11 para expedir um manifesto pú-
blico de "repúdio aos 25% de rea-
justamento salarial concedido re-
centemente pelo marechal Castelo
Branco, por ser irrisório", e abrir
a campanha para a concessão de
mais 75%, "para que a justiça se-
ja feita"i Durante a reunião de sex-
ta-feira, dezenas de dirigentes de
entidades representativas da classe
funcionária demonstraram também
a necessidade de ser planejada uma
diretriz de lutas futuras, no to-
cante às reivindicações gerais dos
servidores federais, estaduais, mu-
nicipais e autárquicos, "a fim de
que o Govêrno atenda às justas
causas reivindicadas". Segundo a
maioria dos servidores públicos
presentes à reunião, "o grosso da
campanha deverá estar-se desen-
volvendo durante os primeiros me-
ses de gestão do marechal Costa
e Silva, que tomará posse em
março".

CHUVA MATA
MAIS TRÊS
NA CIDADE

O desabamento de uma bar-
reira no Morro de Santa Marta cau-
sou a morte de três pessoas, às pri-
meiras horas de ontem, soterradas
em seus barracos. O corpo do me-
nino Marco Antônio, de 8 anos, já
foi recolhido, mas os bombeiros e
populares ainda estão empenhados
na remoção do casal José e Neuza
Emídio, soterrados em outro case-
bre. 54 pessoas ficaram desabriga-
das. A situação em Santa Cruz ca-
minha para a normalização, mas as
autoridades tomam providências
diante da possibilidade de novas
chutas. A Secretaria de Serviços
Sociais informou que o Estado po-
de garantir abrigo para 47 mil pes-
soas, na hipótese da repetição da
tragédia de janeiro de 1966 e a Co-
missão de Defesa Civil, criada para
atender a situações de calamidade
pública, tomou as primeiras provi-
dências. Pessoas desabrigadas no
Morro da Mangueira reclamaram
contra o critério adotado pelos tec-
nicos no sentido de desocuparem
os barracos. . „ .

Páginas 2 e 3

BOTAFOGO: AS
DUAS FACES
DO CORTIÇO

Edifício Rajah: seis mil pessoas
pagando a média de duzentos mil
cruzeiros pelo privilégio de morar
num dos seus 707 apartamentos,
distribuídos em três blocos resi-
denciais, onde a água falta, o ar ,
cheira mal e não existe play-ground
para as crianças, que são proibidas
de brincar nos corredores pelo por-
teiro e no passeio em frente
pelo guarda-civil — condenado pe-
Ia Saúde Pública, um médico da
Secretaria já intimou o síndico mas
ainda não conseguiu que êle ze-
lasse pela saúde dos seus morado-
res. Isto é Botafogo, bairro de duas
faces, onde os cortiços são de ci-
mento armado e se confrontam, la-
do a lado, com luxuosos blocos re-
sidenciais de tradicionais famílias

que resistem ao tempo. "A melhor
coisa que a gente poderia fazer era
se mudar e depressa", diz um mora-
dor do bairro. ;

Páginas 14 e ia >

CARNAVAL
TERÁ DOIS
SOBERANOS
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•Com base em emenda do senador
Eurico Resende — inspirada, ao que
afirmaram os srs. Pedro Aleixo e Da-
niel Krieger, na Constituição de Bonn

a Comissão Mista do Congresso apro-
vou ontem o capítulo da nova Carta
referente aos direitos e garantias indi-
viduais: a perda dos direitos será pelo
prazo de dois a dez anos "para os que
deles abusarem no exercício de sua

profissão, na manifestação da pensa-
mentos, prestação de informação qu
fizer propaganda da guerra, subversão
da ordem, preconceitos de raças ou//re-

ligião ou classes, ou ainda que partici-
par de reuniões consideradas subversi-
vas em associações profissionais'.

Os observadores consideram' que a
aprovaçã.1 da emenda do sr/Euricc
Resende representou, em r/sumo, a
aprovação antecipada da no.va Lei de
Imprensa em tramitação no Congresso.
O sr. Daniel Krieger, líder/do Governo
no Senado e presidente d^ ARlíNA na-
cional, ao apoiá-la, considerou como
um privilégio especial dado pelo Govér-
no que "o punido íí.çàrá privado de
exercer a profissão, mas nada impedirá
que trabalhe em ou£ra atividade",

Foi graças à posição do senador
gaúcho — comenía-se — que o sr.
Eurico Resende pôde redigir sua emen-
da, explicando: "Um jornalista, por
exemplo, se cometer abusos, incorrerá
na pena de suspensão de direitos, que
terá de ser declarado pelo Supremo
Tribunal Federal, mediante representa-
ção do procurador-seral da República.
ma$ poderá trabalhar no comércio e
na indústria". .

Durante a apreciação das emen-
das, ò MDB combateu, pelos srs. Ulis-
ses/Guimarães, Martins Rodrigues, Jo-
safa Marinho, Aurélio Viana e Adolfo
de Oliveira.o dispostivo, defendido pe-

/lo sr. Pedro Aleixo, sob o argumento de

que "o princípio consta da Carta de
Bonn, não causando espanto aos júris-
tas da Alemanha Ocidental, pois é apli-
cado até nas tentativas que visam a
reimplantar o nazismo naquele país".

A emenda Eurico Resende tem a
seguinte redação:
\ 

"Art. 150 — Aquele que abusar
dos direitos individuais previstos nos

parágrafos sétimo, 21, 25 e 26 do Art.
.149, bem como dos direitos políticos,
para atentar contra a ordem democrá-
tica ou praticar a corrupção, incorrerá
na suspensão dos mesmos direitos, pe-
lo prazo de dois a dez anos, declarada
pelo Supremo Tribunal Federal, me-
diante representação do procurador-
geral da República, sem prejuízo da
ação civil ou penal cabível".

No final dos trabalhos de ontem
da Comissão Mista verificou-se que vá-
nas emendas foram apresentadas pe-
dindo a aposentadoria no serviço públi-
co civil e militar aos trinta anos de ser-
viços, exceção do sub-relator geral An-
tônio Carlos.

Às 20 horas de ontem o senador
Aurélio Viana denunciou à Comissão
que várias emendas aprovadas naquele
órgão serão rejeitadas em Plenário por'votação maciça da ARENA, é a ordem
dos líderes no Senado e na Câmara,
cumprindo determinações do presiden-
te da República.

Apesar da gravidade da denúncia,
o relator-geral, os sub-relatores e 05
lideres Padilha e Krieger não fizeram

questão de contestá-la, dizendo que só
depois se podia levar ou não em con-
sideração o pronunciamento do sena-
dor pela Guanabara.

Os trabalhos entraram pela madru-

gada e deverão continuar durante todo
o dia de hoje, pois às 18 horas se en-
cerra o prazo para que a Comissão de
Reforma Constitucional apresente sua
coilèlusão sôbre as emendas ao projeto
de Constituição de autoria do Govêrno.

Além da emenda sôbre direitos in-
dividuais, foram aprovadas outras de

grande importância, como as que man-
têm indiretas as eleições para presi-
dente e vice-presidente da República
e trata da implantação do estado 'de

sítio. /'
Emendas à Carta, página 7

EUA: TIMES
CONDENA LEI
DE IMPRENSA

A nova Lei de Imprensa é vio-
lentamente condenada pelo New
York Times, em seu editorial de
ontem, que pede ao marechal Cas-
telo Branco para "reconhecer qúan-
to dano fará ao seu País se persis-
tir nesse iníquo projeto, que não
só causou decepção e antagonismo
no Brasil como provocou fortes
protestos do Instituto Internacio-
nal de Imprensa e da Sociedade In-
teramericana de Imprensa".

A bancada da Oposição esta dis-
posta a participar do processamen-
to legislativo da Lei de Imprensa
para tentar descaracterizá-la de seu
caráter autoritário, segundo anun-
ciou o deputado Martins Rodrigues,
ao explicar que a direção do parti-
do chegou à conclusão de que nao
adianta o boicote do projeto, capaz
de provocar a sua outorga pelo Go-
vêrno, liquidando de vez com a
liberdade de opinião no Pais.

Última página

RESTO DE MUNDO

Pequeno mundo dos favelados do morro dc Santa

Marta desabou e só restaram tábuas entre 3 mortos

L UTA CONTRA MA O
DENTRO DA CHINA

Página 4
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TEMPO
Bom, temperatura cm

elevação, no Rio e cm Ni-
terói- Ontem, cm Ban.ru, a
máxima, 28,7 graus, c, em
Jacarepaguá, a mínima, 18
gaus.

PARTO
A fét Antônio iftanuel

Pereira da Rosa, que viaja-
va de Portugal para os
EUA, deu à luz uma crian-

•ea de 2 quilos a bordo de
um jato da Trans World
Airlines, sôbre o Atlán-
tico (Reuters).,

JORNALISTAS
Os candidatos à presiden-

(.,a do Sindicato dos Jorna-
listas da GB, Mário Maj-
tins, Magalhães Jr. e João
Klièr decidiram formar
chapa única para o proxi-
„o pleito da entidade. Ale-

gam que o momento nao
eabe divergências em íace
da Lei de Imprensa.

VIETNAM
Ontem, o prender Cao Ky

declarou-se disposto a ne;
eociar a paz com Ho Chi
Min e o chanceler britam-
co George Brown íêz novo

apelo a Hanói para que ini-
cie diálogo com os EUA. O
chanceler francês Couve de
Murville acha não ser pos-
sivel, no momento, negocia-
ções para pôr íim à guer-
ra (página 4).

BASQUETE
O Coríntians de São Pau-

lo venceu o Simenthal de
Milão por 90 a 89, con-
quistando o terceiro lugar
na Copa Internacional de
Basquetebol (FP).

SOFIA.1 
A atriz Sofia Loren, que

espera um bebê para se-
tembro, internou-se numa
clinica romana para evitar
um possível aborto (Reu-
ters).
SINATRA

A policia mexicana anun-
ciou que o cantor Frank
Sinatra estava preso por
ter rodado um filme no
qual zombava da lei do di-
vórcio do México. No em-
tanto, soube-se que Sina-
tra não havia deixado sua
residência tia Califórnia e
havia pedido desculpas por
haver brincado com as leis
mexicanas (Reuters).
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IA BOA TROCA

Os juardas-marinha» wítituiram ontem os espadins para receberem nova. espada,

/

ASSÁSSÍNIOS
DE 3 SÓ TÊM
UM SUSPEITO

1
A Polícia continua procurando

o ladrão de automóveis, traficante
de entorpecentes e falsário Dou-
glas Marcos Guimarães, único sus-
peito dos assassínios de llka dos'Santos 

Fernandes, seu irmão José
Fernandes e Milton Martins Bran-
co, sepultados ontem depois de se-
rem mortos no Leblon — a primei-
ra — e na Barra da Tijuca — os

.dois últimos.
Ilka e o irmão íoram enterra-

dos no cemitério de Irajá — a fa-
mília não quis velório — e Milton
na Ilha do Governador. A Polícia
aceita a hipótese de vingança en-
tre criminosos porque Milton e
Ilka também viviam no mundo do
crime. .,

Em Belo Horizonte mais de mil
homens foram presos na "Opera-

ção Galo", posta em execução com
o objetivo de descobrir o Máscara
Rubra, que vem assaltando medi-
cos nos últimos dias. Setecentos já
foram libertados e 300 continuam
sendo investigados.

Triplo assassinato, pág. 17

RUSSOS
CONDENAM
O RAPTO

O jornal Rússia Soviética, afir-
mando que o costume é indigno de
uma sociedade comunista, condena
o "rapto amoroso", consumado sem
outro objetivo além da desonra da
raptada, e "que é de prática co-
mum em certas repúblicas sovié-
tieas"."Raptar uma moça cujos pais
se negam a conceder sua mão por-
que o pretendente é de posição
modesta", afirma o jornal russo,
"é um costume ancestral. Mas rap-
tar uma moça e desonrá-la, como
tem acontecido ultimamente no
Cáucaso, é indigno da nossa socie-
dade comunista".

O Rússia Soviética prossegue
mostrando a diferença entre o
"rapto que termina em bodas e
o "rapto que termina em deson-
ra" para concluir pela condena-
ção dos dois, o último por seu obje-
tivo ou por sua conseqüência e o
primeiro pelo fato de possibiütar,
pelas aparentes semelhanças, a
consumação daquele.'./'

MARINHA TEM
NOVA TURMA
DE OFICIAIS

(Página 11)
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DEFESA CIVIL JÁ
ADOTOU PRIMEIRAS
MEDIDAS: TEMPORAL

O coordenador das Administrações Regionais, sr.
Luís Campos Melo, féz um relato, ontem, sobre a

situação gcr.il do Estado em conseqüência das últi-

mas chuvas e providencias adotadas pela Comissão
Central de Defesa Civil na sua primeira interven-

çáo desde que íoi criada para aluar nos casos de

calamidade pública.
O Sr, Campos Melo esclareceu que os temporais

da semana passada não chegaram a provocar o es-

tado de calamidade pública, considerando que 
"por

enquanto, a posição do órgão vinculado h secreta-

ria do Governo é apenas de expectativa, deixando as

providências iniciais sob a responsabilidade dos ad-

ministradores regionais c presidentes das Comissões

Regionais de Defesa Civil".
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CASOS ISOLADOS

No entender do coordena-
dor daj Admlnlitríçfiei Re-
Cionais oi problema* surgi-
do-s nos diferente*- pontos da
cidade, lio apenas casn» Uo-
lado* "mas se por acaio oco-- .
rer o estado declarado de ca-
Umidade pública tndn o dis-
positivo será acionado no -sen«
tido de foeorrer vítima» n res-* 
Guardar palrimftnlos".

Segundo n sr, Campos Me-
lo, Santa Teresa um cio* bair
ros mais cmUgtdoi no ano
passado, 

"estA completamente
calmo, deiconheccndo-ic até
agora qualr-ucr sinal dc pc-
rlgo naquela área".

— Santa Cruz, entretanto,
— revelou — foi desta ver o
lucar da Guanabara mais
atingido em virtude dns chu-
v«ij na serra, que resultaram
no transbordámento dc trós
rins, mas com as provldén-
rias adotadas pelo administra-
dor Arnaldo Coutinho Lopes,
com a colahoraçlo do Exer-
rito, vai voltando \ normall-
dade. Tanto assim que ape-
nas uma família foi recolhida
a K.izenda Modelo om «laça-
rrpasiii.í, em condições de rc-
ecber dc SOO a 1.000 pes-
soas, pois para tal Ji foi pre-
parada pelo Governo para re
ceber flagelado* na hipótese
de Iragídlas.

Na mesma linha dc perigo
de Santa Cni7, o sr. Campos
Melo aludiu nos perigos do
Morro de Santa Marta em Bo-
tafogo, onde uma barreira de
plantação dc bananas avan-
çnti sobre sete ou oito bar-
racos, deslruindoos. o .iilml-
nistrador-rcgloual Jorge Ave-
lino compareceu ao local, or-
denando n remoçio de dosa-
brigados paia o Albergue
João XXIII.

Em relação ao Morro de
Mangueira, o coordenador das

Administrações Regionais dc-
clarou ao CORREIO DA MA-
NHA que ocorrera desliza-
mento de uma pedra masque
o desastre que poderia acon«
tecer, foi evitado com a demo-
lição de sete ou oito barracos
ameaçados c o recolhimento
de seus moradores í»s depen-
dências da Kscola de Samba
Estação Primeira.

A propósito dn Favela da
Rocinha, no Leblon, e do
morro do Paviozinho, em Co-
paeabana, o sr. Campos Melo
asseverou existir apenas cx-
pcclntiva cm relação àqueles-
dois núcleos populacionais,
Ignorando a ocorrência dc
qualquer tragédia.
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TRAGÉDIA DE 1966
COMPLETA VM ATSO
SOB FORTES CHUVAS

Há exatamente um ano, na madrugada de 7 de

janeiro de 1966, sexta-feira, o Rio começou a viver
sua semana dramática de inundações, que custaram

. quase 300 mortos, desabamentos em todos os bairros,

50 mil desabrigados e prejuízos materiais incalculá-
veis.

Como acontece todos os anos, a partir da madru-

gada da primeira sexta-feira, dia 7, grande jiúmero de

cariocas comparecem à Matriz de São Sebastião

para receber a bênção e a água espargida dos capu-

chinhos, que segundo muitos, tira o azar durante

tode o ano. De' duas horas da manhã até 22h, 100

mil pessoas assistiram às missas rezadas de meia em

meia hora e receberam a água benta, acreditando ter

afugentado o azar. \

Goiânia

AZAR E CHUVA \
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NEUROLOGIA INFANTIL
DU. Ol.AVO NKRV — rrnf.
PUC, Ilocentí ÜB — Hun So-
rocaha, 4S4, inip» 401. 37-Í.MS.

-IICISB

CLINICA DK DOENÇAS SP-
XUAIS — Trnt. da Impotência,
Pré-Nupclal. Orlentaçio do Dr.
CILVAN TORRES — Av. Rio
Pranco, 150, s Dl*). Tel. 42-11171

0847
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CAMINHO DIFÍCIL

Temporal destruiu e matou cm Santa Cruz c moradores precisaram de abrigo
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INÍERNAÍO
Trrfs/ipíiiis — Primário «
Clnailal, menlnoi t mcnl-
nas. Matriculai para o 1.*
Spmrstre 1%7. Tels. Itlu:
27-34311 :iri-:i24«. ESCOLA
ANGLO-AMERICANA (an-
tica Eicula BrltAnlca de Tc-
rrsópollí). 36597

IMPOTÊNCIA
Doenç» sexuais crOnlcai, pré-
núpclal, atraso dn deicnvolvl-
mento, tratamento rápido, nr.
AtOUSTO MARQUES. Itadlns-
copia. Conuulta» R as 20 horas.
Sibado e trrlado nt* lis IS lio-
ras. Cartas e Inlormaçofs tela-
fonC|! 22-7181 «• 32-6fi71 — Rua
Rlachlirlo, 3S6 — Rio,

51065

DR.' MOISÉS FISCH
IJlOLOr.lA - CIRURGIA . CLINICA D* »WhORAI - OSfDA»
CURTA». At. Rln Hrance, 15» - Or. «23. Ti. 42-M4J t "-'Jj^

PERCA SUA INIBIÇÃO'(
Atravéi dos rursos ripeclallzadnii da Acadtunla nr.isllrlra

dr Oratória. Dfslnlhlç-«o, srstlrulaçio, dlcçio, uenlea vocal,
Improvlitçllo, dtcurioi, paleitrai, confortnclas, debates p tie.
nlra dp «parte». Demonstração «pni conipromliioj mílodo r.t-
pldo p moderna. Intormaçflf»! Alclndo Guanabara, 21 —
»/ topa. das 15 As 10 horas. :i8.''7B

FIM DE SEMANA EM SANTOS
EXCURSÃO MÀRITIMO-RODOVIÁRIÀ

RIO — SANTOS — SAO PAULO — RIO

JANEIRO DE 1967

IDÍ.* 14, Sibado, no n/m "Princesa Leopoldina"
VOLTA: 15, Domingo, em ônibus especial».

ESTA E' A SUA OPORTUNIDADE DE CONHE-
CER A VIDA A BORDO DE UM GRANDE

TRANSATLÂNTICO

TOURING CLUB DO BRASIL
Departamento d*» Turismo

58444

Caixa Econômica Federal
do Rio de Janeiro

TÉCMCOS AMARRAM
PEDRAS PARA MO SE
REPETIR TRAGÉDIA

A .Secretaria de Obras anunciou, onlcm, que 
'"o

comportamento das galerias de águas pluviais com

as caixas de retenção vazias c o serviço de prevenção
realizado nas encostas dos morros da cidade, inicial-

mente pelo Departamento de Obras e, ultimamente,

pelo Instituto Geolécnico, amarrando pedras e des-

trumdo outras que ameaçavam rolar, num total de

quase :«00, evitaram que a forte chuva de sexta-feira'

par.-, sábado último provocasse maiores danos".

Durante o dia de ontem os srs. Geraldo dos Reis

Carvalho, superintendente de Obras Pública, Paulo

Cófla, superintendente do Departamento de Esgotos

Sanitários, e Júlio de Castilho, assistente do enge-

nheiro Paula Soares, estiveram visitando os pontos

mais atingidos pelas chuvas, quando consideraram
"pequenos os danos, comparados com outros períodos

de precipitação menos intensa".

portanto davant v.v/.áo à
maioria das ííRuas precipita-
das polas chuva», foram
construídos edifícios o que
permite o escoamento de 16-
da a á**ua da chuva para «i
rua, que a deve recolher por
meios de su.is salerlas de
drenaj-cm, quando antes fa-
ziam o mesmo serviço, .su
com áuuas caíd.is na própria
rua."

"Assim — continuou —
com desenvolvimento das
áreas construídas vão se tor-
nando necessários os aumeiv
to.s de diâmetros das Rale-
rias, o que independe da ale-
gação de que o governo não
melhorou o serviço de «ale-
rias. Durante a maior precl-
pitaçào de água, há um sa-
turamente normal da capacl-
dade de escoamento e as ts-
lerlas transbordam, para co-
meçar a dar continuidade _
vazão, logo que, ela pare,
Sc as galerias não estives-
sem limpas e as caixas de
retenção vazias, o acúmulo
de terras nestas, favoreceria
a passagem de detritos pelas
galerias e as mesmas entu-
pirlam, provocando mais en-
clientes".

Concursos Públicos para Técnico de
Administração e Contador.

Comunica-se que estarão abertas, entre os
dlai 10 e 25 do corrente mês, as inscrições dos
concursos públicos para TÉCNICO DE ADMI-
NISTRAÇÃO e CONTADOR, que serão realiza-
dos pelo D.A.S.P., consoante a legislação vigente*

As inscrições serão efetuadas no balcão do
D.A.S.P. situado no andar térreo do Ministério
da Fazenda, onde também poderão ser obtidas
maiores Informações. 58472

PRECIPITAÇÃO
EXAGERADA

Segundo « Secretaria de

Obras apurou junto ao Ser-

viço dc Meteorologia, o tem-

poral de sexta-feira última

foi o maior Já ocorrido nos

últimos anos em precipitação

pluvlométri-ca, ficando abaixo

somente dos números regis-

Irados em janeiro de 1906,

quando o plaviômetro alin-

Ein a faixa de 2fi(l niiliine-
tros.

O local mais atiiiRido foi

Laranjeiras, com uma precl-
pitaçào de 05 milímetros, se-

guido da Praça XV de No-
vembro, com 84.4, Jardim
Botânico, com 79.1 mllírnc-
tros, Serviço Geográfico do
Exército, onde o pluvlômetro
local atingiu 60.0 milímetros,
e outros com números me-
nores.

Disse o engenheiro José
Geraldo dos Reis Carvalho
que é de so notar a diferen-
ça da extensão d.is enchen-
tes de 1986 para esta última,
Já que 

"se estivéssemos no
ano p.issado os danos seriam
multo maiores, dado ao es«
tado precário cm que sc en-
contravam os serviços de es-
gato e de prevenção contra
deslizamentos de terra no»
morros, bem como o de pe-
dras".

ENCHENTES

Justificando o estado de
lagoa om que foram trans-
formadas certas ruas e pra-
ças, disse o engenheiro que
Isso é conseqüência normal
do próprio progresso, já que
"em lugares cm que anterior-
mente eram áreas livres e

ENCOSTAS PERIGOSAS

Os engenheiros da Secre-
taria de Obras estiveram vi-
sitando os locais atingido.-*
pelas chuvas durante o dia
de ontem. Na favela de Do-
na Marta, onde uma crian-
ça havia morrido soterrada
e um casal de adultos se en-
contrava desaparecido, além
de 12 barracos estarem com-
pletamente destruídos dei-
xando desabrigados 83 pes-
soas, providências Imediatas
foram tomadas, Inclusive
com a interdição de outros
6 barracos que ameaçavam
desabar.

Chuva de 67
coni irmã
a previsão

As fortes chuvas que cal-
ram na Guanabara na madru-

gada de sexta-feira para sá-
bado, fazendo lembrar o tem-

poral de janeiro de 66, vieram
confirmar a previsão mun-
dial de aumento de intensi-
dade dos fenômenos meteo-
rolúgicos, que se verificarão
,-üé 1908, quando será conclui-
do o ciclo de onze anos ¦
meio de aumento progressivo
d> movimento de energia so-
Jar.' Nos primeiros dias de 1966,
o diretor do Serviço de Me-
leorologla dos Estados Uni-
dos, sr. Robert White, e o
sr. Jerorbe Namias, previsor
geral daquele órgão, revela-
ram que o sistema geral de
ventos haviaVmudado no mun-
do Inteiro cque, se 1965 já
havia sido um ano estranho
cm matéria de fenômenos me-
teorolÓRlcos, 1966 seria ainda
pior, com fortes chuvas no
Continente americano, seca
muito intensa na Índia e ou-
trás previsões plenamente
confirmadas no decorrer do
ano passado.

ATÊ 1968

As previsões de meleorolo-
pistas do mundo inteiro, en-
Ire os quais os norte-ameri-
canos já citados, indicam que
os fenômenos meteorológicos
sc acentuarão até o ano que
vem. As chuvas de ontem,
inundaram algumas ruas da
Guanabara, provocando desli-
zes do encostas e algumas
mortes, são, por assim dizer,
a confirmação daquelas pre-
visões. E mais chuvas estão
por vir.

O professor Junqueira Sch-
midt explica o aumento de
intensidade dos fenômenos
meteorológicos, dizendo que
os mesmos são provocados"por um aumento pro-
gresslvo do movimento de
energia sola r". Esses fe-
nômenos cumprem um ciclo
do onze anos e meio, período
em que se verificam as cur-
vas de atividades máxima e
mínima do sol. O ponto de
intensidade máxima do sol,
no atual ciclo, verificar-se-á
em 1968. Fotografias que per-
mitem a medição do tamanho
e quantidades cias manchas
solares nas diferentes épocas,
possibilitam o estudo da in-
tensídade de atividades sola-
res.

Pouco depois de iniciada '

a primeira missa contra o
azar, começava também,
por volta das 2 horas da
madrugada, o primeiro
temporal do ano, conti-
nuando chuvas esparsas

que caíram na véspera,
conforme previra o Serviço
de Metereologia. Em pouco
mais de 90 minutos de chu-
va, vários bairros ficaram
inundados, especialmente o
Centro, Catumbi, Catete,
São Cristóvão, Vila Isabel,
Méier e Engenho Novo. As
Ruas Barão de Petrópolis,
Itaplru, Catete, parte da
Barão de Bom Retiro íica-
ram intrasitáveis. As águas
invadiram casas nas Ruas
Adriano, Arlstides Caire B
Dias da Cruz, no Méier. O'
Corpo de Bombeiros rece-
beu o primeiro pedido de
socorro: retirar os mora-
dores do número 1570 da
Rua Itaplru, ilhados pelas
águas.

O carioca teve, há um
ano, íim de semana sem

praia, apesar do calor In-
tenso que antecedeu a chu-
va de sexta-feira e a prc-
visão do tempo era de ins-
tável, com chuvas e tro-
voadas. Tendo havido pan-
¦¦.irias esparsas na manhã
c noite de sábado, tarde e
noite de domingo.

DIA DAS ÁGUAS

S

WÊfíÊÊIn M__ -—_—^w^1
Campo Grande
i Cuiabá
diariamente (*) às 13:30 li
%t7^í:M>Si^\l_íA'A.'J____l__a_.JMBllfiflHat''.'- S*áÜ««à^lèaa

Agora, rumo ao Oeste, a VASP lhe
oferece muito mais vôos no VISCOUNT,
Conforto de jato. Tarifas mais baixas!
Kcscrvas c Informações:
Fones: 32-2750- 53-7011 - 31-3825

37-0513
viaje bem.,, viaje

(*) exceto 2* FeiraVASP

Schuricht
morre aos
86 anos
VEVEY, SUÍÇA (Reuters,
FP-CM) — O famoso
maestro e diretor de or-
questra Karl Schuricht
morreu ontem nesta cidade,
aos 86 anos de idade, 60
dos quais inteiramente de-
riicados á música. Após di-
rigir as orquestras de vá-
rios teatros alemães, Karl
Schuricht tornou-se diretor
de concertos da cidade de
Wiesbaden, cargo que
ocupou até 1945, quando
abandonou a Alemanha pa-
ra estabeleeer-se na Suiça.

Segunda-feira, dia 8,
amanheceu chovendo íino e
o sol apareceu muito pou-
co durante a manhã. À tar-
de a cidade começou a vi-
ver sua semana de tragé-
dia. As pancadas de chuvas
se tornaram mais fortes e
freqüentes, a água come-
cou a se avolumar nas ruas,
inundando as primeiras e
invadindo prédios. Entre
estes o da Justiça, que foi
obrigada a interromper
seus trabalhos antes do íim
do expediente- Copacaba-
na, Laranjeiras, Catete,
Lapa, Centro, Catumbi, Ti-
jucá, Maracanã, Praça da
Bandeira, Vila Isabel, En-
genho Novo, Cavalcanti,
Cascadura, Madureira, Mé.
ler, Bonsucesso e Ramos
pediram os primeiros socor-
ros aos bombeiros, porque
os morros começam a des-
lizar, e a água a isolar pes-
soas.

Por volta das 17h, já com
chuva forte, um fio caiu na
Rua Prefeito Olimpio de
Melo, em São Cristóvão,
eletrocutando um homem
que esperava condução em
frente ao número 1070. Era
a primeira vitima do tem-
poral, e nâo foi identifica-
da. Na esquina das ruas
Borja Reis e Dr. Leal, no
Engenho de Dentro, as
águas invadiram um bar-
raco afogando duas crian-
ças que dormiam, enquan-
to na Rua Camarista Méier
um muro desabou matando
uma senhora. Começava a
noite de segunda-feira, dia
10, com a chuva forte, atin-
gindo tâda a cidade.

Às 20 horas o Rio Joana
transbordou e as águas co-
br iram a via férrea, en-
quanto em Sáo Cristóvão
desabou a rede elétrica da
Linha Auxiliar. A estação
da Leopoldina foi invadida
pela enxurrada. .Todos os
trens pararam. As rodo-
viárias Novo Rio e Maria-

no Procópio suspenderam a
partida de ônibus interes-
taduais.

\Os aeroportos do Galeão
e Santos Dumont reconhe-
ceram não oferecer mais
teto para decolagens ou
aterrissagens. Nas ruas, já
inundadas, os automóveis
se movimentavam com di-
íiculdade. Todos os quar-
téis do Corpo de Bombeiros
recebem maior número de
chamados, mas a partir das
23h são também inundados
e têm a maioria de seus
carros imobilizados.V Em
quase todos os bairros de-
sencadeia-se uma série de
deslizamentos de morros e
desabamentos, que continua
por tôda a madrugada. Em
24 horas, o nível pluvio-
métrico bate o recorde,
chegando a 237 milímetros,
superando os maiores co-
nhecidos pelo Rio, nos tem-
porais de 1883, 1897 e 1916.

Terça-feira, dia 11, as
chuvas diminuem um pou-
co às 5h da manhã, mas
voltam a cair depois das
lOh. O IML, 20 horas de-
pois da chegada do primei-
ro corpo, tinha 120 e co-
meçava a receber cadáve-
res numa média de 6 por
hora. O Corpo de Bombei-
ros recebe mais de 3 mil
chamados e o governador
Negrão de Lima declara es-
tado de calamidade públi-
ca. Alguns jornais não cir-
culam, porque tiveram
suas oficinas invadidas pe-
las águas. Os demais saem
com atraso e número de
páginas reduzido.

A cidade, quarta-feira,
dia 12, no terceiro dia de
temporal, que atingiu com
a mesma violência também
o Estado do Rio, íica sa-
bendo que no IML estão
180 mortos. H-n quarenta
mil desabrigados recolhi-
dos precariamente no Shop-
ping Center de Copacabana,
Igrejas e Escolas do Esta-
do, e que Santa Teresa é o
bairro mais atingido pelas
águas, com quase todas as
suas ruas intransitáveis e
sucessivos deslizamentos de
morros e barreiras, um dos
quais atingo o número 200
da Rua Santo Amaro.

Ao meio dia, 30 tonela-
das de lama e pedra desli-
zam na rua Capitão Mene-
ses, em Jacarepaguá, atin-
gindo um dos ramais da
adutora velha do Guandu e
fazendo com que, irônica-
mente, o Rio inundado fi-
que sem água.

Enquanto as chuvas con-
tinuam quinta-feira, os de-
sabrigados atingem a 50
mil, o número de corpos
no IML passa de 200, o
morro do Querosene amea-
ça desabar, o dos Prazeres
desliza fazendo vitimas no
Humaitá e em Santa Tere-
sa, onde aumentou sempre
o número de desabamen-
tos, uma avalancha de bar-
ro e pedras cai pouco de-
pois do meio-dia sobre o
prédio 200 da Rua Santo
Amaro, soterrando 50 ope-
rários que trabalhavam pa-
ra*desobstruir o conjunto,
e aumentando para 100 o
número de mortos do bair-
ro.

Em meio a um intenso
trabalho de socorro às vítl-
mas e de vacinação da po-
pulação contra epidemias,
as chuvas começaram a di-
minuir na sexta-feira, dia
14, com a cidade procuran-
do voltar ao normal, conse-
guindo em parte no dia se-
guinte, já sem chuva.

Domingo, dia 16 teve sol
íorte e multo calor. Apesar
da proibição das autorida-
des, muita gente foi às
praias e os jornais publi-
caram que o temporal cau-
sou 50 mil desabrigados,
280 mortos, toneladas de
lama nas ruas que levariam
meses para ser retiradas,
enquanto a água potável
não voltaria no mínimo, por
duas semanas.

Médico muito jouem,
Pedro Ludouico localizou-
se. no interior de Goiás,
em Rio Verde. Ali cons-
pirou e se inscreueu no
Reuolução de 30. Poucos
dias depois de deflagrado
o movimento, d /rente de
110 hotnen* travou com-
bate conj as, forças lega-
listas. Derrotado às por-
tas da cidade, foi preso e
conduzido para a velha
Capital, mas um dia an-
tes de chegar ao seu des-
tino, a revolução se tor-
nava vitoriosa e êle, de
prisioneiro, passou a co-
mandar a tropa que o ha-
via derrotado.

Senhor absoluto do ter-
reno, Ludovko resolveu
transferir a Capital para
um lugar mais adequado
e que atendesse aos inte-
resses do Estado.

Numa conferência que
fêz há poucos dias na Uni-
versidade F e d er ai de
Goiás, contou êle sucinta-
mente a história dessa
trans/eréncia. Chepou à
convicção de que a mu-
dança da Capital não era
apenas um problema na
vida do Estado, porém, ao

, 7nesmo tempo, a chave, o
começo da solução dt to-
dos os demais problemas
estaduais. Meteu então
ombros à iniciativa, e, sem
auxílio de espécie alguma
do Governo federal, rea-
lizou sozinho, com os par-
cos recursos estaduais, a
construção . de Goiânia,
co?n tôda a técnica neces-
sária.

Em meio às obras, o go-
vernador se instalou no
local da nova Capital e
ali ficou trabalhando vin-
te horas por dia até quan-
do tudo ficou pronto.

O único auxílio que
Getúlio deu, consistiu nn

célebre frase meio acácia-
na de um dos seu» dlscur-
sos: — "O verdadeiro sen-
tido de brastlidade i a
marcha para o Oeste,"

A conferência não men-
ciona quanto foi gasto no
empreendimento, mas não
deve ter sido multo, pois
a renda global úo Estado
tino in nlém de sete mil
contos e tudo se féz com
os recursos apenas do Es-
tado.

Hoje, Goiás rende se-
tenta bilhões e de último
colocado em 1930 entre os
Estados brasileiros, pas-
sou a ocupar o 11.° lugar,
sendo atualmente a pri-
meira zona pioneira do
País, depois do Paraná.

Goiânia é obra brasilei-
ra reaiíiicnte digna de ser
ciíadn como padrão de
honestidade e de eficiên-
cia, a exemplo do que
ocorrera também com
Belo Horizonte.

Nos seus longos anos de
vida, Ludovko tem razão
para se orgulhar do que
realizou pelo seu Estado.

m

ALI RIGHT

CAMPANHA DA CRIANÇA

C-ritb-trt, você também, no prognm» d» ampar» _•

rntnor «b«ndon»d->.
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Correio
da Manhã

End. Teleg.: "Correonunhl''

AOMINISTRAÇAO, R E D A-
CAO, OFICINAS t CIR-
CULAÇAO•

Ar Gome» Freire, 471 —
Tel.: S2-2020 (rede Interna).

DEPTO DE PUBLICIDADE
At Rio Branco, 185 — loj» O
Tel : 52-6156 (rede intern»).
RECEPÇÃO DE ANÜN0IO3

— B.ilcio. Assinatura!, In-
formaçõet. etc.
Acendi Central: At. Rio

Branco, 185, eaq Almirante
Barroso - Tel.: 52-6158
(ride Interna).

Agencia Gomei Freire (Zona
Centro): Av. dome» Frei-
re, «71 - Tel.: 22-0037.

Acenda Copacabana (Zona
Bul) : At N. 8.» de Co-
paeabana, E60-A - Tel.:
37-1832.

Acenda Tijuca (Zona Nor-
te) : Rua Conde de Bonllm,
406 - Tel.: 34-9265.

Acenda Méier (Subúrbio) :
Rua Lucldlo Lago. 271.

SUCURSAIS
Sâo Pauiri Rua da Consola-

cio, 222 — 13.o «ndar —
Tels.: 33-3070 e 33-6991.

Belo Horizonte; Rua Rto de
Janeiro. 462 - Tel.: 5-0470.

Brasília - DP — Quadra W
Casa 22 - Tel.: 2-2524.

Recife: Hua Qerráalo Pires,
285 - Loja 2 — Tel.: 2-3403.

Porto Alegre: At. Borges de
Medeiros. 308 — Con). 184.

Hxserói: At Amaral Peixoto,
^70 — uoja 8 • Conj. 426 -j

Ed. Líder — Tel».: 2-3431
2-3432 • 2-3433.

ASSINATURA DOMICILUB :
Anual  30.000
Semeitral  >2-W>
Trlmeitral .__.. l'-*100

ASSINATURA P05TAL !
Anual  23000
8cmeatial  H «0°

.
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APOIO DE ZINCO

Perigo continua no Morro de Santo. Marta e favelado procura ainda pertences no que

TEMPORAL NO MORRO
MA TA E DESABRIGA

restou do desabamento

Plantão vai
garantir
a limpeza

O desabamento de uma
barreira no Morro de San-
ta Marta, no fim da Rua
Marechal Francisco de
Moura, em Botafogo, cau-
sou na madrugada de on-
tem a morte do menor
Marco Antônio de Oli-
velra, de 8 anos, alem da
hospltalização de sua mãe,
Nadir Ramos de Oliveira
de 21 anos (que estava grá-
vida), e sua irmã, Rosana
Célia de Oliveira, de t>
anos.

Ao local compareceram
os bombeiros do Posto Hu-
maitá, que trabalhavam va.
garosamente na retirada de
dois soterrados: José Emí-
lio, 28 anos, e sua mulher
Neusa, que se presume es-
tão mortos, 12 barracos fo*
ram destruídos, 54 pessoas
estão ao desabrigo, nove
deram entrada no HMC.

A sra. Maria Aparecida
Freitas, moradora no Mor-
ro de Santa Marta, disse
que o desmoronamento dos
barracos ocorreu por vol-
ta das 23h de anteontem.
Contou que estava dormin-
do quando acordou com o
barulho de madeira que-
brando. "Não deu tempo
nem de me levantar — dis-
se — e quando me dei con.
ta estava presa entre pre-
gos, latas e caixotes. Notei
que alguém chorava ao
meu lado, mas só pensava
em me desvencilhar dos
caixotes. Minha perna san-
grava e observei que o
morro acordava para nos
salvar. Depois, vi que per-
dera tudo."

Todo o morro se prepa-
rava para enterrai**-o me-
nor Marco Antônio dc Oli-
veira, de 8 anos, que mor-
reu imprensado entre os
barracos que desabaram.
Sua mãe está internada no
Hospital Miguel Couto,
junto com a filha, Rosana
Célia dc Oliveira, de 6 anos,
Bem saber ainda que o íi-
lho morreu. A maior quei-
xa dos moradores é contra
o Corpo de Bombeiros que
os abandonou na retirada
dos dois cadáveres, delxan-
do que os moradores ten-
tassem achar os corpos de
José Emilio, e de sua com*
panheira Neusa.

NO LOCAL

Por volta das 12h com-
pareceu ao local para me-
dir a intensidade dos pre-
juízos materiais e humanos
o administrador regional
de Botafogo, sr. George
Avelino e o diretor do De-
partamento de Recupera-
ção de Favelas, sr. Vitor
Pinheiro. Ambos conversa-
ram com os moradores en-
tão aglomerados no Circulo
Operário de Santa Marta,
dando como dados oficiais
a interdição de 12 barracos,
nas proximidades do desa-
bamento, e o recolhimento
de 54 pessoas ao Albergue
João XXIII. Mais quatro
barracos foram interdita-
dos pelo administrador re-
gional.

to dc Santa Marta: Gui-
Jhcrme Ferreira Pinto, ope-
rárlo, 19 anos; Ismael Sim-
pliefo, 22 anos, operário,
primo do menino morto;
Ana Rocha Moreira, viúva
com 7 filhos, 54 anos; Cos-
me dos Santos Moreira, 14
anos; Manuel Santos Mo-
reira, 20 anos; além de Na-
dir Ramos e sua filha Ro-
sana, cujo irmão faleceu no
desabamento, todos com
contusões e escoriações.

SANTA CRUZ

A Administração Regio-
nal de Santa Cruz infor-
mou ontem não haver mais
perigo de inundações na
zona rural do Estado, do
vez que as enchentes ocor-
ridas anteontem já foram
superadas pelas próprias
condições da natureza e
pelo perfeito funcionamen-
to dos canais de drenagem
<¦"•' - '"o. Contudo a nor-
í, ,e da situação de-
pende de não haver chuvas.

O cadáver da única vi-
tima das enchentes de San-
ta Cruz, lavrador Ubaldo
de Oliveira, não íoi ainda
encontrado, supondo as
autoridades que o rio onde
se afogou tenha levado o
corpo para o mar. O chefe
do Departamento de Agri-
cultura da Secretaria de
Economia, engenheiro Sou-
to Maior, informou que a
lavoura de Santa Cruz não
foi atingida.

-zs

MIGUEL COUTO

No Hospital Miguel Couto
foram socorridas as seguin-
tes pessoas do desabamen-

SITUAÇÃO

Com as chuvas que caí-
ram nas cabeceiras dos rios
Cação Vermelho c Ponte
Branca os dois transborda-
ram no trecho de Santa
Cruz provocando alaga-
mentos na Estrada do Mor-
ro do A e na Rua dos
Bambus, ameaçando as ca-
sas de diversos lavradores
da região. A.situação de
calamidade perdurou até a
madrugada de ontem,
quando houve a baixamar.
Graças ao perfeito funclo-
namento do sistema dc dre-
nagem de Santa Cruz, onde
os canais São Fernando,
Ponte Branca, Itá e São
Francisco foram desobs-
truídos recentemente, a
água pode escoar-se com a
descida da maré. Os locais
mais atingidos foram as
terras marginais ao Cação
Vermelho, Ponte Branca e
a Vala do Dreno. .

LAVRADORES

Os lavradores que tive-
ram suas casas invadidas
pela água, embora tlves-
sem sido alertados pelo ad-
ministrador regional sôbre
o perigo de uma enchente
maior preferiram ficar em
suas casas- Somente uma
família aceitou remoção
para a Fazenda Modelo,
em Campo Grande.' O che-
fe da família atingida re-
lutou em deixar a casa.
afirmando que "tinha lá
uma geladeira comprada
com muito sacrifício". Di-
ante da insistência das au-
toridades, o lavrador saiu
da casa com a mulher e
três filhos, mas somente
depois de ter colocado a
geladeira em lugar seguro.
Um dos lavradores que te-
ve sua casa atingida foi
João Ferreira do Prado,

que vive com mulher e
quatro filhos na Estrada
do Morro do A.

ALCOOLIZADO

Informou o assistente do
administrador Regional de
Santa Cruz que Ubaldo na
ocasião em que caiu no rio
devia estar alcoolizado.
Dois companheiros seus fo-
ram encontrados bêbados
sôbre uma ponte, momentos
após a sua queda e afir-
mavam que "estavam espe-
rando o corpo passar para
recolhê-lo".

A zona de produção agri-
cola de Santa Cruz não foi
atingida pelas enchentes e
a lavoura está assegurada,
segundo afirmou o sr. Sou-
to Maior. Espera o enge-
nheiro que já na manhã de
hoje as zonas alagadas em
Santa Cruz estejam li-
vres da água, de vez que o
Cação Vermelho está cor-
rendo com boa velocidade,
o mesmo ocorrendo com os
outros canais. Diante do
ocorrido anteontem a Ad-
ministração Regional dc
Campo Grande tomou pro-
vidências no sentido de po-
der abrigar as possíveis vi-
Umas de outra enchente,
mandando preparar gal-
pões na Fazenda Modelo.

MANGUEIRA

Moradores da favela cie
Mangueira, desabriga-
dos pelas últimas chuvas
que caíram sôbre a Gua-
nabara, estão acusando en-
genheiros do Estado e pe-
ritos do Instituto dc Geo-
técnica de "precipitarem-se
nos acontecimentos", le-
vando-os a abandonar seus
lares "pela simples pre-
sença de um pedaço de pe-
dra" que ameaçava cair em
cima do barraco n.° 53, dc
propriedade do sr. Gencsio
Pereira.

Descontentes com o fato
de haverem abandonado
seus barracos, os favelados
(4 famílias) desabrigados

que ocupam provisòriamen*
te um cômodo da Escola
de Samba da Estação Pri-
meira, negam-se a comen-
tar o acontecido, querendo
com a "greve do silêncio",
demonstrar o seu descon-
tentamento em ter de sair
dos seus barracos, embora
condenados, pelos enge-
nheiros do Estado.

DETRITOS

Enquanto técnicos do Ins-
tituto de Geotécnica (fotos),
e engenheiros do Estado
tentam explicar aos favela-
dos o que pode representar
para eles a "não obediência
às autoridades competentes
encarregadas de removê-los
para local mais seguro",
garis, da Limpeza Urbana,
tentam com o uso de pás,
remover montanhas de de-
tritos que desceram do
morro e se acumularam
diante da quadra da Esco-
Ia de Samba de Mangueira.

A Secretaria de Obras in-

formou ontem que a

SURSAN e o DER estão

adotando as medidas ne-
cessárias a fim de que "ne-

nhuma rua ou praça da cl-
dade continue interrompi-
da para o tráfego". Sali-
entou que uma turma de
emergência está permanen*
temente de plantão para
agir logo após o término
de qualquer chuva.

GB garante
abrigo para
47 mil

O secretário de Serviços
Públicos da Guanabara, sr.
Humberto Braga, disse ontem
que já foi providenciado o lo-
vantamento dos locais onde
as vitimas de possíveis en-
chentes, semelhantes à do
ano passado, poderiam se
abrigar, citando,, além do Ma-
racanã e do Maracanàzinho, a
rede escolar da Guanabara
que, cm conjunto, compor-
tam pelo menos 47 mil pes-
soas.

Revelou que a Secretaria
já tem local garantido para
830 pessoas, cm 5 pontos da
cidade, mas que o organismo
não tem autoridade para in-
terdltar as favelas, tarefa que
compete ao Departamento de
Obras e ao Instituto Geotéc-
nlco, que determinam quais
os terrenos que não suporta-
rão novas chuvas.

SANTA MARTA

O sr. Humberto Braga afir-
mou que todas as vítimas das
chuvas de ontem e anteon-
tem já foram devidamente
abrigadas e medicadas. Sôbre
a Favela de Santa Marta, on-
de houve um deslizamento de
terras, o secretário garantiu
que apenas 12 barracos foram
atingidos, matando uma cri-
anca de sete anos e possível-
mente um casal, que se en-
contra desaparecido.

Das vinte e oito pessoas fe-
ridas, apenas duas foram lios-
pitalizadas. Os 64 desabriga-
dos de Santa Marta estão no
Albergue João XXIII.

ABRIGOS

São os seguintes os locais
onde as possíveis vitimas po-
derâo ficar abrigadas, no ca-
so de uma tragédia como a
de janeiro de 66: Maracanã
e Maracanàzinho: (com ca-
pacidade para 7 mil pessoas),
Rede Escolar da Guanabara,
com capacidade para 40 mil
pessoas; Fazenda-Modêlo dc
Campo Grande — eapacida-
de: 500 pessoas; Albergue
João XXIII; 100 pessoas; Cen-
tro de Recuperação de Men-
dlgos: 30 pessoas; Galpão da
COAP, no Jacarèzinho: 50
pessoas; Colônia de Férias de
Paquetá: 150 pessoas, de pre-
ferència crianças.

ESPERANTO: CASAL
MAIS IDOSO NA GB

Os esperantistas Joaquim
e Amália Gonçalves, de 65
e 76 anos, respectivamen-
te, que se casaram no dia
l.o de janeiro passado, após
um namoro de seis meses,
chegaram ontem ao Rio,
procedentes de São Paulo,
onde foram passar a lua-
de-mel.

Recepcionados pela Coo-
perativa Esperantista da
Guanabara, afirmaram te-
rem-se apaixonado ao des-
cobrirem que ambos eram,
além de esperantistas, ve-

gctarianos, socialistas, Ro-
saeruzes e radioginastas.

Dona Amália, que com-
pletou 76 anos no dia do
casamento, declarou que
ficou viúva há 22 anos, ten-
do sido casada durante 38
com seu primeiro marido.
Tem 9 filhos, 26 netos e 4
bisnetos. O sr. Joaquim
Gonçalves ficou viúvo há
6 anos e foi casado pela
primeira vez durante 33
anos. Tem 4 filhos, 11 ne-
tos "e um bisneto a cami-
nho". O casamento reali-

zou-se apenas no civil e,
em São Paulo, os noivos re-
ceberam uma homenagem
de todos os filhos, netos e
bisnetos "que foram os
grandes incentivadores do
nosso amor" — explicou
dona Amália. O sr. Joaquim
Gonçalves é diretor da Edi-
tora Espiritualista da Gua-
nabara. Vai fixar residên-
cia. na Tijuca, de onde é
morador antigo. Conhece-
ram-se durante o Congres-
so de Esperanto, realizado
no Rio no ano passado.

OFICIALIZADO 0 INTERESSE
DA IBAP NA COMPRA DA FNM

Esteve no Rio, sexta-feira, dia 6 do corrente, um dos dire-
tores da INDÚSTRIA BRASILEIRA DE AUTOMÓVEIS PRESI-
DENTE, com a finalidade exclusiva de oficializar o interesse
daquela empresa na compra da Fábrica Nacional de Motores.

O documento, na oual a IBAP se coloca entre os interessa*
dos na compra da "pioneira", teve caráter de autêntica oficia*
lização, razão por que foi passado em cartório e ali entregue
para ser notificada a diretoria da FNM.

Esse interesse da Indústria de Automóveis Presidente, que
aguarda registro no GEIMEC, cujo órgão já está de posse da mais
completa e necessária documentação, é uma autêntica demons-
tração da confiança dos homens que dirigem a IBAP, no senti*
do da incorporação definitiva daquela empresa, dentre as prm*
cipais produtoras de automóveis em nosso país.

O fato é deveras significativo, quando se sabe que a IBAP
já sofreu uma série infindável de fiscalização e até mesmo inqué*
rito parlamentar.

Os dirigentes da IBAP, face o processo de socialização da
capital por eles posto em prática, e considerado revoluciona-
rio, estão convictos de que essa será uma forma capaz de re-
erauer a FNM, e mais, fazer dela uma verdadeira Fábrica NA*
CIONAL de Motores. 38585

o agente 000 revoluciona o mundo das jóias e decreta:
• 19
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DE ENTRADA

Assistência aos Lázaros
Com sua contribuição a esti

Campanha que visa a salvar
centenas dc crianças do conta-
gio da lepra, você estará pra-
tlcando um nto de alto sentido
cristão e patriótico. Envie sua
ajuda para a sede da Socieda-
de do Distrito Federal de As-
sistència aos Lázaros, Av. AI-
mirante Barroso, 6, «ala G09.
Tel. 42-8204. 81379

. Relógio -REINE",
ouro 18k, com pulseira a*» nnn
matizada LI.UUU

000 de entrada mensais

Relógio 
"LADY-SPORT",folhea-

do suíço original, 17 r nftfl
rubis, mostrador relevo ü.OUU

000 de entrada mensais

Relógiodeouro"LILI", 0(1(10
máquina suiça à sua O.UUU
escolha 000 de entrada mensais

i Relógio "SEIKO", japonês, linha
de alto luxo, folheado, automá-
tico, calendário o a aj aaa
prova d'água ul.UUU

000 de entrada mensais

r Relógio "OMODOX", suiço origi-
nal, folheado, diversos r aaa
modelos U.uUU

000 do entrada mensais

Pulseira "LARA", ouro 18k, exe
cutada a mão num lindo
trabalho de ourivesaria

000 de entrada
Anel relógio ouro 18k,
máquina suíça, 17 rubis

000 de entrada
d Anel "SPRING", ouro18k, pedras

engastadas, turquezas,. a aaa
rubis ou safiras O.UUU

000 de entrada mensais
n Pulseira "BERLOQUE", ouro

18k, modelo original n aaa
00Q de entrada I.tUU

mensais

6

I

34.900
mensais

10.000
mensais

1

i1

Relógio "RIVIERA", ouro
JO suíço com pulseira de

ouro, malha italiana
000 de entrada mensais

18k,

10.000

PonfoIi'iokt?âç
CENTRO COPACABANA MADUREIRA

£V R. Uruguaiana. 134 Av. N. S. Copicabini, 735 R. Carolina Machado, 414

NITERÓI NOVA IGUAÇU CAXIAS
R. da Conceição, 79 Av. Amaral Peiioto. 75 Av. Nilo Peçínhi. 2»
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TÓQUIO, PEQUIM, LONDRES e LISBOA 

Hussein fecha
organização
anti-Isracl

AMA (FP-AP-CM) - O
fechamento dos departa-
mentos da Organização de
Libertação da Palestina
(OLP) cm Jerusalém, o es-
pccinlmcnte o fechamento
dc seu quartel-general em
Bcith Hamlna, entre Jcru-
salóm c Kamallah, íoram
anunciados, ontem, pela
manhã, por Wasti El Tall,
primeiro-ministro da Jor-
d.lnia. Em uma entrevista
,. imprensa, que durou cér-
ca de duas hora» c meia,
Tall Indicou que tinham si-
do "lacradas" as depend.n-
cias da citada organização. .

VETO

Respondendo a uma per-
guilta, o primeiro-ministro
da Jordânia afirmou: "En-
trevlstar-nos-emos com es-

. ta organização, mas não po-
dera ser restabelecido ne-
nhum contato enquanto a

; OLP estiver sob a presi-
I dència dc Ahmcd Chukctri

c seu grupo". Lembrou,
além do mais, o primeiro-
ministro da Jordânia, quo
seu pais sempre concordou
em cooperar com a Orga-
nlzação do Libertação dl
Palestina, no quadro dt|*

I decisões tomadas pelas con-
. ícrôncias árabes de alio ni-
I vel.

REVELAÇÃO

Na Capital da Jordânia
rcvelou-sc, ontem, que pa-
trulha. da fronteira desço-
briram c confiscaram gran-
dc quantidade dc armas e
equipamento pesado, intro-
duzidos no país com o objc-
tivo de derrubar o regime
do rei Hussein.

A informação acrescenta
que as armas aprcondidti..
procediam do bloco sócia-
lista e íoram introduzidas
através da fronteira da SI-
ria pela OLP c pelo Servi-
ço dc Inteligência sitio.

Papa contra
revolução
violenta
VATICANO (RcutcrsAF-FP-
DPACM) — A Igreja Cato-
lica não pode apoiar a revo-
lução violenta como um melo
de remediar os males da so-
cledade, disse ontem o papa
Paulo VI, acrescentando que
"n revolução geralmente traz
todo um cortejo do injustiças
e sofrimentos, porque a vio-
lôncla, uma vez desencadea-
da, é difícil de controlar o
ataca tanto a pessoa como
as estruturas sociais".

Falando ao corpo diploma-
tica na Santa Sé, disse o pa.
pa que a Igreja não poderia
omitir-se das coisas terrenas
porém procurava amar e
servir a sociedade entre os
dois extremos e não podia
aprovar aqueles quo pro-
curam promover a justiça, a
paz e a felicidade na terra
"por meios de violenta sub-
versão da lei e da ordem so-
ciai".

Afirmou, no entanto, Paulo
VI que a igreja "se esforça,
naturalmente, cm realizar
uma revolução, se por tal se
compreendo a mudança na
mentalidade ou uma profun-
da modificação da escala de
valores".

Na realidade a revolução
usualmento traz todo um
cortejo de Injustiças e so-
írlmcnto... Porque a vlolén-
ela, uma vez desencadeada, é
difícil de controlar e ataca
tanto a pessoas como a es-
tnituras.

Esta não é, aos olhos da
igreja, a solução capaz de
remediar os males da socie-
dade — disse o papa.

Tais declarações do papa
foram feitas em resposta ãs
tradicionais homenagens que
lhe são prestadas por ocasião
do Natal pelos diplomatas.
O papa não pôde este ano
celebra, a Missa do Galo pa-
ra cies na Capela SLstina, co-
mo do habito, por ter deci-
dido prestar uma homenagem
especial do conforto ao povo
dc Florcnça, vítima de recen-
te flagelo de Inundações. O
papa mais uma vez afirmou
que continuaria a trabalhar
cm prol da paz no mundo.
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PRAGA, TÓQUIO, PEQUIM, LONDRES e LISBOA

(FP-Reuters-AP-CM) — Cinqüenta e quatro pessoas

morreram, 900 ficaram gravemente feridas e mais

de 6.000 foram presas na cidade chinesa de Nanquim,

em conseqüência de violentos conflitos ocorridos on-

tem entre grupos pró-Mao e ánti-Mao, segundo

anunciaram a CETEKA, agência tcheco-eslovaca, - e

a KIÒDO, agência japonesa, em despachos proceden-
tes de Pequim.

Constantino da Grécia vê bênção das águas do Pireu no Dia de Reis (AP)

Tratado
antiátomo
no espaço

banco Bonvism s.n.
-Umo compl«ta organização bancária-

DEPÓSITOS d PRAZO FIXO
D» pt_ioa_ fíilcai, ins.i»uiç3M ds carl-
dade, .«llglo-a-, cltMlfleai, •ducativai •
cultural., b«n«fle«nUi ou -«.•ativai,

lindicalos • ai-oelaçÔM da cloii».
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6 masei 18%)
9 meies 19%Vao ano

12 meses 20%)
(INCLUÍDA A CORREÇÃO MONETÁRIA)

COM JMROS NO VINCIMENTO

6 meses 20%]
9 meses  21%>ao ano

12 meses 22%)

(INCLUÍDA A CORREÇÃO MONETÁRIA)

BANCO BORVISTA S.A.
- O pioneiro dai agência» metropolitana» -

Correspondente em São Paulo:

BBNCO BOBVISTft DE SÃO PAULO S. A;
Rua 15 de Novembro, 331 - Fone: 35-3111

MOSCOU e WASHINGTON
(Reuters-AP-FP-DPA-CM)

__. Os Estados Unidos, _a
União Soviética e a Grã-
Bretanha estavam em pre-
paratívos para cerimônias
de assinatura formal de

um novo tratado que prol-
be armas nucleares no es-
paço, disseram ontem foi*'
tes diplomáticas.

As autoridades norte-
americanas disseram que o
tratado íoi aprovado por
unanimidade pela Assem-
blóla Geral das Nações Uni-
das, dia 19 de dezembro,
após longas negociações
Oriente-Ocidente. Será as*
sinado "muito breve" em
cerimônias simultâneas em
Washington, Moscou e Lon-
dres.

O tratado representa a
primeira brecha Oriente*
Ocidente no controle de
armamentos desde que um
tratado limitado proibitivo
de experiência nuclear foi
ooncluldo em 1963, assl-
nado pela União Soviética,
Estados Unidos e Grã-Bre-
tanha e que mais tarde te-
ve a adesão de outras 100
nações.

Espera-se que o proces-
so do tratado do espaço se-
ja semelhante, ficando
aberto à assinatura de ou-
trás nações depois que te-
nha sido assinado pelas
três grandes potências.

Fontes diplomáticas dis-
seram que se esperava que
o tratado pudesse ser as-
sinado ontem, porém os
planos foram retardados
por causa das dificuldades
nas traduções do texto em
cinco idiomas das Nações
Unidas, Inglês, Francês,
Russo, Espanhol e Chinês,

Os Estados Unidos es-
tavam tentando marcar
uma nova data com a União
Soviética de maneira que
as cópias do tratado pos-
snm ser assinadas no mes-
mo tempo nas três capi-
tais. Isso poderá vir a ocor-
rer na próxima semana,
disseram as fontes.

Em Moscou, o tratado
deverá ser assinado pelo
ministro do Exterior An-
drei Gromyko, pelo embai-
xador britânico Sir Geof-
írey Harrison, e pelo en-
carregado de negócios nor-
te-amcrlcano. John C.
Guthric.

Um novo satélite artifi-
ciai destinado a tclecomu-
nicações entre os Estados
Unidos e a Asla será lan-
çado no dia 11 do corren-
te, às llh (GMT), de Cabo
Kennedy.

CAO KY SE PROPÕE
NEGOCIAR A PAZ
COM HO CHI MIN

Na batalha intervieram
duas grandes organizações
de "Trabalhadores e estu-
dantes revolucionários", se-
gundo afirmam panfletos
distribuídos em Pequim, e
cada um dos "bandos em
luta capturou milhares de
pessoas" as quais íoram
submetidas a um tratamen-
to desumano, tendo sido
cortados "milhares de de-
dos, narizes, orelhas e lín-
guas", dizem os mesmos
cartazes e panfletos citados
pelo correspondente tche-
co-eslovaco.

O terror tomou conta da
cidade. Os transportes fi-
caram paralisados e íoram
cortadas as comunicações
telefônicas com o resto do
mqndo. O despacho aduz
que, na cidade, a situação
é tensa. Segundo parece,
chegaram a Nanquim cêr-
ca de 500.000 guardas ver-
melhos procedentes de Xan-
gal e de outras cidades, os
quais ,ocuparam todos os
pontos importantes da ei-
dade, com o propósito evi-
dente de acabar com qual-
quer resistência que se ma-
nifeste.

CENSURA

SAIGON, HUE, HANÓI, WASHINGTON, LONDRES,
PARIS e TORONTO (Reuters-FP-AP-DPA-CM) —
O premier Cao Ky declarou ontem estar disposto a
reunir-se com o presidente norte-vietnamita Ho Chi
Min, fora do Vietnam, para iniciar negociações de paz,
enquanto o chanceler britânico George Bhown fêz um
novo apelo exortando Hanói a entabular o diálogo
com os Estados Unidos e o chanceler francês Couve
de Murville declarou que no momento a solução do
conflito vietnamita não poderá ser conseguida atra-
vés de negociações reclamando também a cessação
de ioda intervenção estrangeira no Sudeste Asiático.

ESTADO DA GUANABARA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DIRETORIA GERAL DA RECEITA

DEPARTAMENTO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL
IMPOSTOS PREDIAL. E TERRITORIAL - EXERCÍCIO DE 1967
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Confirmando a opinião
de Couve de Murville, a
chancelaria norte-vletna-
mita, referindo-se a comen-
tários da imprensa ociden-
tal, lembrava os quatro
pontos de Pham Van Dong
como base necessária para
qualquer solução da dispu-
ta, sem fazer qualquer alu-
são às declarações^ de Mal
Van Bo cm Paris, quando
admitiu a possibilidade de
conversações caso os Esta-
dos Unidos cessem imedia-
ta e permanentemente os
bombardeios sobre Hanói.

CAO KY
O primeiro-ministro de

Saigon declarou aos jorna-
listas em Hue que viajaria
para qualquer lugar, mas
advertiu que ainda não foi
feita qualquer oferta con-
creta por parte de Hanói,
sendo errado suspender os
bombardeios.

Ky, em visita a Hue pa-
ra participar das comemo-
rações do Exército, disse
ainda que "... estou pron-
to para ir a qualquer lugar,
a qualquer hora, mas que-
ró uma resposta de Ho Chi
Minh".

Interrogado se isto signi-
ficava que estava prepara-
do para encontrar o presi-
dente n o r t e-vletnamita,
pessoalmente, num terceiro
pais, respondeu sem hesl-
tar: "Sim."

BROWN
Num discurso pronuncia-

do cm sua circunscrlção de
Bclper, George Brown pe-
diu aos dirigentes norte-
vietnamitas que expusessem
claramente, sem equivoco
possível, o sentido exato
das recentes declarações de
Pham Van Dong, chefe do
governo dc Hanói e as de
seu representante em Pa-
ris.

Reafirmando a vontade
de seu governo de prosse-
guir seus esforços para che-
gar a uma negociação,
Brown declarou especial-
mente: "A derrota de qual-
quer das duas partes em lu-
ta na guerra do Vietnam
representaria um desastre
para o futuro da paz nesta
região do mundo."

JOHNSON
O presidente Ly n d on

Johnson c o Departamento
de Estado mantiveram-se

silenciosos, ontem, sobre as
possíveis medidas de paz
no Vietnam,' sem qualquer
indicação de uma suspen-
são dos bombardeios do
Norte.

Observadores em Wash-
ington interpretam a falta
de qualquer declaração pú-
bllca da Casa Branca ou
do Departamento de Esta-
do como uma indicação do
desejo de não impedir qual-
quer desenvolvimento ou
classificação da posição de
Hanói.

A GUERRA
Uma força-tarefa de ..

,4.000 fuzileiros norte-ame-
ricanos e sul-vietnamitas
abria caminho, ontem, atra-
vés do baluarte guerrilhei-
ro de Thanh Phong, no
delta do Rio Mekong.

Trat a-se da primeira
grande operação das tro-
pas de combate norte-ame-
ricanas na região meridio-
nal do delta, fonte de ar-
roz do governo como dos
guerrilheiros, onde o poder
do Vietcong jamais foi sè-
riamente desafiado.

Ontem os vietcongs lan-
çaram um importante ata-
que contra o aeródromo
norte-americano do acam-
pamento Holloway e um
posto governamental pró-
ximo, a 4km de Pleiku, e a
380km ao Nordeste de Sai-
gon. Os atacantes penetra-
ram no aeródromo, onde
destruíram e danificaram
várias dependências, assim
como helicópteros e aviões
ligeiros. .

Por outro lado, mais
dois aviões norte-america-
nos foram derrubados, an-
teontem, no Vietnam do
Norte. Trata-se de um
Phontom e de um Crusa-
der. O piloto do primeiro
íoi recuperado, assim nao
acontecendo com o do se-
gundo. Com estes dois apa-
relhos chegam a 455 o to-
tal de aviões perdidos pe-
los Estados Unidos no Viet-
nam do Norte, desde que
se iniciaram os bombar-
deios contra este pais.

O tempo voltou a preju-
dicar as incursões, mas os
pilotos informaram ter
bombardeado vias de comu-
cações- e tráfego fluvial
e ferroviário nas últimas
horas.

Um despacho da Reuters,
de Pequim para Tóquio por
via telefônica, diz que fun-
cionárlos do escritório da
Central Telegráíica .da Ca-
pitai chinesa recusaram-se,
ontem, a transmitir um des-
pacho de um seu corres-
pondente que noticiava fra-
ses da Guarda Vermelha a
respeito do primeiro-mi-
nistro Chu En-lai, acres-
centando que isto ocorreu
pela primeira vez desde
que Pequim aceitos repor-
teres estrangeiros.

O despacho dizia que vá-
rias grandes frases ata-
cando o primeiro-ministro
tinham sido afixadas no
centro da cidade e que per-
to delas haviam outras de-
íendendo o primeiro-mi-
nistro.

Tanto as frases pró como
as contra foram integral-
mente reproduzidas e o
correspondente da Reuters
citou duas de cada.

Seu despacho de 100 pa-
lavras acrescentava . que
esta era a primeira vez que
Chu En-lal tinha sido ata-
cado daquela forma.

As frases diziam "quei-
mem Chu En-lai" e "por
que Chu En-lai não deixa

queimar Li Sjhien-nlen?"
(o vice-primeiro-ministro e
ministro de finanças).

Ambas as frases atacan-
do o primeiro-ministro fo-
ram retiradas enquanto as
que o defendiam permane-
ciam nas paredes em torno
da Praça Tien An-men.

As que o defendiam, dl-
ziam, entre outras, «quere-
mos a cabeça do cachorro
seja lá quem fôr que é con-
tra Chu En-lai" e "um ata-
que a Chu En-lai por quem
quer que seja é equivalen-
te a um ataque ao quartel-
general do proletariado".

HERDEIRA

A mulher de Mao Tse-tung,
Chiang Ching, pode tornar-se
a futura líder da China, se-
gundo um especialista, brita-
nlco em assuntos chineses,
Eonald Mac Farouhar.

O jornalista e comentam-
ta de televisão disse que a
sra Mao poderia então tor-
nar-se a quarta imperatriz
da China.

A ex-atriz de Xangai saiu
da virtual obscurldade políti-
ca e social para tomar um
papel de liderança na revolu-
ção cultural, disse.

MACAU

O governador de Macau,
general Nobre de Carvalho,
recebeu anteontem uma de-
legação de treze organizações
locais sob controle comunls-
ta, informou a agência por-
tuguêsa ANI em um despa-
cho de Macau. Os diários
comunistas, segundo essa
agência noticiosa, afirmam
que não foi celebrado ne-
nhum acordo. "Os portuguê-
ses, declaram esses diários,
cedem nas pequenas coisas,
esquecendo as gTandes, mas
a delegação chinesa quer que
suas reivindicações sejam
atendidas cem por-cento."

A agência ANI Informa
Igualmente que as autorlda-
des portuguesas de Macau e
os representantes do maior
sindicato. chinês de tendên-
cia nacionalista realizaram
uma reunião. As autoridades
portuguesas haviam pedido
que a bandeira nacionalista
chinesa fosse retirada da fa-
chada da sede sindical, que foi
fechada anteontem, porque
os trabalhadores se opunham
a isso.

SÚMULA

Pede asilo
diretor

do circo
de Moscou
O diretor do circo de

Moscou, Eduard Ruschat,
de 39 anos, pediu asilo
político ontem à Alemã-
nha Ocidental, informou o
Ministério do Interior.
Ruschat fêz seu apelo ao
Departamento de Refugia*
dos Políticos; em Zirndof.
O pedido está sendo estu-
dado pelas autoridades.

Agradecimento
..Yevgeny Yeütushenrío,
poeta soviético, em carta
publicada em Nova York,
disse que as botas dos sol-
dados e os sapatos dos
políticos não esmagariam
a pureza dos sentimentos
entre o povo dos Estados
Unidos e da Rússia.

A sua expressão consta
de uma carta publicada
anteontem no New York
Times em que agradece a
hospitalidade que lhe foi
proporcionada durante sua
visita aos Estados Unidos

Alemanha
Secundo presidente do

Banco Federal da Alemã-
nha, a conjuntura econô-
mica alemã superará logo
a /ase decrescente. Numa
entrevista ao jornal de
Bonn, dois dias depois da
redução do tipo de des-
conto de 0,5 por-cento o
presidente pôs em relevo
que os objetivos do ins-
tituto de emissão com suas
medidas de restrição de
crédito haviam stdo alcan-
çadas. "Não existe atu-
cimente na Alemanha
nenhum perigo de defla-
ção" afirmou este.

Explosão

'/•

LÍDER FEMININA DA
OPOSIÇÃO MORRE
NA PRISÃO: HAITI
NOVA YORK (FP-CM) —- Em condições mistério-
sas, morreu quinta-feira, numa prisão de Haiti, a
sra. Marie Therese Beauvoir, membro da oposição
antigovernamental — anunciou-se anteontem em
uma entrevista à imprensa concedida em Nova York

por uma organização de exilados haitianos. A sra.
Beauvoir, segundo se informou nessa entrevista, ha-
via sido detida em Porto Príncipe no dia 10 de de-
zembro passado. Tinha quatro filhos e havia sido
condenad*a à morte, se bem que esta pena lhe fosse
comutada recentemente.

Segundo a versão que as
autoridades do Haiti íize-
ram circular em Porto
Príncipe, a extinta sucum-
biu em conseqüência de um
ataque cardíaco. A entre-
vista à imprensa foi orga-
nizada em Nova York, pela
entidade denominada Con-
gação de Forças Democra-
ticas Revolucionárias Hai-
tianas. Raymond Alcide
Joseph, dirigente desse mo-
vimento, frisou que no dia
29 de dezembro último a
Comissão de Direitos do
Homem, da Organização
dos Estados Americanos,
havia pedido ao governo do
Haiti uma autorização pa-

ra examinar em Porto
Príncipe o caso da sra.
Beauvoir.

Quinta-feira, pouco an-
tes do anúncio da morte da
prisioneira, Rene Chalmers,
chanceler haitiano, telegra-
fou à comissão da OEA, co-
municando-lhe que a sra.
Beauvoir havia sido obje-
to de uma medida de cie-
mência e que, portanto, a
investigação da comissão
já não tinha razão de ser.

O dirigente exilado de-
nunciou as arbitrariedades
do atual regime e lançou
um apelo ao governo nor-
te-americano para que ne-
gue todo apoio ao governo
do presidente Duvalier.

Uma violenta explosão
sacudiu ontem um motel
em Las Vegas, matando
pelo menos seis pessoas e
ferindo 20 outras.

Ignoram-se ainda os
causas da explosão.

Aprovação
As autoridades espa-

nholas publicaram ontem
os resultados finais do
plebiscito nacional de 14
de dezembro aprovando a
nova Constituição do ge-
neral Francisco Franco.

Racismo

Os organizadores de
uma competição automó-
bilística proibiram um pi-
loto português de particl-
par da corrida ontem na
adade do Cabo, África do
Sul, por acharem que o
concorrente luso não era
suficientemente branco.

Queda
Um avião de patrulha

bi?notor da Marinha dos
Estados Unidos caiu ao
mar cerca de 32 quilo-
metros oeste de Corregi-
dor, ?ias Filipinas, ma-
tando todos os homens a
bordo, segundo informa-
ram autoridades navais da
Califórnia.

._.
Desarmamento

O governo suco se pro-
põe a reunir uma confe-
rência internacional para
estudar as possibilidades
científicas de deteção das
explosões experimentais
nucleares e, em especial,
ns experiências subterrd-
neas. Para tal fim, esta-
belecer-se-ão contatos na
Conferência de Desarma-
mento de Genebra.

(AP-FP-Reuters-CM)
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BÉLGICA: REMÉDIO
ERRADO MATA MAIS
DE 20 PACIENTES
CHARLEROI (Bélgica) (FP-CM) - Um erro íar-

macôutico custou a vida de mais de 20 pacientes,
segundo as primeiras informações divulgadas sobre
um grave caso de substituição de medicamentos que
comoveu toda a Bélgica. Numa clínica de Charle-
roi, uma firma farmacêutica de Bruxelas enviou,
sob uma etiqueta falsa, um remédio cuja aplicação
foi fatal para vários enfermos.

Segundo o jornal Lc Peu-
pie, órgão do Partido So-
cialista Belga, o remédio
utilizado pela clínica, em
maio de 1965, era um frasco
dc cinqüenta gramas de
benzoato de oestradiol, hor-
mônio utilizado no trata-
mento do câncer e aíecções
da próstata. Mas a firma
entregou na realidade um
frasco de digitalina, cuja
dose máxima é de um a
três miligramas diários. Por
outro lado, as receitas de

benzoato prescrevem doses
de dez miligramas, duas a
três vezes ao dia.

Estas doses de dez mili-
gramas são as que foram
receitadas pela clinica a
seus enfermos, com trági-
cas conseqüências para
grande número deles.

O erro foi descoberto em
abril último, e a Investiga-
ção correspondente tornou
patente que o frasco não
era de benzoato de oestra-
diol.

CONGRESSO DOS EUA
REABRE DEBAIXO DE
ALTA EXPECTATIVA

fom o ânimo nacional contando paxá o en»

ramente interior, enquanto aguarda umap«™»Sa0

de p>ra onde o país está indo e como e.ta mdo
'6 

presidente Lyndon Johnson esboçara a sua

política numa sessão conjunta, em dia queijtod^e a

anunciado, para a tradicional mensagem sobre o Es-

tado da União.
Sua popularidade está em

maré baixa e êle se defron-
ta com um congresso mais
conservador e provavelmente
mais ativo sobre o Vietnam
e muito menos suscetível de
aceder aos seus pedidos para
sua Cr_nd« Soeledid. do que
o anterior 89.° Congresso.

Ê provável que a adminis-
tração se defronte com quês-
toes criticas dos liberais a
respeito do continuado bom-

bardeio do Vietnam do Nor-
te e apelos para uma sus-
pensão na esperança de que
possa conduzir a conversa-
ções de paz em Hanói.

O secretário de Estado
Dean Rusk já foi solicitado a
comparecer perante a Comis-
são de Relações Exteriores
do Senado, em sessões sigl-
losas e públicas, a 16 e 23
de janeiro, para reexame da
manipulação da guerra pela
administração.

Descoberto o
assassino do
líder argelino
MADRI (FP-CM) — Q as-
sassino do líder argelino exl-
lado Mohamed Khider fól
identificado pela polícia es-

panhola e sabe-se com exa-
tidáo em que parte de Ma-
drl está refugiado, segundo
afirmou ontem o jornal Y».
da capital espanhola.

O jornal afirma ainda que
Khider, assassinadp na se-

gunda-felra passada em Ma-
dri, foi vitima de um com-

plô cuidadosamente organl-
zado, no qual participaram
pessoas conhecidas da víti-
ma e até mesmo um seu fa-
mlUar.

O assassino é de naclona-
(lidada argelina, acrescenta
oYa.
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ISRAEL CONFIRMA DEFIN
FINANÇAS DIFÍCEIS
ATRASAM PAGAMENTO
DE SERVIDORES: RJ
NITERÓI (Sucursal) — O sr. Geremias de Matos
Fontes, que assumirá o Governo fluminense a 31 dês-
te mês, informou ontem que o pagamento de janeiro
aos servidores fluminenses só poderá ocorrer em

, março, devido à má situação em que se encontram
as finanças do Estado.

Exemplificando com o atraso que já se verifica
— pois o pagamento de dezembro é previsto para
depois do dia 16, pela Secretaria das Finanças — o
futuro governador culpa, em parte, a implantação do
novo regime tributário pelo decréscimo da receita
estadual.

. , • SECRETARIADO

O sr. Geremias Fontes,
cujo silêncio em torno dos
nomes do seu secretariado
continua causando suspense
nos meios políticos flumi-
nenses, declarou que a 21
dêste mês, ao retornar de

Brasília, para onde seguirá
no dia 16, revelará, final-
mente, senão todos, pelo
menos a maioria dos inte-
grantes de seu staff admi-
nistrativo. Confirmou que
recrutará 80 por-cento de
técnicos, de dentro c de ío-
ra do Estado.

Deputado se
alia à luta
da Imprensa
BRASÍLIA (Sucursal) —
Ontem, na Câmara, o sr.
Paulo Macarinl (MDB-SC)
se aliou aos sindicatos de
classe, a todos os jornais,
revistas e periódicos brasi-
leiros e a dos parlamenta-
res no combate à nova Lei
de Imprensa, enviada ao
Congresso.

Sua aprovação seria um
retrocesso na vida demo-
crática e na conquista das
liberdades do povo brasi-
leiro, com o que não é pos-
sível a concordância dêste
Congresso, afirmou.

VIRTUDES
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RESGATE SUAS
LETRAS
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MINAS GERAIS
Vencíveis em 15 de janeiro, na
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BAIA DE GUANABARA

NO SEGURO
CATAMARAN

É a tensacSo do momentol Mesmo
que nlo ie|a associado de clube náutico ¦
baía è toda sua 1 V. agora pode velejar para
onde e quando quizer. É aó armar e lançar
n'flgua o Flamingo — a novidade em forma
da barco portátil. Leve, pesa apenas 60
quilos, Facilmente dosmontável. n5o ocupa
espaço em casa ou mesmo apartamento I

¦ Construção em fibra de vidro ¦ Ar-
maçõei e mastros em feluminlo ¦ Fácil de
transportar, vai muito bem em teto de "fusca''

¦ Desenvolve.mesmo com pouco vento
Pode adaptar um motor de SHP

| Fácil de manobrar até por ciianças

Disponsa conservação e pintura.

kA onda agora é o Flamingo!
\A PRAZO ATÉ 12 PARCELAS

Informaçfiea e venda»:,

.aquaplast
do brasil s.a

BELO HORIZONTE (Sucursal) — O sr. Israel Pir

nheiro anunciou, para os próximos dias, importante

pronunciamento sôbre a situação nacional, que se

constituirá na sua primeira manifestação de natu-

reza politica desde que está no Palácio da Liberdade.

Liberdade.
Nessa declaração o governador mineiro pedirá a

união de todas as forças vivas do Pais em torno do

futuro Govêíno, "por estar convencido de que o ma-

rechal Costa e Silva tem o firme propósito e todas as

condições para da.r continuidade aos objetivos revo-

lucionários".
Abordará, ainda; a "importância da ARENA para

a consolidação política do País e de Minas", ressal-

tando a sua grande missão de elemento catalisador

das várias correntes de opinião e instrumento de

desarmamento dos. espíritos. Finalmente, o sr. Israel

Pinheiro afirmará o apoio político de Minas ao novo

presidente da República.
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Prosseguiu:
"Não pode haver povo

livro e independente sem
uma imprensa livre, que
possa, a . exemplo da im-
prensa brasileira de nossos
dias, trazer, levar noticias
e formar uma consciência
capaz de fazer com que
esta Nação galgue os de-
graus de destaque que lh»
está reservado no concerto
das demais nações do mun-
do.

Não conheço nenhum vi-
cio da imprensa brasileira.
Sinceramente, não sei se
existem. Mas se existem
vícios, creio que eles desa-

parecem por completo pe-
rante as virtudes de nossa
imprensa, que tem a pre-
ocupação de levar as notí-
cias, de divulgar obras li-
terárias e íazer com que os

periódicos, os diários e to-
dos os demais veículos sir-
vam nos lares, como um
exemplo, como um gula a
manifestar, a transmitir a
verdade, os ensinamentos e
formar uma consciência ca-
paz de fortificar o regime
democrático e trazer exce-
lentes condições para que
todos possam participar ati-
vãmente da vida política e
da vida administrativa dês-
te Pais. As conquistas no
campo da liberdade não po-
dem ser subtraídas, multo
menos quando o mundo de
hoje galga, sem dúvida ai-

guma, outras conquistas, no
entrelaçamento dos povos,
capaz' de assegurar a paz
mundial, e que a ciência
também venha a beneficiar
a todos ao mesmo tempo,
Penso até apresentar emen-
da para que este projeto só

entre em vigor daqui a
algumas décadas, para que
entre em vigor em primeiro
de janeiro de 1980, pois, se

até lá o povo brasileiro não

desejar, não se manifestar
no sentido de ser livre o

independente, poderemos,
então, ter uma lei segundo
a vontade do povo, que não

permita que a imprensa
manifeste livremente o seu

entendimento e transmita
as notícias, especialmente
aquelas que da tribuna do
Congresso Nacional os re-

presentantes do povo de-
vem dizer e dizem na maio-
ria das vezes, de acordo
com o seu entendimento e
a sua vontade."

REPÚDIO

"Mas creio que o povo
brasileiro, de vocação pa-
cifista, amante das liberda-
des, não há de concordar
com lei desta natureza e há
de continuar o seu repúdio
como até aqui fêz, através
dos sindicatos de classe, dos
proprietários de jornais e
de revistas, dos jornalistas
de todos os Estados, das
associações de classe, da
Ordem dos Advogados, dos
profissionais liberais e dos
representantes do povo no
Congresso Nacional"

CARTA

O sr. Israel Pinheiro es-
tá aguardando apenas a
promulgação da nova Car-
ta para, imediatamente,
constituir uma comissão de
alto nível incumbida de
elaborar o projeto da adap-
tação da constituição esta-
dual à constituição fede-
d u a 1 à Constituição Fe-
deral. O órgão será consti-
tuldo de representantes dos
três podêres estaduais,
possivelmente sob a pre-
gidência do deputado Gus-
tavo Capanema. A preo-
cupação do governador
com o problema decorre de
exigência prevista na nova
Carta, que obriga os Esta-
dos, no prazo de 60 dias, a
fazer aquela adaptação,
atribuindo a sua Iniciativa
ao Poder Executivo.

CONTAS

A mensagem que o go-
vernador Israel Pinheiro
enviará à Assembléia Le-
gislativa, prestando contas
do primeiro ano de sua ad-
minlstraçSo, não conterá

qualquer crítica ao ex-go-
vernador Magalhães Pin-
to. Essa é a decisão final
tomada pelo governador e
ontem transmitida pelos
porta-vozes do Palácio da
Liberdade.

O sr. Israel Pinheiro
mais preocupado com os
problemas administrativos,
preferiu inserir na mensa-
gem apenas dados sôbre a
situação financeira do Es-
tado, tanto à ópoca de sua
posse no Governo, como
no decorrer de 1906. Num
estudo comparativo a men-
sagem conterá grande nú-
mero de gráficos através
dos quais o sr. Israel Pi-
nheiro demonstrará o que
íoi realizado no primeiro
ano de seu governo, cm
todos os setores de ativi-
dades. Serão feitos estudos
comparativos relacionados
não apenas com o período
Magalhães Pinto, mas
também com o que foi rea-
lizado pelos governos Bias
Fortes e Juscelino Kubits-
chek. Com essa medida, o
governador Israel Pinhei-
ro além de demonstrar o
ritmo de suas realizações
dará material para um es-
tudo da situação íinancei-
ra de Minas, sem fazer cri-
ticas a qualquer de seus
antecessores.

ISRAEL DISCUTE SEUS
PROBLEMAS COM RONDON

O deputado Rondon Pa-
checo esteve vinte e quatro
horas em Belo Horizonte
para paraninfar um casa-
mento e coníerenclar com
o governador Israel Pinhei-
ro e com o prefeito Osval-
do Pierucetti. Depois dos
encontros, o sr. Rondon
Pacheco disse que suas vi*
sitas íoram apenas de cor-
tesia. Três pontos caracte-
rizam os entendimentos
que o sr. Rondon Pacheco
manteve em Belo Hori-
zonte:

 Solução do caso da
Prefeitura de Belo Hori-
zonte. A indicação deve ser
do governador, mas levan-
do em conta a situação íe-
deral e o entrosamento que
o chefe do Executivo belo-
horizontino deve ter com o
dispositivo político e admi-
nistrativo do futuro Go-
vêrno da República.

— Solução para a data
da posse dos prefeitos dos
municípios. Persiste a dú-
vida se a posse será dia 31
de janeiro ou 15 de março.

Admite-se que somente
um Ato Complementar re-
solverá a dúvida.

Rondon Pacheco admitiu
as divergências de inter-
pretaçôes quanto à data da
posse, pois há opiniões fa-
vorávels que seja dia 31 de
janeiro, enquanto outros
defendem 15 de março.

No entender do secreta-
rio da ARENA, essa dúvida
não existe apenas em Mi-
nas Gerais, mas em todo o
Pais. Acredita que o pre-
sidente da República irá
em tempo hábil examinar o
problema e resolvê-lo atra-
vés de Ato Complementar,
lixando a data da posse,
não apenas dos futuros pre-
feitos das capitais como dos
que foram eleitos nas elel-
ções de 15 de novembro do
ano passado.

 Outro tema das con-
versações com sr. Rondon
Pacheco em Minas foi a
manutenção de um dlsposl-
Üvo de equilíbrio na ....
ARENA de Minas, compon.
do-se o sistema político de
íorma a que os grupos do
ex-PSD e da ex-UDN te-
nham igual participação na
administração do poder. Is-
to poderá ter reflexos nos
esquemas para a escolha do
presidente da Assembléia e

do prefeito de Belo Hori-
zonte.

Atualmente, o governador
e o vice-governador, Israel
Pinheiro e Pio Canodo, pro-
cedam do cx-PSD, enquanto
o presidente da Assembléia,
Bonifácio Andrada, e o pre-
feito de Belo Horizonte, Os-
valdo Pierucetti, têm origem
pessedista. A cx-UDN quer
manter esta situação, enquan-
to os pessedistas acham quo
sendo majoritários no Esta-
do, por terem eleito maior
bancada estadual e federei,
o governador e o vice, de-
verão ter também o presi-
dente d0 Legislativo minei-
ro e a Prefeitura da capital,
que é do livre escolha do
governador Israel Pinheiro.

OBRAS

Para assinalar o primeiro
ano do seu governo, o se-
nhor Israel Pinheiro lnaugu-
rara mais de trinta obras a
partir do dia 31 do janeiro,
sendo o maior número do
obras do Departamento do
Estradas de Rodagem.

O programa das inaugura-
ções começou a ser elabora-
do, devendo começar rom a
fazenda - escola intelramento
equipada, construída cm Fe-
llzl&ndia. O governador quer
dar realce durante o qüin-
qüênio ao seu programa
agropecuário. Essa fazenda 6
a primeira do uma série do
cinqüenta quo estarão con-
cluidas em várias regiões do
Estado, até o final do seu
governo.

Outra obra a ser inaugu-
rada no início do fevereiro
é a remodelação da Gruta do
Maquine. Foi concluída a pa-
vlmcntação asfáltlca até o lo-
cal e a gruta recebeu mo-
derno sistema de iluminação,
além de um restaurante ins-
talado em suas proximidades.
O trabalho faz parte do pro-
grama do expansão do turls-
mo. No Departamento do
Estradas do Rodagem lerão
inauguradas 17 rodovias, sen-
do algumas asfaltadas. Tam-
bém a CEMIG apresentou
um saldo positivo. Nesse sc-
tor, o governador inaugurará
9 obras.

O programa das inaugura-
ções está sendo elaborado
sob a coordenação do sc-
nhor Hindenburgo Pereira
Diniz, assessor do governa-
dor para assuntos admlnis-
trativos.

Costa ein
Bangkok por
três dias
BANGKOK, (Tailândia)
— (Reuters) — O presi-
dente-eleito do Brasil,
marechal Arthur da Costa
e Silva, que está fazendo
uma excursão de 40 dias
pelo mundo antes de to-
mar posse, chegou hoje n
esta capital procedente de
Roma para uma visita de
três dias em caráter pri-
vado. i

O marechal, acompanha-
do de sua esposa e de seis
funcionários brasileiros,
íoi recebido no aeroporto
pelo primeirp-marechal de
campo Thanom Kittlkal-
harn, e por diplomatas do
países sul-americanos.

SATISFAÇÃO

O marechal Costa c Sil-
va, que vai tomar posse
em março, foi convidado
pelo governo da Tailândia.

Numa breve declaração
feita à sua chegada, disse o
marechal Costa e Silva:

"Estou satisfeito por es-
tar aqui e espero conversar
sôbre relações mútuas com
os dirigentes da Tailân-
dia."

Foi imediatamente rece-
bido pelo rei Phumidol
Adulyadej, que está com a
partida marcada para
Chiengmai, no norte da
Tailândia, onde amanhã
recepcionará a visitante
princesa Benedicte, da di-
namarca.

HONG-KONG

Em Hong-Kong, um co-
municado do governo disse
que o presidente-eleito e
sua esposa chegariam ali,
procedentes do Paquistão,
na terça-feira, para uma
visita de quatro dias em
caráter privado.

Vão ser recebidos no ae-
roporto pelo governador
da Colônia, slr David
Trench e sua esposa, disse
o comunicado.

OS MELHORES
CRUZEIROS

OfflTEMPORISDSSI
A BORDO DO LUXUOSO TRANSARÁNTICO

ROSA DA FONSECA

MANAUS
25 dias de prazer!
Saida: 15 de Joneiro
conhecendo: Recife, Belém, Ma-

naus, Santarém, Fortaleza e Car-

noval em Salvador

MAR DEL PLATA

15 dias inesquecíveis
saida: 12 de Fevereiro
visitando os mais belos loca.s de.

MONTEVIDEO E B. AIRES

(Casino de Mar dei Plata)

MRKRTE

\%7

1.' Cruzeiro a bordo do mo-

derno transatlântico
"aro 

SAN VÍCÊNTÉ
(totalmente climotizodo)

Saida: 12 do Fevereiro

rflhlAIS FOUUlNÕS

conhecendo: Buenos Aires,

Montevideo, Punia Arenas e

Ushuaia.

PROGRAMA DE EXCURSÕES TERRESTRES

jf Paro seu maior conforto #
Á^ a EXPRINTER contratou ^"^g 

cenomados especialistas •
• de classe internacional •
• no preparo de deliciosos m

§#,e variados MENUS! ••

ALEGRE PROGRAMA DE FESTAS^

EXPRINTER I
RIO: Av. Rio Branco, 57 - Fone: 23-0083

S. PAULO: Bariodeltapetininga,243-Fone:35-7104

P. ALEGRE: Andradas, 1079 - Fone: 7370

Nívio Miccilo Prop.

"CASA PACOTE" faz revolução
vendendo casas por preço de aluguel

^Aprímeha 
Casa Pacote ccQruWa 

"está 
cm exposição para visitas à Rua Pro/. Arthur Thhê, 105

Comprar uma casa de um, dois
ou três quartos, pelo valor de
um aluguel, começando a pa-
gar um mês após o "habite-se",
é o que oíerece Tavares de
Souza & Cia. Ltda. aos pro-
prietários de terrenos na Gua-
nabara ou em área denomina-
da Grande Rio, que abrange
Caxias, Nllópolis, Meriti.Nova
Iguaçu e Belfort Roxo.
O projeto da Casa Pacote íoi
aprovado pelo Plano Nacional
da HabitaçSo, quo concedeu
um financiamento para as pri-
meiras unidades, as quais co-
meçarão a ser entregues ao
público, por ordem de inseri-
ção, a partir de março.

CASA PACOTE

A Casa Pacote, lançada pela
iirma Tavares de Souza & Cia.
Ltda., é uma casa de alvenaria
de tijolos, cujos componentes
são os mesmos das habitações
convencionais, com a diferen*
ça de que o primeiro estágio da

construção é executado no can-
leiro central da empresa. Este
processo permite que a casa
seja construída em apenas 15
dias c reduz sensivelmente seu
custo tofal, por evitar a partici-
pação dos intermediários c a
conseqüente incidência de im-
postos. Assim, o comprador de
uma Casa Pacote, após terpa-
fio a taxa de inscrição de CrS
250.000, referente à preparação
dos documentos que compõem.
o processo de financiamento,
só volta a pagar um mês de-,
pois de ter recebido a casa
pronta para habitação, sendo
que as prestações mensais são
inferiores ao valor do aluguel
da mesma.

COMO COMPRAR

Para comprar a Casa Pacote,
basta ser proprietário de um
terreno com dimensões mini-
mas de 9 x 20 m (180 m2), loca-
lizado na Guanabara ou na área
denominada Grande Rio-Ca-

***§*§**§f*l

xias, NilópoliS, Nova Iguaçu,
São João de Mcrití e Belfort
Roxo.
Em seguida, deve sc dirigir a
Tavares de Souza & Cia. Ltda.
- Rua Gonçalves Dias, 76 - para
íazer a inscrição mediante o
pagamento da taxa de expedi.'
ente de Cr$ 250.000, e apresen-
tação dos seguintes documen-
tos: Titulo de Eleitor, Carteira
de Identidade ou Modelo 19,
Certidão de Casamento se fôr
o caso, Escritura Definitiva ou
Promessa de Compra e Venda
eu ainda prova de quitação do
terreno. Depois de ter feito a
inscrição, o comprador recebe,
rá sua casa cm condições de
uso e só começará a pagar por
cia, um mês após o "habite-se".
As prestações são de Cr$ 90.777
para a casa de um quarto, do
Cr$ 110.229 para a de dois quar.
tos o CrS 136.1G5 para a de três
quartos. Estas prestações men»
sais são, em muitos casos, infe»
riores aos aluguéis.
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LOJAS DA FÁBRICA

CENTRO: Ed. Avenida Central-sobreloja 214

COPACABANA: Av. Copacabana, 646-sobreloja

NITERÓI: Rua da Conceição, 37 - sobreloja

JUIZ DE FORA: Rua Halfeld, 654- sobreloja

REVENDEDORES EXCLUSIVOS
FRIBURGO: Guanabara Móveis - Rua Alberto Braune, 2

PETRÔPOLIS: Casa Gelii-Av. 15 de Novembro, 856

TERESÓPOLIS: Casa Oliveira-Rua Manoel Lebrão, 345

TRÊS RIOS: Marcenaria Aliança - Rua Dr. Valmir Peçanha, 54

VOLTA REDONDA: Mollica & Cia. - Rua 14 N.° 165

ITAPERUNA: Jassou Poubel - Rua Jaime Porto, 16

1 15 anos de garantia

COLCHÕES
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o segredo da boa
disposição ao acordar^
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Enquanto o Instituto dos
Advogados do Brasil, com sua
autoridade jurídica, se mani-
festava novamente contra o
projeto da Carta Neopolaca,
fabricado por esse. Governo
antidemocrático, no Congres-
so, a Comissão Mista da Re-
forma Constitucional, presidi-
da pelo farisaico sr. Pedro
Aleixo, aprovava no dia de on-
tem alguns dispositivos bási-
cos do projeto. Para irrisão
ao Pais, todos os pontos im-
portantes em discussão foram
solucionados no sentido dc sa-
tisfazer os interesses do ma-
rcciial Castelo Branco. O ve-
lho Congresso continua, pre-
mido pela maioria governa-

. mental, a ser cúmplice no mis-
ter de enquadrar a Nação
num regime opressor.

Pressão gera opressão.
Pressão sfcbre o Congresso —
opressão ao povo: esta a
equação totalitária aplicada
pelo Governo que traiu o es-
pírito do 31 de março para
fazer vingar a sua vontade
unilateral.

A comissão mista, por doze
votos contra nove, aprovou a
instituição das eleições indire-
tas para presidente e vice-
presidente da República. Dc
nada valeram os argumentos
da lucidez c do bom senso, a
evidenciarem a improprieda-
de de se instituir tal regime
sem o consenso direto do po-
vo. Venceram os argumentos
cesaristas. A maioria da co-
missão mista dobrou-se, sob o
escudo da velha alegação da
"inconveniência" já provada
dc o povo manifestar-se dire-
tamente na escolha do seu
presidente da República.

Também no mesmo sentido
governista foi consagrado o
dispositivo que assegura o vc-

m
i_

PRESSÃO
to presidencial a projeto do
Legislativo de anistia. Em su-
ma: o julgamento político de
determinadas pessoas ficará
na dependência do desejo e
interesses de uma só pessoa.
E é com grande e vergonhosa
afabilidade que a maioria da
comissão mista vai projetando
o auto-emasculamento do Po-
der Legislativo.

:__
¦ *"/.*

Todavia, o enxerto mais
odioso consagrado no dia de
ontem pela mesma comissão
foi a emenda do senador Eu-
rico de Rezende, que prevê e
especifica a perda dos direi-
tos individuais, num período
entre dois e dez anos, para as
pessoas que deles abusarem
em inúmeros casos, ou seja:
no exercício da profissão, na
manifestação dc pensamento,
na prestação de informações
ou ainda em reuniões de asso-
ciações profissionais conside-
radas "subversivas", além de
propaganda de guerra ou sub-
versão da ordem pública. Jor-
nalistas, médicos, advogados,
engenheiros — quaisquer pro-
fissionais enfim -— estarão
com o direito de atividade em
jogo.

O que mais espanta nesse
espetáculo de pusilanimidade
c grosseira bajulação, é que o
sr. Eurico de Rezende conse-
guiu a proeza de fabricar um
dispositivo ainda pior e mais
totalitário do que o original
emanado do Governo. O arti-
go 151 do projeto oficial,
transformado no de n.° 150,
previa essa hipótese, porém
de modo genérico — o que
permitia maior flexibilidade
ao Poder Judiciário, a dar
preponderância à matéria de
fato, que, neste tema, merece
o maior realce.

É um fato inédito. O direi-

to de ptnsâr, o direito de tra-
balhar, o direito de reunir e
o direito de associação ficarão
vinculados âo conceito subje-
tivo e unilateral de abuso, for-
jado por esse abusivo Go-
vêrno.

São dispensáveis quaisquer ¦
dos adjetivos que pudessem
definir a atuação desse parla-
mentar que tão debochada-
mente deslustra o seu man-
dato. Mas é notória a evidên-
cia de que o Governo tenta,
capeiosamente, mediante a
emenda em foco, abrir um
claro para fazer valer os dis-
positivos do seu outro proje-
to da Lei Rolha, caso essa úl-
lima venha a ser derrubada
ou amplamente modificada no
Congresso.

O Governo começa a fazer
valer, mais uma vez, dentro
do Parlamento, o seu disposi-
tivo de coação e amaciamen-
to de deputados e senadores.
A comissão mista, enquanto
vai perfazendo um aprimora-
mento ínfimo ou inócuo de
normas ou expressões de ca-
ráter secundário, tem a maio-
ria de seus membros curvada
ao atendimento das exigências
que interessam ao presidente
da República.

Resta esperar a manifesta-
ção em plenário. Agora — o
Congresso não o pode ignorar
— não é só a Imprensa, mas
a Nação inteira que está
ameaçada de ficar à mercê
dos tações totalitários. O Con-
gresso — em plenário — de-
ve reagir contra as iniqüida*
des perpetradas pela maioria
da comissão mista. Pois o
Congresso deve estar ciente
de que, embora o marechal
Castelo Branco julgue que o
Estado é êle, a Nação, feliz-
mente, não foi feita à sua
imagem e semelhança.

SIMPLIFICAÇÃO
O Conselho Deliberativo da SUNAB reuniu-se

cm sessão extraordinária.
Era realmente uma sessão extraordinária. Pois

nela o órgáo destinado a controlar os preços resolveu
liberar os preços dos gêneros, n saber: arroz, feijão,
farinha, aves. ovos, milho, manteiga, sal, cebola, bn-
tata, charque, frutas, queijo, carnes, azeite c vários
outros.

Ê a denota da SUNAB que tem agora de mudar
dc destino e dc nome ou, melhor porque mais sincero,
tem dc fechar.

Náo se pode dizer que essa resolução massacrante
da SUNAB se enquadre no programa tio Governo, de
combate à inflação. Vejamos outros países em perigo
inflnclonário: a Ini;laterra, a Alemanha Ocidental. Que
fazem? A Inglaterra já resolveu congelar todos os
preços c salários c o governo dc Bonn prepara-se
para fazer o mesmo. No Brasil só se realizou a me-
tnde desse programa. * por causa da filosofia do Go-
vèrno: trntn-sc dc salvar a democracia.

Como? Que tem a SUNAB com a democracia? t
simples a demonstração. A filosofia dó nosso Governo
é a do professor Hayek, segundo o qual não podo
haver liberdade política sem liberdade econômica.
Concede-se, portanto, a liberdade econômica. Mas ao
mesmo tempo, para garantir a liberdade econômica,
ameaçada pela subversão, 6 necessário tirar a liber-
dade política, i. mais ou menos, o regime da Europa
dc 1800, quando coexistiam a total liberdade econômica
o a escravidão dos pretos.

Seré, portanto, possível .simplificar o projeto da
nova Constituição, comprimindo-o em apenas três ar-
tigos. "Artigo 1.° — São livres os preços dos gêneros
alimentícios. Artigo 2.° — Fica instituído para todos
o regime que vigorava antes de 13 de maio dc 1888
para os pretos. Artigo 3.° —r Rcvogam-se as disposi-
ções em contrário."

II

a

mzÂNcio
Faz uni ano que tivemos as

enchentes dc janeiro dc 1900,
com centenas dc mortos, desa-
bamentos c calamidade pública.
Dc lá para cá, com vistas no as-
tunto, criaram-se grupos c sub-
grupos dc trabalho, comissões c
subcomissões dc estudos, proje-
tos o anteprojetos para o cria-
Cão dc órgflo.s destinados especi-
ficamente a proteger o Itio
contra as chuvas de verão. Nes-
so período, tivemos brilhantes
ensaios a respeito do cronogra-
ma dn erosão das rochas, sôbrc a
variação angular dos acllves c
declives das encostas que. clr-
cundam a Guanabara. E mais
estatísticas sôbrc a massa plu-
viometrica média que cai sôbrc
o Estado, além dc inúmeras pre-
visões a respeito dc oscilações
meteorológicas. Estavam as au-
torldadcs imersas nessa azáfama
erudita, quando — dc-repente,
não mais que dc-repente — as
chuvas, anteontem, com tôda a
sua simplicidade, voltaram a cair
maciçamente, causando mortes,
desabamentos, enchentes e pre-
juízos incalculáveis. E ficaram os
estudos, ensaios, projetos c pre-
visões boiando na enxurrada.

SUBSÍDIOS

Ficou assentado, na discussão
sôbrc as emendas à Constituição,
entre a liderança cio Governo c
vários deputados da ARENA —
e, também, alguns elementos do
MDB — que uma lei comple-
mentar regulará a questão dos
subsídios dos vereadores. A im-
pressão que prevalece, em Bra-
sília, é a de que os vereadores
dos municípios com mais dc 100
mil habitantes receberão subsí-
dios. No texto da Constituição, o
exercício do mandato de verca-
dor nio é remunerado, tsse dis-
positivo fora Introduzido, ante-
ríormente, no Ato Institucional
número 2. "a época, as fontes
governamemais disseram que

era uina velha reivindicação de
"setores militares" não cspeclfi-
tados. No fundo, havia o pre-
conceito contra o subsidio ao vc-
reador, encarado como uma for-
ma de corrupção. Sejam quais
forem os abusos, que devem ser
extirpados, não apenas pela lei
mas — sobretudo — pelo eleito-
rado, o fato é que o subsidio,
historicamente, foi instituído,
no Parlamento da Grã-Bretanha,
há alguns séculos, como uma
forma de defesa dos Comuns
contra os Lordes, que detinham
o poder econômico, naquela épo-
ca. A suspensão do subsídio aos
vereadores, no Brasil, apenas
servirá para fazer com que os
cidadãos mais abastados — o
com mais tempo disponível —
ocupem, naturalmente, os postos
políticos nos municípios. Os in-
dependentes desaparecerão do
cenário municipal, reforçando-se
a posição das oligarquias locais.

ENGRENAGEM

Parece uma engrenagem em
movimento, que ninguém conse-
/juc parar. O procurador-geral da
Justiça Militar, sr. Eraldo Guci-
ros, opinando sôbrc o inquérito
pollcial-milltar da chamada
Rede da Legalidade, recomendou
fôsie enviado para a 4.» Audlto-
via dc Guerra, dc Juiz de Fora.
Entre os indiciados nesse IPM
está Dom José Newton, arcebis-
po de Brasília. O arcebispo fa-
lou. pelo rádio, nessa Rêdc da
Legalidade, no dia 1.° de abril
de 19C4, fazendo um apelo a to-
dos os brasileiros, em favor da
paz o do respeito às autoridades
constituídas. Ê público c noto-
lio que êle não tomou uma ati-
tude política, no sentido dc de-
fender os interesses do governo
do sr. João Goulart. Mas, por
mais explicações que se dêem,
«trave.? da imprensa, de dcpol-
mentos no processo, de afirma-
ções dc políticos e de personali-
dades conheci-'as. o arcebispo
conünua como Indiciado, na

Diz o chefe da Casa Ci-
vil, em resposta à Associa-
ção Internacional de Im-
prensa, que há, no País,
"exercício absoluto das
liberdades democráticas".
Diz mais que o pedido des-
sa entidade para retirada
do projeto-rôlha contra a
manifestação do pensamen-
to deve ser atribuído a "in-

íluências tendenciosas da
oposição ao governo.

Eis aí um tipo de cara-
durismo que nem poderá
ser comentado, dentro em
pouco, se vigorar o projeto
oficial. Estamos em face do
exercício absoluto da men-
lira. O Governo deveria
explicar, agora, que todos
os jornais e todas as em-
presas de televisão, e todas
as rádios (menos, é claro,
as suas) são da oposição.
O que não é fato. A não
ser no caso especifico da
Lei de Imprensa, precisa-
mente por ter ela uma na-
tureza diretamente coatora
e -amordaçante. Sabemos
agora que a totalidade dos
jornais paulistas, cariocas,
mineiros e do restante do
País estão sob a influência
tendenciosa da oposição.
Essa espécie de burricinis-
mo ou da cinisburrice é a
última floração democráti-
ca do autocrático marechal
que .nos rege.

E há um buquê inteiro.
Pois além do sr. Navarro
temos o senador Daniel
Krieger que informa exis-
tir tôda a liberdade para o
Congresso emendar a Lei
de Imprensa. O sr. presi-
dente não teria qualquer
preconceito em relação ao
assunto. Podem mexer em
tudo. O íncllto e austero
marechal que nos rege só
deseja que a lei consagre
a liberdade o a responsabi*
lidade. Claro que, a liber-
dade, segundo seus concei-
tos não muito originais; e,
a responsabilidade, nos têr-
mos bastante específicos —
já expostos no projeto — e
nos outros, em elaboração,
que serão incluídos na Lei.
de Segurança. Tittti buona
gente.

Haveria dificuldades ofi-
ciais em dizer porque esse
governo tão aberto em pa-
lavras, quanto fechado em
idéias e capacidade, se
açoita de bom grado emen-
das que dêem decência e
validade a seu projeto, pre-
feriu elaborá-lo a portas fe-
chadas, só consuHou seus
consultores profissionais ou

Vedetas da rolha

companhia de outras pessoas, que
assumiram atitudes políticas na-
quela ocasião. Agora, o procura-
dor-geral, que já devia estar
cansado de saber que o arcebis-
po nada fêz que pudesse ser
considerado crime político, pede
que o processo, com todos os no-
mes, seju enviado à 4.» Audito-
lia. Trata-se da mais famosa das
Auditorias dc Guerra, pelos cri-
térios injustos e exclusivamente
políticos que aplica nos julga-
mentos. A engrenagem continua
funcionando, cegamente, sem que
alguém consiga parar o seu mo-
vimento inexorável.

FÔLEGO

As lavouras novas de feijão,
milho, arroz, amendoim, soja o
outros produtos, que substituem
cafèzais antieconômicos, não po-
dem deixar de contar com o
apoio do IBC, conforme reivln-
cicação das associações de agri-
cultores nos Estados onde se
procede à erradicação dc café-
zais velhos. Concretizando essa
ajuda indeclinável, o IBC vem
atuando em reforço da Comissão
de Financiamento da Produção,
om particular nas áreas onde
esta se achava pouco aparelha-
da para prestar assistência fi-
nancelra às lavouras novas. Não
obstante o sentido rigorosamen-
te econômico do apoio do IBC a
tais culturas, desenvolve-se cam-
panha com o propósito dc de.<-
moralizar o órgão executor da
política cafecira. O IBC não cs-
faria mais interessado em café.
Estaria, agora, competindo com
cutros órgãos do Ministério da
Agricultura. Quando a missão do
IBC consistia principalmente em
financiar a compra de exceden-
tes da cafeicultura, nfio passava
pela mente dos organizadores da
campanha a acusação- de que
sua política fôsse contrária aos
interesses do abastecimento dos
grandes centros consumidores
de gêneros alimentícios. Isso tal-
vez indique que o "general café"
tem fôlego de sete gatos.

dependentes políticos e en-
viou o projeto em ocasião
de recesso parlamentar, e
submetido a prazos compul-
sivos. E por que se recusa
a retirar o projeto para um
debate livre? Dificuldades
teóricas, apenas, já se vê,
pois a explicação é a de
que o Governo não está
disposto a ceder e prepara
o acionamento do rolo com-
pressor. Depois, —- e o sr.
Krieger já adianta isso —,
a culpa será dos congres*
sistas que tinham — coita-
dinhos — tôda a liberdade
do mundo e se recusaram
a usá-la. O que é preciso
ó dar um jeito de impedir
criticas de fundo.

E, sendo assim, já se ex-
plica a entrada em cena do
brilhante diplomata que
entrou na literatura sócio-
lógica desses tempos como
o teórico do jeito. O Brasil
é o país do jeito, disse o sr.
Roberto Campos, muitas
vezes. Por isso, se fica
desajeitado para demons-
trar a briga dos números
com as promessas das men-
sagens, no seu campo pri-
vado, o da economia, sen-
te-se bem à vontade para
o falso brilhareco diante
das cymaras de tevê onde
procurou demonstrar que a
lei é ótima, e péssimos so-
mos todos nós, jornalistas
profissionais e empresas
jornalísticas, que não en-
tendemos a lei, e que nem
sequer a lemos, enquanto
êle, olímpico, sabe que ela
é boa, pelo menos para cer-
tas coisas.

Segundo o antigo auxi-
liar dos presidentes Jus-
celino, Jânio, Jango, e atual
ministro do marechal Hum-
berto, o projeto "proíbe
tão-sòmente a injúria, a
calúnia, a difamação e a
extorsão, bem como os atos
lesivos à segurança do Es-
tado, dispositivos esses que
já constam da Lei atual".
Trata-se de uma grosseira
erupção logorréica.

Basta ver, por exemplo,
que o projeto considera cri-
me, "publicar ou transmi-
tir noticias falsas, ou di-
vulgar fatos verdadeiros
truncados ou deturpados,
capazes de provocar per-
turbação da ordem ou alar-

Newlon Rodrigues

ma social", Não será preei-
so provocar; basta t que,
subjetivamente, se conside-
re a notícia capaz de pro-
vocar um daqueles efeitos.
(Fato verdadeiro trUncado
será, por exemplo, publi-
car os longos discursos do
ministro Roberto Campos,
sem ser na íntegra. Portan-
to, crime... E há mais.
Pois se diz que será igual-
mente crime "provocar des- ,
copíiança no sistema ban- '

cario ou abalar o crédito
de instituição financeira;
ou prejudicar o crédito da
União, de Estados ou Mu-
nicípios e determinar a
alta ou baixa, no mercado
de títulos, do valor de mer-
cadorias ou títulos imobi-
liários".

O que é abalar o crédi-
to da União? Dizer, por
exemplo, que o dr. Rober-
to Campos não conseguiu
recuperar a economia na-
cional, poderá, — quem sa-
t,e? _ dificultar transa-
ções financeiras no exte-
rlor. Portanto, crime. Di-
zer que a Bolsa de Valo-
res sofre manipulações, ou
que uma empresa determi-
nada está em má situação
financeira pode causar bai-
___ nos títulos. Portanto,
crime. E assim por diante.

O demonstrativo dr. Ro-
berto Campos, que tem
tantas convicções sobre a
Lei de Imprensa, poderia
convocar um debate para
valer com representantes
do Sindicato das Empresas
Jornalísticas, do Sindicato
dos Jornalistas e alguns ju-
ristas. E testar sua dialé-
tica.

O projeto — e isso tam-
bém omitiu o ministro —
estabelece a responsabili-
dado solidária de diretor,
redator-chefe, dono de ofi-
cina, gerente e vendedores.
Tenta, portanto, a coação
em massa. Como também
não disse que, pela lei
atual, os crimes de impren-
sa são passíveis de deten-
ção, com direito a sursts,
e que, pelo projeto, a pe-
na é dc reclusão, havendo
casos em que as penalida-
des são tão severas quanto
para o homicídio.

O teórico — e, agora,
prático do jeito — investiu

ainda contra 6 júri de im-
prensa que tem a mesma
validade e o mesmo funda-
mento que o júri popular.
Trata-se de submetero jor-
nalista ao julgamento da
sociedade, Isto é o que
manda a lei atual, seguin-
do a tradição brasileira.
Mesmo o Ato Institucional
n.° 2, ditatorial e de natu-
reza coercitiva, suspendeu
o júri ide imprensa apenas
até o dia 15 de março. O
projeto trata de aboli-lo de
vez.

Todo a estrutura da Lei
Rolha está montada num
conceito subjetivo de se-
gurança nacional que trans-
forma as autoridades em
juizes de fato e /em coato-
res de direito.

A temática fundamental
do combate à Lei-mordaça
apresentada é simples e in-
teligível por qualquer pes-
soa comum. O Governo e
seus advogados administra-
tivòs querem transformar
o debate em um clpoal de
tecnicalidades, impossíveis
de acompanhar pelo públi-
co, a fim de, pela confu-
são, ganhar tempo e per*
turbar as consciências.

O assunto é, antes de tu-
do, político. As falhas por-
ventura existentes na lei
vigente seriam facilmente
corrigíveis, em condições
democráticas e com garan-
tias da liberdade. Esta é
que se deseja, de fato, ou-
tra vez atingir. O texto di-
tatorial está inserto em to-
do um contexto ditatorial e
nele é que tem do ser vis-
to: na predominância mili-
tar, na Carta indiretamen-
te outorgada, no esvazia-
mento do Legislativo, na
distorção do Judiciário, na
exacerbação do Poder Exe-
cutivo, na falsificação elei-
toral, na fixação das cúpu-
Ias de partidos sem expres-
são, na subordinação a um
conceito de segurança que
se recusa à sanção nacional,
na lei de segurança em an-
damento e nas outras leis
de exceção.

Triste País. Em que há
um marechal que diz que-
ro e posso. E em que alguns
homens, eventualmente até
cultos, vão a público dizer,
como na parlenda infantil:
"Tudo que seu Mestre maa-
dar, faareremos todos."
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- Senti certo orgulho de
pagar imposto ao Estado
da Guanabara, ao saber
que a caça é proibida por
aqui. E tive pena do Esta-
do do Rio, para onde se
deslocam os caçadores que
moram na Guanabara, pois
lá a caça é livre. Se a pa-
ca c o porco-do-mato dc
Itaguaí soubessem disso,
deitariam correndo a mata
natal e se mudavam para
a Floresta da Tijuca. Mas
as leis não chegam aos ani-
mais senão sob a forma de
tiro, permitido em tais c
tais condições. Pois n lei
que proíbe também autori-
za a caça, protegendo ao
mesmo tempo caçados e ca-
çadores.

O Clube dos Caçadores
que me desculpe, e também
as casas de armas: sou tão
bárbaro que ainda não con-
jegui aceitar a caça como
esporte, sem embargo da
belera que possa erútir nas
gravuras inglesas de caça-
das. (A propósito: por que
não se lança a moda de de-
corar apartamentos com es-
tampas antigas âe cenas da
Inquaição? Elas são de

Imagens na mala

Caça noturna

muito efeito, e ?noda nno
se discute.)

Venho de uma terra de
caçadores natos, onde a an-
ta acabou sendo dirimada
pela perícia deles, embora
o monsenhor Júlio Engra-
cia propusesse que, em vez
de caçada, fôsse capturada
e domestiçada para o servi-
ço da lavoura, como animal
dc tração. Sumiu não só a
anta como a fauna típica
em geral, restando apenas
alguns bichos que não des-
pertam apetite nem sede de
sangue, ou algum caititu
mais solerte, com a missão
de vingar o extermínio das
espécies eiterminando por
sua vez a roça de milho
dos eiterminadores.

De vez em quando, o ci-
dadezinha abalava-se com
o novidade: um dos caça-
dores levara por engano
uma carga de chumbo nos

C. D. A.

fundilhos, que eu sempre
achava bem empregada,
pois restabelecia o equilí-
brio da ordem moral c da
ordem vital. Dessas matan-
ças planejadas na mata,
feitas menos pelo gosto de
comer que pelo gosto dc
matar, ficou-me um enjôo
que me fa: indagar, diante
da nova lei dc caça e pes-
ca: Por que só proibir a
caça noturna? Para maior
garantia do caçador? Para
evitar que éle alveje o com-
panheiro pensando que é
tatu?

Logo o tatu — reclama
o caçador: o tatu que é um
animal que só se consegue
caçar à noite, quando éle
sai a passeio, boêmio, des-

prevenido. Não, caçar tatu
de dia c impossível. A lei

fêz essa maldade com os
caçadores: eles agora terão

de enfrentar o tótu He igual
para igual, no claro, quan-
do as garras e dentes do ta*
tu-canastra tanto abrem
com eficiência um buraco
na terra como barriga de
gente.

Em verdade, não garanto
que, mal o sol se ponha, um
fiscal de caça do Ministé-
rio da Agricultura brote d
entrada do mato com um
talão de multas na mão,
pronto a enquadrar o caça-
dor de tatu-galinha, tão es-
timado fou perseguido) por
sua carne saborosa. Se o
íatu-galtnha imagina que
«na vida melhorou com es-
sa proibição, está bem ar-
ranjado. íle que se cuide.
É exato que uma-reparti-
ção benemérita, o DOPS,
de certo modo vela por sua
integridade física. Pois, pa-
to portar arma de caça e
necessário obter um papel-
zinho do DOPS, e, pensan-
do na segurança dos tatus
e na segurança -nacional,
essa repartição i muito
parcimonioia na licença.

BANCO BOAVISTA S. A.'
orfanliac*'Uma completa

bancária. J»,
/
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COMISSÃO MANTÊM INDIRETAS NA CARTA
BRASÍLIA (Sucursal) —
A eleição indireta do presi-
dente e do vice-presidente
da República íoi aprovada
na madrugada de ontem
por doze votos contra no-
ve, na Comissão de Reíor-
ma Constitucional, ficando,
portanto, mantido o princi-
pio defendido pelo Govêr-
no, no tocante à matéria.
Apenas um representante
governista votou pelas elei-
ções diretas, o sr. Acioli Fi-
lho, do Paraná, sub-rela-
tor.

Simultaneamente, a Co-
missão aprovou a obrigato-
riedade de ser submetido ao
veto presidencial qualquer
projeto parlamentar de
concessão de anistia. Além

• disso, a Oposição não con-
seguiu submeter a votos a
emenda do senador gover-
nista FUinto Müller, ex-
cluindo das punições os di-
reitos individuais.

Os debates em torno dos
três assuntos prolongaram-
se por mais de sete horas.

PROMESSA

O deputado oposicionista
de São Paulo, sr. Ulisses' Guimarães, conseguiu do
presidente da Comissão, sr.
Pedro Aleixo, a promessa
de se examinar uma emen-
da redacional, a ser ainda
elaborada, e estabelecendo
que só poderão ser suspen-
sos os direitos políticos dos
cidadãos.

O capítulo dos direitos e
garantias individuais íoi
aprovado com base em
emenda do sr. Afonso Ari-
nos, também subscrita pelo
sr. Eurico Resende c cal-
cada, ao que afirmaram os
srs. Pedro Aleixo e Daniel
Krieger, na Constituição de
Bonn.

Os representantes do
MDB tentaram colocar em
votação a emenda do sr. Fi-
lindo Müller, que resguar-
da das suspensões os direi-
tos individuais. Um dos ar-
tigos da emenda Eurico Re-
zende, aprovada, estabelece
a perda dos direitos indivi-
duais, pelo prazo de dois
a dez anos, para os que dê-
les abusarem, no exercício
de sua profissão, na mani-
íestação de pensamento,
prestação de informação, ou
que fizer propaganda de
guerra, subversão da or-
dem, preconceitos de raças
ou classes ou que participar
de reuniões consideradas
subversivas em associações

profissionais.
Sustentou o lider do Go-

vêrno, sr. Daniel Krieger,
que a suspensão de direitos
individuais por abusos na
profissão significa, apenas,
que "o punido ficará priva-
do de exercê-la, mas nada
impedirá que trabalhe cm
outra atividade".

Acrescentou o sr. Eurico
Rezende que "um jornalis-
ta, por exemplo, se come-
ter abusos, incorrerá na pe-
na da suspensão de direi-
tos, que terá de ser decla-
rada pelo Supremo Tribu-
nal Federal, mediante re-
presentação do procurador-
geral da República, mas
poderá trabalhar no comer-
cio ou na indústria".

Tal dispositivo íoi com-
batido, entre outros, pelos
srs. Ulisses Guimarães,
Martins Rodrigues, Josafá
Marinho, Aurélio Viana e
Adolfo Oliveira. O sr. Pe-
dro Aleixo disse que "o

principio consta da Carta
de Bonn, não causa espan-
to aos juristas da Alcma-
nha Ocidental e tem sido
aplicado até nas tentativas
que visam a reimplantar o
nazismo naquele país".

O presidente da comissão
negou-se a submeter a vo-

tos a emenda Filinto Mül-
ler, alegando que esta visa-
va a alterar um texto já
inexistente, "face à aprova-
ção da emenda Etffico Re-
zende".

Por proposta do sr. Bri-
to Velho, dependerá de li-
cença do Legislativo a de-
claração de suspensão de
direitos de deputado fede-
ral ou senador.

SIGILO

No mesmo capítulo, íoi
aceita emenda do sr. Nico-
lau Tuma, incluindo entre
os direitos e garantias in-
divlduais, além da inviola-
bilidade da correspondên-
cia, "o sigilo telegráfico e
das comunicações telefôni-
cas".

Do sr. Analdo Nogueira,
íoi aceita emenda estabele-
cendo o respeito à integri-
dade física e moral do de-
tento e dos presidiários.

O sub-rclator da comis-
são, senador Wilson Gon-
çalves, deu parecer íavorá-
vei à alteração do capitulo
das garantias, sendo a ma-
teria aprovada após enten-
dimento entre as lideranças
da ARENA e do MDB, com
o compromisso de se dar
nova redação final à mate-
ria.

A emenda aceita baseia-
so na Carta de 46 e exclui
do projeto artigos segundo
os quais "a lei estabelecerá
os termos em que os direi-
tos e garantias individuais
serão exercidos, visando ao
interesse nacional, à reali-
zação da justiça social e à
preservação e ao aperfei-
çoamento do regime demo-
crático".

Pelo dispositivo aprova-
do, "todos são iguais peran-
te a lei, sem distinção de
sexo, raça, trabalho, credo
religioso e convicções poli-
ticas; a lei não poderá ex-
cluir da apre-nação judicial
qualquer lesão ao direito
individual; é plena a liber-
dade de consciência e se as-
segura aos crentes o exer-
cício de cultos religiosos
que não contrariem a or-
dem pública e os bons cos-
tumes; é livre a manifesta-
ção do pensamento e a pres-
tação de informações, sem
sujeição à censura, salvo
quanto a espetáculos e di-
versões públicas, respon-
dendo cada qual pelos abu-
sos que cometer; é asse-
gurado o direito de respos-
ta; a publicação de livros,
jornais o revistas indepen-
de de licença das autorida-
des; a casa é o asilo invio-
lável do indivíduo; a lei
disporá sobre a prestação
de fiança; a prisão de qual-
quer cidadão será imedia-
tamente comunicada ao juiz
competente, que a relaxará,
se não íôr legal; a lei asse-
gura ao acusado ampla de-
íesa; não haverá foro pri-
vilegiado nem tribunais de
exceção; é mantida a ins-
tituição do júri para julgar
crimes dolosos contra a vi-
da; não será concedida a
extradição de estrangeiros
por crimes políticos ou de
opinião e, cm nenhum caso,
a de brasileiros".

O MDB, que deixará de
votar a emenda Eurico Re-
zende — por discordar do
artigo que previa a sus-
pensão dos direitos indivi-
duais — concordou com a
alteração feita pelo sub-
relator Wilson Gonçalves,
nâo incluindo na nova Car-
ta aquele dispositivo.

ÍNDOLE

direta, ¦ o povo se mantém
indiferente à gestão do Go-
vêrno escolhido sem sua
participação e acaba por se
desinteressar das coisas do
Estado, o que — afirmou —
é um mal na democracia".

Quanto à alegação de que"o povo talvez não saiba es-
colher afirmou que a tese
não tem tido confirmação
na prática".

O relator-geral da co-
missão, sr. Antônio Carlos,
reiterou sua posição a fa-
vor das eleições indiretas,
dizendo que o sistema não
é antidemocrático. Afirmou
que os dois princípios ge-
ram crises, mas prefere —
disse — a eleição indireta
face à conjuntura atual do
País.

Para o sr. Adolfo Olivei-
ra, a eleição indireta "pro-
picia a oligarquia e, ao
adotá-la, os revolucionários
estão traindo o movimento
de 31 de março, feito para
defender a liberdade e a
democracia.

O senador Josaíá Mari-
nho, do MDB, autor da
emenda que restabelecia a
eleição direta, lembrou, ao
defendê-la, palavras do
marechal Castelo Branco,
segundo as quais, "por
aquele sistema se assegura
ao povo a oportunidade do
comparecer ao nobre emba-
te das urnas".

"Não é possível — afir-
mou o senador oposicionis-
ta — que o nobre embate
seja condenável ou perigo-
so apenas para a escolha
do presidente da República.
O sufrágio indireto — prós-
seguiu — como já o assi-
nalou João Mangabeira, os-
cila entre a inutilidade e a
corrupção, entre a excres-
cència e a tranquibernia,
entre o mandato imperati-
vo e a traição."

Contrários à eleição in-
direta manifestaram-se,
ainda, os srs. Martins Ro-
drigues, Ulisses Guimarães,
Chagas Rodrigues e José
Barbosa. O MDB passou,
em seguida, a abster-se de

votar em outros itens sobre
o mesmo assunto, sendo
adiante, aprovada emenda
do senador Heribaldo Viei-
ra, estabelecendo que o co-
légio eleitoral do presiden-
te e do vice-presidente se-
rá de três delegados das
Assembléias estaduais e um
por mais quinhentos mil
habitantes, mas a delega-
ção não será inferior a
quatro membros. Regeitou-
se, depois, emenda que
queria eleição indireta por
votação secreta.

ENGANO
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O sr. Podro Aleixo expli-
cou depois, que, por erro de
Impressão, os avulsos das
Emendas e do Relatório da-
vam como aprovada altera-
ção que permitiria a reelei-
ção do presidente da Repú-
blica, no período imediata-
mente seguinte.

A competência exclusiva do
Congresso para conceder
anistia foi derrotada por 12
votos contra 9. A medida era
defendida pelo MDB e a seu
favor votou apenas um repre-
sentante do Governo, o sr.
Acipoli Filho, que declarou
serem a anistia, o Indulto o
o livramento condicional as
três figuras típicas onde fun-
cionam, respectivamente, Ú3
per si, os três podêres: Le-
gislaüvo, Executivo e Jucli-
ciário. Retirada a competèn-
cia Legislativa exclusiva sô-
bro anistia, o Governo terá
acrescidos seus podêres.

DIÁRIAS

A Comissão Constitucional
retirou da União competèn-
cia para decretar Impostos
sobre diárias e ajudas de
custo, pagas pelos cofres pú-
blicos. Tal medida foi ado-
tada ao ser aceita Emenda
cio senador governista Irineu
Bornhauson de Santa Catari-
na, no momento cm que o
relator da matéria, sr. Ollvel-

ra Brito, e o relator geral
Konder Reis estavam ausen-
tes da reunião.

Se a modificação vier a ser
aprovada em plenário, na
próxima semana, os depu-
tados e senadores, bem
como os servidores públicos
de Brasília não pagarão Im-
posto de Renda sóbre as
ajudas de custo, aqueles, e
sobre as diárias de Brasília,
estes.

As 14h, o presidente da
comissão, deputado Pedro
Aleixo, suspendeu a discussão
da nova Carta, marcando
nova reunião para as 16h.

Dos seis pontos considera-
dos polêmicos, três Já tive-
ram sua votação encerrada:
o capitulo dos direitos e ga-
rantias individuais; a eleição
Indireta para presidente e

'vice-presidente o o problema
da anistia. Serão votados,
ainda, o problema do estado
de sitio, a ordem econômica
e social e as disposições
gerais.

EMENDAS

Na sessão matutina, fo-
ram aprovadas as seguintes
emendas:

Do senador Eurico Re-
zende, equiparando os ven-
cilmentos dos desembarga-
dores aos dos secretários de
Estado;

Do mesmo representante,
estabelecendo que a União
preste cooperaçr^ financei-
ra aos Estados, para asse-
gurar aos juizes e mem-
bròs do Ministério Público
Estadual remuneração cor-
respondente à relevyncia de
suas funções;

Do deputado Adauto
Cardoso — acolhendo, se-
gundo disse, sugestão da
Justiça paulista: dando
competência ao Supremo
Tribunal Federal para pro-
cessar e julgar aí causas
relativas a carreira ou a
vencimentos e vantagens de
juizes federais ou esta-
duais.

Foi rejeitada emenda do
sr. Martins Rodrigues
(MDB-CE) restabelecen-
do o principio da Consti-
tuição de 1946 e que per-
mitia ao Supremo Tribunal
Federal propor a elevação
do número de seus mem-
bros-

IMPOSTO

A emenda do senador
Irineu Bomhausen, que
importa na isenção de im-
postos para as ajudas de
custos e as diárias, altera
o artigo 21 da mensagem
governamental.

Originalmente, tal artigo
estabelecia que compete à
União decretar impostos só-
bre, além de outros itens,
"renda e proventos de qual-
quer natureza".

O senador governista
acrescentou após a palavra"natureza", as seguintes
expressões: "Salvo diárias e
ajudas de custo, pagas pe-
los cofres públicos."

Em seu parecer prévio, o
sr. Oliveira Brito acentua-
ra a necessidade de se re-
examinar tal medida cuja
aprovação, a seu ver, "de-
pendia apenas do peso da
conveniência política".

Ao serem reiniciados, on-
tem à. tarde, cs trabalhos da
Comissão Mista da ref o: ma
Constitucional, restavam 58
emendas ao capitulo do Po-
der Judiciário. Eram duzen-
tas, mas os srs. Adolpho
Oliveira, Vasconcelos Tôr-
res, Paulo Sa.asate, Heribal-
do Vieira e Chagas Rodri-
gues (mei.os duas que foram
rejeitadas) retiraram todos
cs pedidos de destaque.
Agradeceu o sr. Pedro Alei-
xo a colaboração, pois os
trabalhos deverão estar con-
cluidos Impreteilvclmente os
18 h de hoje.

JUDICIÁRIO

A íeabertura dos trabalhes
da tarde de ontem foi paia
concluir o capítulo do Poder

Judiciário. A matéria mais
importante aprovada deter-
mina que os membros do
Serviço Jurídico da União e
das autarquias terão os mes-
mos direitos e vantagens as-
segurados aos do Ministério
Público da União.

O sub-rclator Adauto Car-
doso combateu a medida,
considernndo-a "um exagè-
ro". Mas os governistas NI:
colau Tuma e Eurico Rezen-
de, aquele autor da emenda,
sustentaram que não nave-
ria aumento de despesas com
a concessão da vantagem.
Observou o relator-geral An-
tônio Carlos que a mediria
beneficiaria uma categoria
de servidores já privilegia-
da — como os procuradores
— e acabará estendendo-se
aos auxiliares jurídicas, as-
sessflreá e assistentes.

'SUPREMO

O presidente Pedro Aleixo
reabriu a discussão em tór-
no da competência exclusl-
va do Supremo Tribunal Fe-
deral para ampliar o nume-
ro de seus membros sendo
aprovada emenda do sr.
Martins Rodrigues, que res-
tabelrce aquele principio.
Foi rejeitaria a emenda 847/
2 que diz: "O agente do Mi-
nistêrlo PúblicD que ultra-
passar os prazos processuais
decairá da competência fun-
cional, nor, casos c condições
que a Lei estabelecer". En-

cerrou-se a discussão sobra
o Poder Judiciário.

SÍTIO

Iniciou-se a discussão refe-
rente ao Estado de Sitio.

Por unanimidade, foi apro-
vado como está no texto do
projeto com uma exceção:
"Durante o Estado de Sitio
as imunidades parlamenta-
res só poderão ser suspensas
pelo voto de 2,3 dos mem-
bros cie cada Câmara". O
Governo estabelecia que a
suspensão seria apenas por
maioria abscluta.

A Oposição tentou retirar
ria mensagem dispositivo que
permitia ao presidente da
República, no caso de Esta-
do de Sitio, e após ouvir o
Conselho de Segurança Na-
cional, "tomar outras me-
dirias estabelecidas em Lei".
Tal tese foi sustentada pelos
senadores Josafá Marinho,
Aurélio Viana e pelo depu-
tndo governista Acioly Filho,
mas foi rejeitaria pela mal-
ori por 11 a 8. A modifica-
ção intentada se referia ao
parágrafo terceiro do art.
152, seguinte: "A fim de pre-
servar a integridade c a in-
dependência do País, o livre
funcionamento das Podêres
e n prática das instituições,
ovando Gravemente ameaça-
dos por fetôres de subversão
ou corrupção, o presidente
ria República, ouvido o Con-
selho ric Segurança Nacional,
poderá tomar outras medidas
estabelecidas cm Lei."
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O sr. Acioli Filho deu
parecer favorável a elel-
ções diretas para presiden-
te e vice-presidente, con-
siderando-as "conforme a
Índole e os anseios do po-
vo brasileiro".

A seu ver, na "eleição In-
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MIMDO POLÍTICO

paraKrieger: liberdade
emendar Lei de Imprensa

O senador Daniel Kriepcr afirmou,

ontem, a um grupo de jornalislos, dc-

pois dc desembarcar do auião presi-

dcncla! no qua! riojou cm companhia

do sr. Casiclo Branco, que o Governo

não tem qualquer preconceito cm re-

lação di emendas ao projeto de Lei dc

Imprensa, e que os parlamentares «flo

livrei porá apresentarem tantas suges-

toes quantas julgarem com-eriientes.

No dizer do presidente dn ARENA,

0 marechal Castelo Branco só faz que*-

tão dc duas coisas: que haja überda-

dc efetiva, mas que também exista res-

ponsabilidade, já "que liberdade sem

responsabilidade e* incompntiuel com os

ditame.* do bom procedimento".
Depois de emendado o projeto —

aduerte o senador Krieger — a lide-

ronca do Gorérno examinará as su-

gestões à lu: dos pressupostos acima

anunciados. Mas não pretende o Go-

rdrno, conforme salientou o presiden-

t» da ARESA, pedir aos oraanismos dn

classe que encaminhem as suas cola-

boraçóc". Isso não impede, porem, que

os interessados façam chegar à Comis-

são Mista ns emendas que entenderem

Indispensáveis no aprimoramento do

lexto.
acentuou o tr. Daniel Krieger que

o primeira prouidénda tomada pela

Comissão Mista foi a düatação do pra-
:o para apresentação das emendas, o

que dererá acontecer entre 9 e 13 do

corrente. Em seguida, o relator Ivan

Luz terá seis dias para emitir parecer
c a discussão do projeto dererá ter int-

cio no dia 21 do corrente, já que tio

dia 22, à mcla-nolte, expirará o prazo

conferido pelo Governo para aprova-

ção da matéria pelo Congresso, sob

pena de ser a mesma promulgada, nos

termos do parágrafo terceiro do artifjo

quinto do Ato Institucional n.° 2.

Opina o presidente nacional oa

ARENA que o Conpresso concluirá a

tarefa a tempo de evitar a promuloa-

rão, por isso que perdura o clima de

cordialidade que se tem registrado no

tocante à Reforma Constitucional.
Para o senador gaúcho, os oposi-

cionistas não poderiam deixar escapar

„ oportunidade de buscar o aprimora-
-mento do projeto, pois »em tao /alta-

ria d Oposição autoridade para crltí-

car a futura lei, já que nenhum obita-

culo se interpõe ao direito de emendas

Acentua o senador Krieger que *e

o projeto sair aprovado com de/.cién-

cias a responsabilidade só pode ser ete-

ditada aos próprios congressistas que

dispõem dc todo o instrumental para

aperfeiçoá-lo.

Vinculacões têm fórmula

I
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Foi afinal encontrada
A fórmula tle entendi-

mento entre o governo e

as correntes parlamenta-
res que sustentam o

ponto de Vista dc que a
¦Constituição níio podia
deixar ao desamparo as

rcglõrs menos desenvolvi-

das do PaK as quais es-

tarlam fadadas ii csUr-

nação sem n colaboração
financeira do Governo

Central.
Os deputados Insistiam

cm que a futura Carta

Magna deveria continuai
estabelecendo percentuais
da Receita da Uníio

paia o desenvolvimen-
to dessaa áreas, mas o sr.

Castelo Branco, a despel-

to dc ser oriundo de umn

das arens beneficiadas.
resistia obstinadamente.

por entender, juntamente
com o sr. Roberto Cam-

pos, que a Constitulçfio

não deve possuir vincula-

çOes orçamentárias.
O Impasse permaneceu

por vários dias, até que
a presidência da ARENA
conseguiu descobrir a for-

mula que ensejou o acôr-
do: a futura Constituição
delegará, á Lei Comple-
mentar, a competência
de fixar os porcentuals, e

o prazo de sua vigência.
Antes, o marechal Cas-

telo Branco náo admitia
nem mesmo a menor rc-

ferência ao assunto. Ho-

je, concorda em quo a

Constituição delegue com-

pctêncla a Lei comple
mentadora, para dlsclpli-
nar a matéria. No que
tange ao» demais aspec*
loa da Carta, tudo perma-
nece como dantes. Os

chamados pontos polêinl-
cos permanecem de pé,
como é o caso particular
da eleição indireta.

Quanto à anistia, ante-

ontem dc madrugada foi

aprovado o dispositivo

respectivo: caberá ao

Congresso conceder o bc-

ncTicio, mas o Governo

desfrutará da competên-
cia de poder vetá-lo no

todo ou em parte* Houvc

uma evolução que o pro-

jeto original náo conslg-

nava: o veto aposto pelo

presidente da República

poderá ser derrubado pelo

próprio Congresso, medi-

ante a votação de dois

terços.
No que tange à aposen-

tadorla do funcionalismo

público, acabou sendo

mantido o que o Governo

queria: 30 anos para as

mulheres, e 35 para os

homena. Como o presi-
dente da República faz

questão disso, dlílcllmcn-

te poderá ocorrer qual-

quer reviravolta.

." '
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Renunciou

O pedido feito pelo senador José

Cândido Ferraz para lhe darem subs-

tituto na Comissão dc reforma da Lei-

Rolha, Impôs à liderança da ARENA

n necessidado dc reformular a sua com-

posição. Na próxima semana serão de-

Bignados novos membros, embora a

nrcsldôncla c o relator permaneçam os

mesmos: os srs. Bezerra Neto, senador

do MDB mato-grossense, c deputado

Ivan Luz, antigo Integralista paranaen-

Se c atual membro da ARENA.
. o senador José Cândido Ferraz pc-

diu dispensa da Comissão, porque éle

to "compreende a imprensa livre", tal

como afirmou o prócer piauiense, ao

regressar ontem dc Brasília. Nao po-

dendo influir nesse sentido, só lhe res-

taria pedir dispensa da Comissão.

Mesa do Senado

A recondução do senador Auro

dc Moura Andrade para a presidência

do Senado vai depender apenas dele

próprio c dc sua capacidade de arrcgl-

mentar votos. No dia I.» de fevereiro

o, senadores estarão reunidos, sob a

coordenação do Hder Filinto Mulier,

pnra escolher o novo presidente daquela

Casa Legislativa.
Se porventura faltar ao represen-

tante paulista o que lhe tem sobrado

nos anos anteriores, o futuro presidente

do Senado será o sr. Gilberto Marinho,

que parece ser o candidato da prefe-

réncla majoritária.

A pugna vai ser ferida entre os srs.

Ernani Sátiro e Batista Ramos, pois ha

quem diga que as possibilidades dos

José Bonifácio, Arruda Câmara e

Mesa «la Câmara

Já o problema da futura Mesa da

Câmara não oferece as mesmas íaclli-

dades das do Senado. Postulam a dire-

ção da Câmara, seis candidatos, a sa-

ber: Ernani Sátiro, Batista Ramos, Rui

Santos, Monsenhor Arruda Câmara,

José Bonifácio, uma vez "que o sr. Djal-

ma Marinho, embora aceite a investi-

dura, e desfrute de livre trânsito, nâo

demonstra entusiasmo pela disputa.

Rui Santos são consideradas bem me-

nores. Nas últimas horas, porém, o sr.

Batista Ramos iniciou violenta ofensi-

va, através de um argumento que esta

dando o que falar:
__ O Adauto — afirma o sr. Batista

Ramos - abriu enorme fissura nn

ARENA e acabou sendo premiado; eu,

que restabeleci a unidade, é que devo

merecer o castigo?

Realisticaincntc

Uma fonte Intima do Governo re-

vela, à reportagem, que a prorrogação,

po* um ano, dos mandatos dos atuais

Gabinetes Executivos da ARENA e do

MDB foi a resposta dada pelo maré-

chal Castelo Branco às insinuações que

o apontavam como Interessado em as-

sumir o controle do partido governlsta,
a curto prazo, como meio de poder

tutelar o sr. Costa e Silva.
Prorrogando os mandatos das dire-

ções partidárias - acrescentou a refe-

rida fonte — o sr. Castelo Branco jul-

ga ter posto íim às especulações, pois

conhecendo como conhece os homens e

a politica brasileira o presidente nao

poderia alimentar qualquer ilusão.

Concentração

Na próxima terça-feira será insta-

lada no Hotel Nacional de Brasília, a

concentração de dirigentes de empresas

jornalísticas dc todo o Pais, para repú-

dio total à Lei-Rõlha.
O conclave será presidido pelo 3or-

nallsta Júlio de Mesquita Filho, presi-

dente da Associação Interamericana de

Imprensa.
O deputado João Calmon informou

ontem n imprensa que no dia onze, pe-

la manhã, os dirigentes da concentra-

ção vão manter conferência com os 11-

deres da ARENA e do MDB, para cXa-

me das emendas que são oferecidas.
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o ceneral Adalberto Pereira dos Santos. Uma coisa c cen*.

iB3Sa alguém que nâo represento uma ameaça.

SAO PAULO (De J. C.
Bittencourt, da Sucursal)
— O sr. Magalhães Pinto
deverá, na próxima sema-
na, estar em São Paulo,
para manter contatos com
elementos de várias cor-
rentes políticas, visando à
constituição de uma tercei-
ra força política — o Par-
tido de Reforma Democra-
tica — contando com o
apoio dos srs. Carlos Lacer-
da e Juscelino Kubitschek.

O ex-governador de Mi-
nas manterá conversações
com o prefeito de São Pau-
lo brig. Faria Lima e com
o senador Carvalho Pinto,,
além de vários deputados
federais e estaduais,

, FORMAÇÃO

As articulações para o
terceiro partido político já
foram iniciadas no Rio e
em Brasília, segundo infor-
mações de fontes creden-
ciadas, adiantadas ontem,
em São Paulo.

Resolveu-se designar o
sr. Magalhães Pinto como
principal articulador em
vista de sua possibilidade
de catalizar maior nume-
ro de adeptos (trânsito
em praticamente todas as
áreas), do que o sr. Carlos
Lacerda que encontra re-
sistências em vários setores
de opinião.

BASE

O terceiro partido poli-
tico — apesar de seus agiu-
tinadores reconhecerem a
impossibilidade de sua for-
mação, no atual momento
político com o mal. Cas-
telo Branco à frente do Go-
vêrno — seria, dessa ma-
nelra, consubstanciado em
realidade após a posse do
mal. Costa e Silva e de sua
efetiva e real participação
na vida pública nacional.

CORRENTES

Tendo, como elemento
de aglutinação o sr. Ma-
galhães Pinto (papel que
também poderia ser desem-
penhado pelo sr. Juscelino
Kubitschek de Oliveira,
mas impedido de mano-
brar ostensivamente por se
achar em "exílio forçado"),
poderia se conseguir o
apoio em São Paulo, dos
srs. Faria Lima (que se
desvinculou politicamente
do ar. Jânio Quadros ape-
sai* de não romper com o
ex-presidente), e o senador
Carvalho Pinto (está na
ARENA "a força" por não
ter outro caminho) e, in-
diretamente, do próprio go-
vernador eleito Abreu So-
dre que deseja ter, para si,

o comando do partido do
Governo em São Paulo.

ENTROSAMENTO

Assim, seria conseguido
um entrosamento quase
perfeito de todas as corren-
tes dos antigos partidos,
ex-UDN, ex-PSD e ex-PTB

que poderiam dar ao nô-
vo partido uma conotação
política centrista, desvin-
culado da esquerda centris-
ta em que se transforma-
ria o MDB, e do "liberalis-

mo" de direita para o qual
já caminhou a AREN-V
parüdo, hoje, marcada-
mente castelista.

APOIO

Todos esses grupos con-
taHam, ainda, com uma ex-
presslva adesão de corren-
tes militares das mais di-
versas, principalmente as
mais identificadas com a li-
nha dura e as mais liberais,
visto que o mal. Amauri
Kruel está promovendo
contatos, interessado na
formação da terceira cor-
rente após perder o pleito
de 15 de novembro, na
Guanabara.

APROXIMAÇÃO

Desta maneira, os ele-
mentos do Partido de Re-
íorma Democrática teriam
todas as condições necessá-
rias para aproximar-se do
mal. Costa e Silva e apre-
sentarem o fato concreto da
disposição de forças politi-
cas fortes, sem conotações
de direita ou esquerda, c
que poderia dar, ao seu
governo, um respaldo de-
mocrático, considerado mui-
to importante, especialmen-
te com vistas à política ex-
terior, dando ao Brasil um
sentido de "país, naciona-
lista e de posição neutra,
capaz dc transformar-se em
reais proveitos para a ad-
mlnistração federal brasi-
leira", e no tocante ao pa-
pel político e comercial de-
6empenhado junto às de-
mais nações.

crático, em toda a sua e3-
sência".

Entretanto, a inclusão do
mal. Costa e Süva nos pia-
nos do Partido de Reforma
Democrática representará a
segunda etapa: o objetivo
iminente é a reunião de
todas as correntes demo-
crátlcas, capaz de dar sus-
tentação política (e militar)
ao Governo, forçando-o ao
estreitamento com a demo-
cracia.

MDB

O Gabinete Executivo Na-
cional do MDB reúne-se têr-
ça-fílra, era Brasília, junta-
mente com a bancada nas
duas Casas do Legislativo,
para escolher o novo Hder
na Câmara, decidir se o par-
tido deve permanecer com a
sua atual estrutura, pelo me-
nos até março de 1968, con-
forme faculta o Ato Com-
plementar n.° 20, e, final-
mente, estabelecer as dire-
trizes para o combate den-
tro do Congresso ao projeto
da nova Lei de Imprensa.

O substituto do sr. Vieira
de Melo, que se afasta da
liderança por não ter reno-
vado o mandato, deverá ser
o deputado Martins Rodri-
gues, que acumulará o p6sto
com a sua atual função de
secretário-geral da Comissão
Diretora Nacional. O sr. Au-
réllo Viana deverá ser man-
tido como lider no Senado.

TENDÊNCIA

LUTA PELA MESA
DA ASSEMBLÉIA TEM
TERCEIRO CANDIDATO

Dando prosseguimento às articulações para a
composição da futura Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa da Guanabara — que será eleita a 3 de

fevereiro próximo — um grupo de novos deputados,
com o apoio de um setor do MDB e do bloco dissi-
dente da ARENA, começou a apreciar a candidatura
do deputado Jamil Haddad, que aparece assim como
o terceiro candidato à presidência do Legislativo.

Antes do surgimento da
candidatura do sr. Jamil
Haddad, o posto vinha sen-
do disputado entre os depu-
tados Augusto do Amaral
Peixoto e José Bonifácio.
Ontem, o deputado Carva-
lho Neto, líder da ARENA,
admitiu a possibilidade de
ser levado a efeito um en-
tendimento entre todas as
correntes da Assembléia,
que teria como base o cri-
térlo regimental da propor-
cionalidade partidária.

ENTREGUISMO

A imagem — ponderam
os elementos aglutinados
do PRD — que o Brasil
projetou no exterior esses
dois anos e meio, de repu-
bliqueta sul-americana on-
de os golpes de estado
ocorrem na naturalidade do
dia a dia, seria transforma-
da, no momento em que o
governo modificasse a sua
conceltuação política inter-
na, partindo para uma li-
nha centrista, sem radica-
lismos, e restabelecendo-se
no Brasil "o regime demo-

A maioria dos lideres par-
lidários, entre êlcs os depu-
tados Martins Rodrigues,
Tancredo Neves, Amaral Pei-
xoto, Humberto Lucena e Os-
valdo Lima Filho, é favorá-
vel à permanência do parti-
do até 1908, quando então,
diante do novo quadro poli-
tico, estará êle em condições
do tomar uma decisão defi-
nltlva sobre o problema. O
deputado Amaral Peixoto, ex-
presidente do extinto PSD,
sustenta o ponto de vista de
que nio resta outro caminho
ao MDB senão prosseguir
como organização política
provisória pelo menos até
19G8, uma vez que a ARENA
já decidiu constitulr-se cm
caráter definitivo.

Declara o sr. Amaral Pei-
xoto, secundando ponto d*.'
vista já expresso pelo se-
nhor "Martins Rodrigues, que
a dissolução do MDB sòmen-
te teria sentido se houvesse
a possibilidade de recrutar
novos quadros políticos para
a constituição de um tercei-
ro partido. Afirma, entre-
tanto, que essa possibilidade
tornou-se inviável, porque a
ARENA decidiu constltuir-se
em caráter definitivo.

POSTOS -

Nesse* critério, a ARENA
obteria dois postos na Mesa
Diretora e o sr. Carvalho .
Neto disse nada ter contra
a candidatura Jamil Had-
dad. Entretanto, informou-
se que a solução final de-
penderá do que vier a ser
decidido pelo Executivo,
cujas articulações para for-
mação da nova Mesa estão
sendo conduzidas, na Ar-
sembléla Legislativa, pelos
deputados Levi Neves e Ge-
raldo Araújo, êste Inclusive
cogitado para ocupar a pri-
meira Secretaria.

ARENA

Além da candidatura do
marechal Mendes de Mo-
rais para substituir o sr.
Adauto Cardoso na presi-
dência da ARENA da Gua-
nabara —- pois o sr. Adauto
Cardoso vai ser nomeado
ministro do Supremo Tri-
bunal Federal — surgiram,
ontem, as candidaturas do
sr. Rafael de Almeida Ma-
galhães e do sr. Danilo Nu-
nes. No entanto, a grande
maioria da Comissão Dire-
tora do partido lncllna-se
pelo sr. Mendes de Morais,
considerando sobretudo que
seu prestígio junto ao ma-
rechal Costa e Silva é maior
do que o dos outros postu-
lantes. Fonte da ARENA
afirmou, inclusive, que os
srs. Rafael de Almeida Ma-
galhães e Danilo Nunes sao
candidatos de sl próprios,
acentuando que o interesse
que possuem pelo posto de-
corre da hipótese de o pre-
sidente Costa e Silva reser-
var uma ou duas Pastas à
ARENA do Estado, na com-
po3Íção do futuro ministé-
rio. Assim, a presidência
da regional partidária pos-

sulrá grande importância
para o encaminhamento das
articulações políticas que
terão curso logo após o re-
gresso do marechal Costa e
Silva ao Pais.

TRANSPORTES
Fonte ligada ao marechal

Costa e Silva revelou, on-
tem, que uma das primei-
ras iniciativas do futuro
presidente da República se-
rá realizar a Reforma Ad-
ministrativa, especialmente
desdobrando o Ministério
da Viação nos Ministérios
dos Transportes e Comuni-
cações, além de transferir
dois de seus departamen-
tos — Departamento Na-
cional de Obras e Sanca-
mento e Departamento Na-
cional de Obras contra as
Secas — para o Ministério
do Interior. Afirmando que
o setor de transportes cons-
titui uma das principais
preocupações do marechal
Costa e Silva, acentuou
aquela fonte que, em Roma,
o presidente eleito manteve
contatos com o deputado-
general Paulo Nunes Leal,
especialista na matéria, que
lhe fez entrega de detalha-
do estudo sôbre a situação
dos transportes no País. _

FEITO PAHA EVITAR
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SEMANA DA CARTA
COMEÇARÁ AMANHÃ

Começará amanhã, às 21
horas, no Instituto dos Ad-
vogados Brasileiros, a Se-
mana da Constituição, pro-
movida pela entidade com
o objetivo de assegurar ao
País uma jurídica estrutura
constitucional, e á qual já
aderiram os Conselhos
Seccionais da Ordem dos
Advogados do Brasil da
Bahia, Rio Grande do Nor-
te, São Paulo, Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro, Espi-
rito Santo, Brasília, Guana-
bara, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Pernambu-
co e Piauí.

Na Semana da Consti-
tuição, o instituto apresen-
tara aos juristas do Pais o
anteprojeto de Constitui-
ção elaborado pela chama-
da Comissão dos Nove,
cujo texto é sensivelmente
mais liberal que o projeto
do Governo, principalmen-
te no terreno político, con-
forme ficou demonstrado
no cotejo entre o.s dois pu-
blicados pelo CORREIO
DA MANHA.

OBJETIVO

O presidente do Institu-
to dos Advogados Brasilei-
ros, sr. Ribeiro de Castro
Filho, disse ontem que a
Semana da Constituição
não pode ser encarada com
uma colaboração ao pro-
cesso Constitucional adota-
do pelo Governo, porque,
se assim fôsse, o Instituto
estaria, pelo menos impllci-
tamente, ratificando ésso
comportamento, o que não
ocorre.

"Na realidade — expli-
cou — o IAB, desde 15 de
fevereiro do ano passado,
quando o Poder Revolu-
cionário violou a própria
autolimitação a que volun-
tarlamente se submetera,
chegou à conclusão de que
frente à total ruptura da
ordem jurídica, só seria
possível, como processo ju-
ridico, a convocação dc
uma Assembléia Constitu-
inte Nadonal.

pretensão de buscar justi-
íicatlva no instituto da
"Emenda", previsto no ai-
tigo 217 da Constituição de
1946, pois tal preceito tem

que ser considerado em
função do todo que é a

Constituição.
"Ora — continuou —¦ o

artigo 217 da Constituição
federal de 1946, quando as-

segura ao Congresso ordi*

nário a faculdade de emen-

dar a Constituição, o faz,

sem sombra de dúvida, em

função dos dispositivos
contidos no capítulo II e

suas seções, que, dispondo
sôbre o Poder Legislativo,
atribuem ao mesmo con-

dições que deixaram de

existir desde a expedição
dos Atos Institucionais nu*

meros 1 e 2, que nio so

reduziram, pelas cassações,
o quorum do nosso parla-
mento, como retiraram-lhe
o atributo especlallssimo da

autonomia.
Conseqüentemente 

— se*

gundo o sr. Ribeiro de Cas-

tro _ o Congresso atual
não possui mais os requisl*
tos que a Constituição pres*
supõe para a faculdade de
emendar. De outra parte,
»e o princípio é até prima*
rio", os congressistas ordi*
nários não têm podêres
constituintes."Ê uma questão de man-
dato — esclareceu —.0

mandatário só pode dentro
dos limites da outorga fei*
ta."

RESPEITO

Concluiu o jurista assi*
nalando que os defensores
do comportamento do Go*
vêrno revolucionário pre*
tendem atribuir a esse ra*
clocinlo um conceito dc ro*
mantismo.

— Nós, os estudiosos do
Direito, consideramos a

questão como respeito aos
seus princípios íundamen*
tais.

INCONSTITUCIO-
NALIDADE

Para o presidente do Ins-
tituto dos Advogados, é de
Improcedêncla manifesta a

DEBATES

Os debates da Semana da
Constituição se estenderão
até o próximo dia 14, na
sede do IAB, à Av. Maré*

chal Câmara, 210, 5*? an*
dar. Ao final dos trabalhos,
o anteprojeto dos juristas
brasileiros será encaminha-
do ao Congresso Nacional,
como subsídio, mesmo
que simbolicamente, pois
diverge cm pontos essen-
ciais do texto governamen-
tal.

A cassação de mandatos
e a suspensão de direitos
políticos por decreto do
presidente da República,
previstas no projeto gover-
namental, não estão no tex-
to do IAB. Este preconiza
a volta às eleições diretas
para a Presidência da Re-
pública e não sujeita os
parlamentares à perda dos
direitos políticos.

O projeto do Instituto dos
Advogados dilatou o prazo
de exame das mensagens
do presidente da República
pelo Congresso, que no pro-
jeto governamental é de 30
dias, para 60 dias, a con-
tar do seu recebimento. O
parágrafo único do projeto
do IAB contendo essa dis-
posição permite que o pre-
sidente da República fixe
aquele prazo se julgar ur-
gente a deliberação do Con-
gresso sôbre a matéria, mas
estabelece que por motivo
relevante, plenamente jus-
tificado pelo presidente do
Congresso, o prazo de 60
dias poderá ser prorrogado
por mais 30, findos os quais
sem deliberação parlamen-
tar, considerar-se-á aprova-
do o texto como foi pro-
posto pelo Executivo.

Sôbre as condições de
elegibllidade de deputados
e senadores, o projeto do
IAB exige como uma das
condições a nacionalidade
brasileira definindo como
brasileiros, no Art. 5.°, os
nascidos no Brasil, ainda
que de pais estrangeiros,
não residindo estes a ser-
viço do seu pais; e os fl-
lhos de brasileiros ou bra-
sileiras, nascidos no estran-
geiro se os pais estiverem
a serviço do Brasil, ou nao
estando, se vierem a resi-
dir no Pais. Neste caso,
atingida a maloridade de-
verão para conservar a na-
cionalidade brasileira optar
por ela, dentro de quatro
anos.

ESTADO DA GUANABARA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE IMPOSTO
SÔBRE SERVIÇOS

AVISO
0 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE IMPOSTO

SÔBRE SERVIÇOS comunica aos promotores de bai-
les pré-carnavalescos e carnavalescos que o lm-
posto sôbre Serviços, devido nos termos do ar-
tigo 79 da Lei n.° 1165, de 13*12*60, deve ser
pago antecipadamente, sob pena de ser o recinto
interditado e evacuado, conforme determina o ar-
tigo 118 da referida lei.

Para qualquer informação, a Inspeforia encar-
regada do assunto atende na Rua Santa Luzia 11,
2.8 andar, sala 240.

Rio de Janeiro, 6B, 6 de janeiro de 1967.
HEITOR BRANDON SCHILLER

44992

1ESTADO DA GUANABARA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE IMPOSTO
SÔBRE SERVIÇOS

RUA SANTA LUZIA, 11

AVISO
AOS CONTRIBUINTES 00 IMPOSTO SÔBRE SERVIÇOS

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE IM-

PÔSTO SÔBRE SERVIÇOS Informa que o IM*

PÔSTO SÔBRE SERVIÇOS NAS OPERAÇÕES
DE NATUREZA MISTA Incide:

Nas operações de natureia mista, em que a

oreitaçáo de serviço fôr acompanhada de fome-

cimento de material (restaurantes, bares, lancho*
notes, construção civil, etc), o Imposto sôbre Ser-

viços incidirá «òmente em 50% (cinqüenta por*
cento) do movimento econômico, incluindo-se
aquelas que estão sob regime de arbitramento
ou estimativa.

Entretanto, se a prestação de serviços cons*
tituiu objeto essencial de atividade, contribuindo
com mais de 75% da receita mensal da empr**
sa, será devido unicamente o Imposto sôbre ser*
viços, aplicável, no caso, ao movimento econõmi-
co global.

Rio de Janeiro, GB, 4 de janeiro de 1967

HEITOR BRANDON SCHILLER 
^
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CORREIO DA MANHÃ, Domingo, 8 de janeiro de 1967

MEDICINA EXAMINA 3.502 PARA 480 VAGAS

/

\

1

Com a prova de Conheci*
mentos Gerais, que envolve
questões de Português, Fran*
cês t Inglês, 3.502 cândida*
tos disputarão, amanhã, as
480 vagas oferecidas para as
três faculdades médicas da
Guanabara que realiaam 6
vestibular em conjunto.

As provas serão realizadas
oo Estádio do Maracanã, com
entrada pelo Portão 18, e te*
rão inicio às 9h, já estando
prontas as questões que serão
formuladas. Todas as provas
serão realizadas sob a forma
de testes de múltipla escolha.

VAGAS

No ano passado o vestibu*
lar conjunto das escolas mé*
dicas, contou com 5 mil can*
didatos para 514 vagas, par*
tlclpando do mesmo cinco fa-
culdades: Faculdade Flumi*
nense de Medicina, Escola
Médica do Rio de Janeiro, Es*
cola de Medicina e Cirurgia,
Faculdade de Ciências Médl-
cas e a Faculdade Nacional
de Medicina. Côrca de 1.500
candidatos de São Paulo e
Minas inscreveram-se no ves*
tibular passado, que teve 70
excedentes. Após intensa
campanha, que contou com o
apoio da imprensa, o minis*
tro Pedro Alelxo prometeu
aproveitar todos os exceden-
tes, em diversas faculdades
e escolas. Porém, após, ás
conclusões da comissão no*
meada pelo ministro Alelxo
e já com o novo ministro Mo-
nlz de Aragão, decidiu-se pe*
lo aproveitamento dos exce-
dentes, sendo que, 70 deles
foram matriculados na Facul*
dade de Medicina da UFRJ,
e só cursarão o 1' ano com
os candidatos aprovados no
atual vestibular.

Êste ano duas faculdades
rettraram-se do vestibular
único: a Faculdade Fluminen*

se de Medicina, por ter a
Universidade Federal Flumi*
nense determinado realizar
um novo sistema de vestibu*
lar para suas diversas unida*
des, abrangendo cinco áreas
fluminenses: Campos, Niterói,
Nova Iguaçu, Volta Redonda
e Petrópolis; e a Escola Mó*
dica do Rio de Janeiro, da
Sociedade Universitária Ga*
ma Filho, cujas anuidades são
pagas e criava embaraços ao
critério de opções.

INSCRIÇÕES

Com a coincidência de da*
tas na realização das provas
do vestibular de Medicina nos
Estados, o número de inseri*
Coes diminuiu sensivelmente,
reduzindo de 5.000 para 3.502,
aumentando contudo as chan*
ces dos candidatos. Algumas
escolas atendendo ao apelo
formulado pelo Ministério da
Educação aumentaram as ins*
cricões na primeira série. A
Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio
de Janeiro dará 180 vagas,
que somadas aos 700 exce-
dentes de 1966, darão 250 no-
vas matrículas em 1966; a Es-
cola de Medicina e Cirurgia
200 vagas (aumento de 100 va-
gas) e a Faculdade de Clên-
cias Médicas da Universidade
do Estado da Guanabara, com
100 vagas. A Faculdade de
Medicina da Universidade Fe-
deral Fluminense oferecerá
em seu vestibular 150 vagas
e a Escola Médica do Rio de
Janeiro (Gama Filho), em
vestibular que será realizado
em fevereiro, dará 64 vagas.

PROVAS

As provas do concurso de
habilitação às 3 Faculdade»
de Medicina não serão eliml*
natórias e ao fim de todas as
provas, serão somados os
pontos obtidos e feita a cias*
sificação dos candidatos, se-
gutda da distribuição de acór*
do com a ordem de opção. Tô-
das essas operações referên-
tes à apuração dos resultados,
classificação e distribuição de
alunos serão feitas pelo com-
putador eletrônico o que im-
plica em exigir do» cândida-
tos o máximo de observância
das normas assinaladas. Tô*

das as provas serão realizadas venlente que os candidatos nas seguintes datas: Conheci* Às 8h serão abertos os por* SOmln distribui ao das pro- tendo quatro ficha, de «*
em testeTdefflpSTi'colha estejam familiarizados com mentos gerais - dia 9/1; Blo* toes para o acesso às depen* vas e às 9h início das prova^ postas com vto e ectoco nú-
I rf£. »inS- h» e TeTond^ eles logla - dia 10/1; Física dências; às 8h30mln o fecha* Cada candidato recebera, era meros que correspondem ti

gg||y|gtog: 
As provas serão realizadas dia11/1; Química 

'- 
dia 12/1* mento'dos portões; às 8h cada prova, um envelope con* cada uma das questões.

PROVA É FEITA EM
DOIS GRUPOS NO
COLÉGIO PEDRO II

Realizou-se ontem a segunda chamada da pro-
va eliminatória de Português do concurso de admis-
são ao Colégio Pedro II — Externato, com os can-
didatos inscritos divididos em dois grupos, o primei-
ro com exame às 9 horas e o segundo às 13h30 min.

A prova constou de duas partes, sendo uma da
redação e. outra de vocabulário e gramática, esta
compreendendo um total de oito quesitos. O tema

de redação para o primeiro grupo foi "Dia de Na-
tal"; para o segundo, "Conversa de Ratos à Beira de
uma Toca de Ratos".

Damos a seguir a prova de cada um dos dois

grupos, com as respostas fornecidas ao CORREIO
DA MANHA pelo professor Jairo de Carvalho.:

PRIMEIRO GRUPO

1.» Parte — REDAÇÃO,
de cerca de 20 linhas, su-
gerida pelo tema seguinte:

Dia de Natal.
2.« Parte •— VOCABU-

LARIO E GRAMÁTICA
a) Indique e classifique

os dltongos existentes em
vocábulos da seguinte ira-
se:

"Foram presos os mal-
feitores, dos quais nem é
bom falar." R.: AM — de-
crescente nasal, EI — de-
crescente oral, EM — de-
crescente nasal.-***^

b) Faça a análise morfo-
lógica (léxica) das palavras
sublinhadas nas frases
abaixo.

"Aprovado que seja, par-
tlrá para o Norte." R.:
Conjunção subordinatlva
condicional.

"O que mais desejo ago-
ra é descansar." R-: Pro-
nome demonstrativo.

c) Passe para o plural:"Cãozinho fiel" — R.:
Caezinhos fiéis.

"Cabelo castanho-escuro"
— R.: Cabelos castanho-
escuros.

d) Indique os predicados
nominal e verbal existentes
nas seguintes orações:

"O preso permanece si-
lencloso" — R.: Predicado
nominal.

"A sentlnela permanece
no seu posto" — R: Predl-
cado verbal.

e) I — Mude o tratamen-
to para a terceira pessoa do
singular:

"Falávamos muito baixo,
de sorte que ninguém nos
entendia" — R-* F**lava
muito baixo, de sorte que
ninguém me entendia.

II — Diga em que tem-
pos compostos estão os ver-
bos:

"Se houvéssemos saído
cedo, já teríamos chegado"
— R.: Pretérito mals-que-
perfeito do subjuntivo e íu*
turo do pretério compôs-
to, respectivamente.

f) I — Dê um sinônimo
da palavra sublinhada:

"Estavam assaz muda*
dos" R.: Bastante.

II Dê um antônimo da
palavra sublinhada:"A vida passa tão breve,

OOQÉaúõBQBeiMBmQ
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e a morte é tão curta" —
R.: Longa.

SEGUNDO GRUPO

1.' Parte — REDAÇÃO,
de cerca de 20 linhas, su-
gerida pelo tema seguinte:

Conversa de gatos, à
beira de uma toca de ra-
tos.

2.* Parte — VOCABU-
LÁRIO E GRAMÁTICA:

a) Separe as sílabas das
seguintes palavras:"saudade", "guaiar", "ta-
íuis". "absinto" — Resp.:
S AU * DA - DE, GUAI - AR,
TA-FUIS, AB-SIN-TO.
b)» Classifique as conjuções
empregadas nas seguintes
frases:"Serás aprovado, pois
estudaste muito" — R-: Co-
ordenativa explicativa."Desejo que saias" — R.:
Subordinatlva integrante.

c) Passe para o superla-
tivo absoluto analítico:

"No quarto sombrio e
quente repousa um jovem
doente" — R.: No quarto
muito sombrio e muito
quente repousa um jovem
muito doente.

d) Indique os termos es-
senciais das seguintes ora-
ções:"O regato nasce no selo
da floresta" — R: O rega-
to SUJEITO; Nasce no seio
da floresta — PREDICA-
DO."O candidato ficou do-
ente" — R.: O candidato —
SUJEITO; Ficou doente —*
PREDICADO.

e) I — Conjugar nas de*
mais pessoas:"Não critiques o que não
conheces" — R.: CRITI-
QUE.. .CONHECE, CRITI-
QUEMOS... CONHECE-
MOS;CRITIQUEIS... CO-
NHECEIS; CRITIQUEM...
CONHECEM.

II — Construa uma ira-
se com o imperativo afir-
mativo do verbo estudar
na segunda pessoa do sin*
guiar:

R.: —ESTUDA...
í) I — Dé um sinônimo

da palavra sublinhada:"Comoveu-me o teu afe-
to aos meus filhos" —
R.: DEDICAÇÃO.

II — Dê um antônimo da
palavra sublinhada:"Toda medalha tem o
seu reverso" — R.: AN-
VERSO.
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Superluxo - pés. Unha 4/.8UU
Social QQO do entrada «ww»

. . . .
MÁQUINA DE COSTURA LEONAM -
Bluette. - Móvel superiuxo, ¦• O HA
com 5 gaveta-, I.OüU

000 lio entrada mensais

DORMITÓRIO BÉRGAMO MOD. RH 242
Todo em caviúna. Enormes flfl ^fi|f|
gavetas. Alto luxo. •ff-tilUtl

000 de entrada mensais i

——

I "^n
00 I

Mil
TV-EMPIRE BONANZA 23"
Sintonia automática, som: Cl Qflfl
frontal em Hi-Fi - Jacarandá•-'UTiyUÜ.'
ou marfim flOfl de entrada -Wnsais

%m
WHIIXO. B-2S1 - MOBILE 1é
Portátil, com tela gigante,
som frontal, antena teles- |*a CflflIC8 ÜÚ-.OUÍI

000 de enfada mensais

^¦c s555s **j5S^fl^E**B3SiS^B I

FOGÃO COSMOPOLITA
Bicolõr, azul, branco; verde,'branco: 4 boca*»

000 dei entrada

9.900
¦ mensais

SALA DE FORMIPLAC
Com 8 peças, buffet. conjuga-
do, mod, Nova Cruzeiro, em tyt Cflfl
lindíssima Formiplac vermelha fclr-OUU

trada mensais i/]! \l| 000 de en

SALA MADRID
Moderna, com 8 peças em ni\ £flfl
marfim ou caviúna fcOa-rllU

000 da entrada mensais

em\Wum

MÁQUINA DE LAVAR BENDIX
ECONOMATIC
Lava, enxàgua e . en-
xuga automaticamente,
5 anos de garantia . .mensais

000 de entrada V;:V

51.400,

RÁDIO ABC TRANSBRASIL III
Pilha e corrente, 7 transis-
tores. 4 faixas. Caixa de ma- Ji) £ A A
deira de lei, marfim ou im- gy.OUU
buia. 000 de entrada mensais

¦ r'. ' i.. i.. .i.. i , i

v i&LJdL*'.J*LO~JM
L vriivi I ! 1X1 1—-.

* *:'.*M I I 1 | i u
\. * «9 ^mm****^^M^

CONJUNTO MISS GUANABARA
Com 5 lindas peças, todas em
Formiplac

000 de entrada

15.800
mensais

SOFÁ-CAMA PARAÍZO PEROLIZADO
Todo em espuma. Courvin pe-
rolizado azul ou rosa. Ampla AJ Cfflí|
arca para roupas CilaÜIIU

000 de entrada mensais

crédito direto ao consumidor
wfnrtvo oo/mo
ÊfàWÉffl ãmmmWmmmW àW BWmW m&mmmmmmmmèAm*»™

o8

CENTRO
Rua Uruguaiana
Av. Passos
Av. Marechal Floriano

CATETE
(Praça José de Alencar)

COPACABANA
PENHA

RAMOS
MADUREIRA
CAMPO GRANDE
NILÔPOUS

N. IGUAÇU
S. J. MERITI
CAXIAS
NITERÓI

SÃO GONÇALO
BRASÍLIA
TAGUATINGA

Com juros e
despesas muito menores

Com mercadorias
entregues na hora,
como sempre

Com as tradicionais
facilidades do bonzão

91
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1.° Caderno

QUATRO CANTOS

De Guimarães Rosa, no Zoo

Impressões do escritor Guimarães
Roía, no zoológico de Londres:

— Um leio ruge a plenos trovões.
O porco espinho; eipalltou-»e! As fo-
cai beijam-se Inundadamentc.

» •
E mais:
_ A zebra se coca contra uma

#rvorc, tio de leve, que nem uma IU-
ira »e apaga.

Sobre o elefante:
Elefantástico!

» •

Na rookery.
A águia — desembalnhada. O

urubu; urubudlsta.
A coruja — confusa e convexa

— belisco que Interroga: cujo, o bico,

central.

? ?

E para terminar:
_ O ganso * uma tendência: seu

andar endomlngado, pé-nSo — ante-pé,
bl-obllquo, quase de chapéu — reto

avante a esmo.
Monos me cocem, se os entendo.

celente história, para concedê-las em
caráter exclusivo a uma estação de te-
levlsáo, ou então, nestes últimos dias
éle mudou sua opinião sóbre a Incon-
venléncia da divulgação daquelas In-
formações e resolveu colocá-las on the
record.

I Os verdadeiros motivos

Os habitantes de Brasília ainda não

estão conformados com as razões que
o Itamarati Invocou para não convi-
dar, como é de praxe Internacional, de-

legaçóes especiais das nações amigas,

i posse do marechal Costa c Silva na

presidência da República, no próximo
dia 15 de março. Como se sabe o Ml-

nlstérlo das Relações Exteriores aludiu

is "dificuldades que ainda prevalecem
em Brasília", citando entre elas "trans-

portes e acomodações".

• ? •
I ¦' '

O pessoal dc Brasília estranha que
o Itnmarati Ignore — o que possível-
mente náo acontece com outras chnn-
celarias — que Brasília já dispõe dc
um aeroporto Internacional de primei-
ra categoria; de excelentes rodovias, de
água abundante, luz boa e clara, tele-
fones que funcionam e quatro hotóis
de categoria Internacional, sendo que
um deles é um dos mais modernos da
América do Sul, dispondo de quatro-
centos apartamentos de luxo, vinte e

uma suites presidenciais, salões de ban-

quete, auditório, bares, etc, além dc
cem lojas onde todos podem encontrar
de tudo.

• ? ?

Assim, apesar dos pesares, Brasília

Já é uma cidade, que Já recebeu visl-
• tantes oficiais da maior Importância,

como o próprio presidente Elsenhower,
e que por sinal no seu primeiro dia de
vida oficial recebeu delegações de pai-
tes de todo o mundo.

As razões aludidas pelo Itamarati
são portanto mera desculpa para não
convidar delegações especiais à posse
do marechal Costa e SUva.

• * •

Por qué? Quais serão os verdade!-
ros motivos que levaram o Governo a
não convidar os países amigos para as-
«Istlrem á transmissão do cargo de pie-
sidente da República no próximo dia
15 de março?

• * ?

Como se vê, o que nós necessita-
mos mesmo é de uma boa Lei de Im-

prensa... ,

Escolheu o cativeiro

Uma selvagem tigre-fêmea no cio,

no Estado de OriiM, na Índia, passou
seis noites rondando a jaula de um jar-
dlm zoológico ocupada por um tigre

macho cativo.
Finalmente, colocando o amor ac -

ma da liberdade, encontrou um meio

de entrar na Jaula - o que fèz a sua

felicidade, a do tigre macho e a dos

zeladores do zoológico, que estimaram

o seu valor em cinco mil ruplas.

O último western

Roda-se, atualmente, na Itália, o

nime que os produtores considerami o

Átimo western i ld italiana. Seu tltu

lo- Vido, Morte e Vingança, com Lee

Van Cleef e John Philip Law nos prln-

^Stores de westerns naltâ-

„, consideram éste rico filio - QU

deu milhares de dólares aos que sou-

beram explorá-lo - como pràticamen-

Cotado, e voltam-se agora para ou-

im tino dc aventuras.1 
O vestem volta portanto h sua ori-

gem, de onde, de resto, nunca deve.a

ter saído.

mova - -.¦*r(~m^m^^m^^^**VY*fiftmm*m¥1*:efm*^mTi PT'**'"''"-^v -'-:'-: :: -^'' "¦¦ ''¦¦">'» >'"'':*';"' ¦'. -y:\^-í^J:-':'-y-<it>^^-.--íy>- J
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Manuel de Abreu

A ausência dc convite teria alguma
relação com a presença do atual chan-
ecler em quase todos os países do mun-
do, nos últimos meses em viagens que
ainda não foram suficientemente ex-
fcllcadas?

Off tlie record

Em um dos últimos dias do ano
dr 1968 o ministro Roberto Campos
reuniu no déclmo-quarto andar do Mi-
nlstério da Fazenda um grupo de Jor-
nalistas para apresentar os seus votos
du Boas-Fcstas c discutir alguns pro-
blemas do momento. Um desses pro-
blemas foi a Lei de Imprensa, sôbrc o

qual o ministro falou longamente, mos-
trando-se Inteiramente favorável ao

projeto apresentado pelo Governo e
classificando-o até de multo brando, a
certa altura. Ao final do almoço o ml-
nistro, ao despedir-se dos Jornalistas,
pediu que as suas declarações não íós-
sem divulgadas, servindo apenas para
Informação pessoal dc cada profissio-
nal, isto é, declaração que nos Esta-
dos Unidos se costuma chamar dc o//
tlie record. Os jornalistas que compa-
receram ao almoço observaram rigoro-
gamente o desejo do ministro Campos
t nem uma linha foi publicada sóbre
o que Cie pensava a respeito da Lei de
Imprensa.

••Manuel de Abreu só utilizou a

mlcro-radioscopla do tórax emtUJJ.

Quem lançou o processo pela primei
'Tez 

foi o eletricista sul-africano

K G Collender, em 1929. No entoa-

to. glória foi para o Brasil" -esto

Íechí pertence ao livro 
J^LSaos do sr. A. D. Bcnsuan, da Republica

T África do Sul, que Procura esa-

creditar a primazia do médico b.as

loiro Manuel de Abreu, segundo o joi

nal médico Puls".
? * *

Pulso ouviu médicos brasileiros só-

bre o assunto, inclusive alguns que

trabalharam com o próprio Manuel de

Abreu e todos eles afirmaram que nao

há qualquer dúvida sôbrc a primazia
do trabalho do médico brasileiro.

inclusive os soviéticos, segundo o

dr. Milton Lobato que esteve em Sta-

üngrado em 1953, fizeram os comen-

tários os mais elogiosos pela contribui-

cão brasileira à ciência médica mun-

dlal.

0 inundo «'• das mulheres

Uma estatística organizada pelos
funcionários da penitenciária dc Natal,

revela um fato muito interessante, e

sobretudo muito instrutivo.
Durante 1966 a policia daquela ci-

dade efetuou 412 prisões, sendo que
dèrsc total, 208, isto é, a maioria abso-

luta, foram prisões de mulheres.
Como se vê, em alguns setores as

mulheres já estão superando os homens.

Não íoi ver a banda tocar

A preocupação do presidente da

República com a tramitação e o exa-

me da Carta Magna e ria Lei dc Im-

prensa, levou-o a quebrar uma rotina
de muitos meses. É que todas as quln-
tas-feiras éle Ia assistir à cerimonia
da troca da guarda realizada ao som da

Banda rio Batalhão de Guardas.
Pela primeira vez, na última quln-

tn-fciin, o marechal Castelo Branco fi-

cou em seu gabinete, na hora da ecri-
mónla e não foi ver nem a guarda ser

trocaria nem a banda tocar.

Qual nio foi a surpresa dos que
participaram do almoço e assistiram à
entrevista do ministro do Planejamen-
to anteontem, pela televisão, quando o pr0moção
viram repetir (pili Httetis o que dis-
gera durante i> almoço, sem a menor
reserva, alardeando »uas opiniões sô-
bre a necessidade de um maior rigor
na apllcaçio de pena» e castigos aos

profissionais?

Burlou viverá Churcllill

O ator Richard Burton representa-
rá o papel de Winston Churíhil em um

documentário que foi especialmente es-
crlto por Rolf Huchuth para o National
Theatre. Hochuth, como se sabe, « o

autor da peça O Vtpririo. na qual a

figura principal é O Papa Pio XII. Bur-

ton já está lendo todos os discursos de

Churchlll para famlliariar-se com o

pensamento político do personagem que
vai viver no palco.

Missão a Moscou

Deverá ter mais de quarenta mem-

bros a comitiva que viajará sob a che-

fia do ministro Paulo Egydio, na Mis-

gfio Comercial ao Leste europeu. Ate

«gora cerca de 30 convidados já con-

firmaram participação, sendo que a

maioria é de empresários.
A missão visitará entre outros pai-

ges a União Soviética, a Polônia e a

Tcheco-Eslováquia, c cada um dos con-

vidados pagará suas próprias despesas.

PAULO GIL DIZ QUE
CAIC É IMPORTANTE
MAS LAMENTA ATRASO

Os financiamentos da CAIC — Comissão de Am-

paro à Indústria Cinematográfica — têm íundamen-
tal irmportância para a indústria do cinema na Gua-
nabara, mas ,em 1966 essa importância foi sensível-
mente prejudicada porque a liberação da verba íoi
feita com um atraso de nove meses, disse ontem o ci-
neasta Paulo Gil Soares.

Paulo Gil, que já ganhou quatro prêmios inter-
nacionais e ficou com a Gaivota de Ouro para curta-
metragens do Festival do Rio com seu Memórias do
Cangaço, íoi um dos 12 cineastas cariocas a receber
financiamentos da CAIC, órgão da Secretaria de Tu-
rismo da Guanabara, nos últimos dias do ano, para
seu primeiro longa-metragem Proezas de Satanás na
Vila de Leva e Traz, que será filmado em Tiradentes,
Minas Gerais.

? • ?

De duas, uma: ou o ministro Cam-

pos resolveu sonegar as informações
que der* durante um «lmoço, o que de
certa foràâ pfejudicou profissional-
mente og Jornalista* que comparece*
rtm, qui fleafam prlvadog de umi ex-

Lúcio Marques de Souza, que é

vice-presidente do Instituto dos Advo-
cados Brasileiros e professor das Fa-

culdades de Direito de Petrópolis e

Cândido Mendes, foi promovido por
merecimento a 16.<> Procurador de Jus-

tiça. O ato de promoçfio, assinado pelo

governador do Estado, baseou-se em

indicação unânime do Conselho do

Ministério Público. Lúcio Marques de

Souza, que vinha exercendo em co-

missão as funções de procurador Jun-
to k 6.* Vara Cível, deverá ser efetl-
vado na funçSo.

CONVITE AO PASSADO .
,-.„„„». Uni o P»s»d« n. .„»iv. n» v.> roviv.r . «d,» e.,n „»vo l.ln»

GONZAGA TIRA NOVO
CINEMA DO ARQUIVO

Dados sóbre cerca de 50
mil filmes, documentação
biográfica a respeito de
praticamente todas as per-
sonalidades do cinema
mundial, coleções de revis-
tas, livros, cadernos de
apontamentos, um número
quase incalculável de foto-
grafias e recortes estão
guardados numa sala de
Jacarepagua, distribuídos
em mais de 30 arquivos de
aço rie quatro gavetas e em
várias estantes, formando 0
que é considerado o maior
e mais completo arquivo
particular de cinema em
todo o mundo.

O arquivo pertence a
Adhemar Gonzaga, escritor,
diretor, produtor e critico,
uma espécie de personifica-
ção da história do cinema
brasileiro, a quem está li-
gado desde 1919 e que ago-
ra, aos 65 anos, depois rie
sucessos e insucessos, tra-
balha para começar tudo rie
novo, reaparelhando e pon-
rio para funcionar seu es-
túdio (Cinédia, primeiro
construído no Brasil), vol-
tando a dirigir filmes e re-
vistas rie cinema, melho-
rando seu arquivo, num en-
tuslasmo quase de adoles-
cente.

O TEMPO DO HOMEM

de Moura Reis

comprou terreno em Jaca-
repaguá e iniciou a recons-
trução da Cinédia, cujo
acervo, de mais de 50 fil-
mes, está na Cinemateca de
São Paulo.

O TEMPO DOS OUTROS

Adhemar Gonzaga se de-
fine como um fã de cinema,
o que foi desde menino,
quando não perdia um fil-
me e, em casa, junto aos
livros e cadernos ria escola,
colecionava recortes, folhe-
tos e fotografias rie cinema.
O seu arquivo já começava
a nascer, mas um dia sua
mãe sentiu que a mania pe-
lo cinema prejudicava os
estudos. Colocou-o, cm
1914, num colégio interno e
rasgou os folhetos, recortes
e fotografias. Saindo do
colégio, em 1916, Gonzaga
voltou á mania e a familia
não teve forças para impe-
dir. Desde então prática-
monte viveu em função rio
cinema, inicialmente vendo
filmes e escrevendo para
artistas e revistas rio Rio,
normalmente reclamando
contra as colunas especlali-
zadas. As reclamações pro-
vocaram o convite para tra-
balhar na imprensa. Em
11)19 era critico ria revista
Palcos e Telas, dividindo
seu tempo entre o jornalis-
mo cinematográfico e o
próprio cinema, onde ten-
tou primeiro ser ator, cm
1920, no filme Conuéiii
Martelar. Depois de fazer
critica no Rlo-Jornal c na
revista Piivn Todos, fundou,
em 1926, n revista Cbienr-
te, na qual ninguém acre-
ditava. Os primeiros nume-
ros foram fracasso de pú-
bllco. Mas, com a morte rie
Rodolfo Valentino, naquele
ano, Adhemar Gonzaga,
com material de seu arqui-
vo particular, tirou um nú-
mero especial dedicado ao
então maior astro do ci-
nema.

As fãs de Valentino che-
garam a invadir livrarias
no Largo ria Carioca para
ter a revista dedicada a
seu Ídolo. Ctnearte che-
gou no público e Gonzaga à
dlreçá.o cinematográfi-
ca, com Barro Humano,
considerado um clássico.
Do primeiro filme, partiu
para a construção rie um
estúdio, idealizando a Ci
nédia, o primeiro no Bra-
sll. Com a mais importan-
te revista e o único estúdio
do Pais, Gonzaga tornou-
se o centro do próprio ci-
nema brasileiro, impubio-
nando sua produção, lan-
çando novos gêneros, espe-
clalmente a comédia car-
navalesca, formando novos
diretores e técnicos e dan-
do condições de trabalho a
cineastas já consagrados,
como Humberto Mauro,
que deixou Minas e veio
para o Rio trabalhar na
Cinédia.

Com sucessos intercalan-
do-se a crises, Gonzaga
viveu entre a redação, o
estúdio e seu arquivo, até
ser forçado a deixar Cl-
neart* em 1942. Depois de
sofrer um Incêndio na Ci-
nédia, então em São Cris-
tóvào, mudou-se para São
Paulo, levando o arquivo
que, segundo êle, "passou

a ser Judeu errante". Vol-
tou para o Rio em 1956,

Uma boa parte do tempo
de Adhemar Gonzaga foi
dedicada aos outros, tanto
aos amigos como aos ídolos
e desconhecidos aos quais
.se ligou por um amor co-
mura, o cinema. A vida
profissional de todos eles,
tenha ou não passad^ o
tempo de caria um, perma-
nece nas gavetas de aço,
em forma de fotografias,
anotações e recortes.

Uma íüa de vinte ar-
quivos de aço, em pastas
separadas, conta a historia
do cinema desde o seu nas-
cimento. Pelo sistema de
separação por países, em
distribuição cronológica e
disposição alfabética, o ar-
quivo guarda velhos re-
cortes e fotos a partir do
fim do século passado. Au-
m e nt a progressivamente
com o aumento constante
ca importância e dos fatos
do cinema. Atravessa o
tempo, deixando marcado
cada momento. Todos os
paises que fazem, ou flze-
ram cinema, têm suas pas-
tas. Um destaque especial
é dado ao Brasil. Se o ci-
nema brasileiro, no qua-
ilro geral do cinema uni-
versai, teria um lugar mui-
to pequeno, no arquivo de
Gonzaga, pelo contrário,
ocupa espaços considera-
veis.

Em outra fila, em dispo-
siçáo alfabética, estão ns

personalidades. Prática-
mente todas, com material
variado que dá condições a
um rápido levantamento
biográfico. As maiores
pastas são dedicadas n
Charlie Chaplin, G r e t a
Garbo e a brasileira Car-
mem Santos, que de tao vo-
lumosas não couberam mais
nos arquivos de aço e rece-
beram lugar especial nas
estantes e armários.

Fora a parte cornolóigca
'elativa a filmes «. persona-
lidades — incluindo dire-
tores .atores c técnicos —
Gonzaga colecionou mate-
rial sóbre acontecimentos
importantes da história do
cinema, como congressos,
(estivais, seminários e ou-
tros tipos rie reuniões. Aj
lado do acervo, num traba-
lho paciente, existem ficha-
rios de controle, que facilt-
Ia a própria consulta.

Além da parte ciocumen-
tal, Gonzaag fez ninda uma
boa biblioteca com livres
das mais variadas origens e
r.brangendo todos os aspec-
tos do cinema, desde a téc-
nica, estética, história e
biografias. Grande parte de
sua biblioteca éle doou a
Cinemateca de São Paulo.
Mantém também grande
número de coelções de re-
vistas, embora, por neces-
sidade dc espaço, tenha re-
cortado apenas, de boa
quantidade delas, as pági-
nas que considerou impor-
tantes.

pré-estabeleeida de formar
um arquivo. Êle foi nas-
cendo aos poucos, cresceu
com sua atividade, caria vez
maior, rie crítico, de diretor
de revista e depois dono du
estúdio, dentro rio próprio
cinema, até se tornar, se-
gundo opinião geral, no
maior arquivo particular rie
cinema que se conhece.

Amor à parte dento de
um amor geral pelo cine-
ma, o arquivo guarda uni
pouco de muitas vidas e um
muito da vida de Gonzaga.
Considerando-o sua lou-
cura, é hoje sua maior dis-
tração. Em Jacarepagua,
quase todas as noites, Gon-
zaga passa o tempo revendo
as velhas fotos, relendo os
recortes e folhetos antigos.
Diz que se diverte e de-
monstra que se sente bem.
Votla a se entusiasmar e
planeja auementar o arqui-
vo, atualizando-o, porque
sus atividades não permi-
tiram nos útlimos anos, que
documentasse, como no pas-
sado, tudo e todos relacio-
nados ao cinema.

Gonzaga fixou há pouco
mais rie uma semana o ar-
quivo em local próprio, uma
das salas do conjunto de
construções do estúdio, e
além do aperfeiçoamento
quer partir para novas face-
tas. Está fazendo um levan-
tamento minuncioso de todos
os filmes feitos no mundo.
A primeira etapa atinge a
1916 e já tem multa coisa
pronta. Chamando o arquivo
de sua loucura, êle próprio
diz que o levantamento é seu
hobby maluco.

FINANCIAMENTOS

Através de ato do governa-
dor Negrão de Lima, a CAIC
liberou na última Quinta-
feira, dia 28, seus primeiros
financiamentos para filmes
em 1966, consignando Cr$ 17
milhões e 500 mil para 12
filmes de longa-metragem e
CrS 3,6 milhões para 2 curta,
metragens, órgão da Secre-
taria de Turismo destinado
a financiar filmes produzi-
dos na Guanabara, por em-
presas cariocas, a CAIC, de
acordo com seu regimento
interno, deve liberar quatro
financiamentos anuais, com
recursos oriundos de taxa
adicional cobrada nos Ingres-
sos dos cinemas da cidade.
Em 1966, entretanto, devido
a dificuldades burocráticas
no Tribunal de Contas, que
não aprovou ns contas do
exercício de 1965, relativas
ao governo do sr. Carlos La-
cerda, que não as prestou, a
liberação da verba sofreu
um atraso de nove meses,
sendo feita no final de de-
zembro em vez de em março.

O atraso provocou uma
série de dificuldades a pro-
dutores e cineastas cariocas,
que depois de darem entra-
da em pedidos de financia-
mentos, o que foi feito em
março, foram forçados a fi-
car nove meses aguardando
a resposta.

PAULO (3IL

O HOMEM NO TEMPO

TEMPO DE CADA UM

Definido pelo próprio
Gonzaga como a sua lou-
cura, produto de um traba-
lho paciente e constante
que tem pelo menos 50
anos, o arquivo faz qual-
quer um penetrar na his-
tória do cinema, dos acon-
teclmentos importantes e
latos pitorescos ou curiosos,
com minúcias e detalhes,
mas, se oferece o inicio do
cinema, fèz perder no tem-
po seu próprio início. Gon-
zaga não se lembra como o
arquivo começou, mas ape-
ras da mania de coleciona-
dor, juntamente com A'-
varo Rocha, que nasceu da
preocupação d eanotar os
filmes vistos, progrediu
para a guarda de recortes,
atingindo à procura de fo-
lhetos e fotografias. O tem-
po de coleeionedor lhe
custou dois anos de colégio
interno e a queima, por sua
mãe, de todos os papéis, o
que, entretanto, nada mu-
dou. Gonzaga afirma tam-
bém que nunca teve a In-
tenção ou partiu da idéia

No conjunto de constru-
ções espalhadas no grande
terreno de Jacarepagua,
Adhemar Gonzaga anda, fala
e Resticula entre as plantas e
flores do jardim, palcos de
filmagem, depósitos de ape-
trechos de contraregras e
de material técnico, e o si-
lènclo daS velhas fotos do
arquivo. Verdadeiramente um
cinemaniaco, vive e sente tu-
do em função do cinema, é
aberto, bonachão, mas in-
transigente na defesa de seus
pontos de vista. Sempre
acreditou, e sempre defen-
deu, um cinema brasileiro,
em bases Industriais. Acha
que o cinema é arte, uma arte
completa, mas ao lado de fil-
mes "cerebrais" defende a ne-
cessidade de proluções estri-
tamente comerciais, nas quais
encontra valores. Agarrado
no passado não tem modés-
tia de defender sua impor-
tftncia dentro do cinema qui
se fêz no Brasil e de detçn-
der. sobretudo, n importou-
cia daquele cinema. Mas não
demonstra ser um saudosis-
ta. Não parece se fechar nem
ter rancor. Fala francamente
dos outros, especialmnte
nos novos do "cinema novo"
Vê qualidades e defeitos e vê
sobretudo "o cinema seguin-
do sua evolução normal."
Acredita em unw indústria
no Brasil. Diz com a maior
franqueza que fêz filmes
ruins e que nunca teve con-
dições de fazer realmente o
que queria. Entre largos
cestos de braços, supervisio-
na a ampliação de seu estú-
dio, onde no momento está
construindo novo palco de
filmagem, e grita em Jacaré-
paguá que vai começar tudo
de novo, sentindo que há
condições para começar. Sem
querer falar de seus filmes
futuros, porque acha que só
se deve falar quando está
tudo pronto, revela que pre-
tende fnzer comédias ligei-
ras, uma, Inclusive, já esbo-
cada, sóbre a vida do ca-
rloca.

Contemplado com um d06
12 financiamentos para lon-
ga-metragens da CAIC, o
cinesta Paulo Gil Soares
disse ontem que a indústria
de cinema na Guanabara
depende de financiamentos
do Governo. O ponto de vis-
ta do cineasta é no sentido
de que somente financia-
mentos governamentais po-
derão dar condições de con-
Ünuldade à produção cine-
matográíica, do que resulta
a efetivação da Indústria do
cinema e a aproximação do
filme brasileiro com o públl-
co. Entende Paulo Gil que
existe um hiato de comuni-
cação entre as platéias e os
filmes brasileiros, que sào
difíceis, obras de diretores
confusos. Acha que a falha
resulta da falta de exercício
contínuo do cineasta em sua
forma de expressão, pois nor-
malmente um diretor brasl-
leiro é forçndo a longo In-
tervalo de Inatividade entre
um filme e outro.

Para o diretor de Memó*
¦ias do Cangaço, para que
c\ filmes brasileiros encon-
trem sua linguagem simples
e comunlcatlva com as pia-
telas, é necessário que os
realizadores se exercitem
continuamente em sua lin-
guagem, o que só será possi-
vel com uma produção lnin-
terrupta, cujas condições só
seráo encontradas nos fl-
nanclamentos govemamen-
tais.-Isto porque a inlciati-
va privada ainda náo desço-
briu nem compreendeu a
importância e vantagens dos
investimentos na indústria
do cinema. Destaca também

Paulo Gil que o sistema de
financiamentos da CAIC é
o ideal, porque nao pater-
na lista, escolhendo os filmes
por suas qualidades artísti-
cas e náo por conveniências
políticas. O cineasta conde-
na a institulçáo no Brasil de

. órgáos de financiamento que
restrlnjam a liberdade de
crlaçlo do autor.

BENEFICIO RETARDADO

Dentro de seu ponto de
vista, Paulo Gil considera
que a liberação dos finan-
ciamentos da CAIC foi uma
medida muito boa, embora
prejudicada pelo fato de vir
com atraso. Explicou o ci-
neasta que em 1965, em ra-
zão direta da CAIC ter li-
berado seus quatro financia-
mentos na época própria, fo-
ram produzidos no Rio cerca
de 40 filmes. Em 1966, de-
vido à demora da CAIC, pelo
menos 55 filmes deixaram de
ser feitos, prejudicando sen-
slvelmente o desenvolvimen-
to da indústria e lançando ao
desemprego grande número
de técnicos e artistas.

Outro fator lamentável lem-
brado pelo cineasta, decor-
rente do atraso da CAIC, é
a desatualização do valor
real do financiamento. Ex-
plicou Paulo Gil que os fi-
nanciamentos foram feitos
com base em orçamentos
apresentados em janeiro. De-
vido ao processo inflacioná-
rio, aqueles orçamentos es-
tão desatualizados, diminuin-
do, desta forma, o valor real
da ajuda financeira do órgão
do Estado.

No sentido de que a indús-
tria do cinema no Rio en-
contre sua continuidade •
através dela tenha condições
de efetivar o cinema nacio-
nal, tendo a indústria como
a forma de expressão, Paulo
Gil defende a necessidade da
o governo da Guanabara li-
vrar a CAIC da máquina bu-
rocrática, fazendo com que
seus financiamentos sejam
liberados na época Certa.

Previdência
agradece
oCoRREIO

SATANAS
Proesas de Satanis na Vila'

de Leva • Traz será o pri-
meiro longa-metragem de
Paulo Gil Soares, que já rea-
lizou o curto Memórias do
Cangaço e foi assistente de
Glaubcr Rocha em Daus • o
Diabo na Terra do Sol e Ttr-
ra em Transe. Com argu-
mento e roteiro de sua auto-
ria, Paulo Gil pretende fil-
mar as proezas de Satanás
na cidade mineira de Tira-
dentes, focalizando o proble-
ma do misticismo que renas-
ceu nas cidades do interior
que decaíram, transforman-
do-se em verdadeiras cida-
des-fantasmas, com a indus-
trialização de áreas próximas,
que absorveram todos os
seus homens de 18 a 45 anos.

O filme, segundo seu di-
retor, será narrado em tom
de fábula e contará a esto-
ria de como o Diabo domina
uma cidade semi-abandonada
d transforma o pessimismo e
derrotismo do resto de sua
população em entus 1 a s m o
para enfrentar uma realida-
de adversa.

Para dormir
criança bebe
álcool e morre

No reinicio aos 65 anos,
Adhmar diz que não consi-
dera o tempo perdido, achan-
do que fêz e deixou de fazer
coisas; Não despresa o pas-
sado, mas quer viver o pre-
sente olhando para o futuro,
fiel a um amor e mania éter-
nos, o cinema, que condido-
na inclusive sua visão do pa-
ralso: um local calmo e tran-
quilo onde encontraria tudo
para fazer um filme, sem se
preocupar com dinheiro.

Em carta enviada ao
CORREIO DA MANHA, o
diretor-geral do Departa-
mento Nacional da Previ-
dência Social, sr. José Dias
Corrêa Sobrinho, agradeceu
"a preciosa cooperação
prestada na divulgação do
noticiário referente ao Pia-
no de Ação para a Previ-
dência Social".

Salientou o sr. Corrêa
Sobrinho que 

"em todos os
instantes da árdua tarefa"
que lhe foi confiada pelo
presidente da República,
teve, "atenta, desvelada e
eficiente a presença esti-
mulante desse acatado ór-

gão de divulgação, vei-
culando informações e cri-
ticas construtivas que mui-
to nos ajudaram no cum-
primento de tão elevada
missão". O CORREIO DA
MANHA, segundo asinalou,
esteve, juntamente com ou-
tros veículos, "ao lado dos
que, W acreditarem nos
altos destinos deste País,
puderam colocar-se acima
de paixões transitórias, pa-
ra cumprir exclusivamente
seu dever de servidores pe-
rante os trabalhadores, se-
gurados e dependentes que
depositam na Previdência
Social sua esperança de
melhores dias."

SARRELOUIS (Alemanha
Ocidental) (FP-CM) —

Um menino de três anos

morreu em conseqüência do
álcool que lhe administra-
vam seu pai e sua avó para
fazê-lo dormir. Ambos lhe
davam não só cerveja o.i
vinho, mas também licores
de alto grau alcoólico. A
morte do menino foi pro-
vocada precisamente por
um copo de uma bebida ?
base de absinto Os auto-
res da morte da criança
foram presos.

NOVA ARMA

Em São Petesburgo, EUA.
a polícia foi equipada com
um novo tipo de arma que
deixa as vitimas estontea-
das mas não fere. Gás la-
crimogêneo concentrado é o

principal ingrediente, dis-
parado de um cilindro de
curta pressão, sendo efici-
ente a uma distância de 6
metros. A vitima, atingida
por um tiro direto, fica iu-
focada, o rosto arde, os
olhos enchem-se de lágri-
mas e perde os sentldoi por
duas horas.
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ONDA AUMENTISTA
DE PREÇOS ATINGE
OS HORTIGRANJEIROS

Agravou-se ontem a onda de aumentos no preço
do rgêneros alimentícios, com fortes majorações nos
produtos hortigranjeiros. O tomate, tanto nas feiras
como nos estabelecimentos varejistas do comércio
regular, alcançou até Cr$ 1.400 por quilo, enquanto
a vagem atingia Cr$ 1.600 e a dúzia dos ovos fraúdos
chegava a Cr$ 1.300. Os varejistas atribuíram a ele-
vação ao novo imposto de circulação de mercadorias,
decretado pelo Governo federal, e às altas cotações
exigidas pelos setores atacadistas daqueles produtos.

REFRIGERANTES
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Encontra-se praticamente
generalizada, em todos os ba-
res, lanchonetes e cafés da
cidade, o novo aumento dos
preços dos refrigerantes
dos tipos Coca-Cola, Crush
e Grapette. As garrafinhas
pequenas, com capacidade
de um copo, que custavam
ao consumidor Cr$ 150,
passaram' a CrS 200 à(33
por-cento de majoração),
enquanto as de tamanho
médio, cujo preço era de
CrS 180, passaram a CrS
250 (quase 40 poi-centp de
a u m e nto). Botequineiros
ouvidos pela reportagem
informaram que o reajus-
te foi promovido pelas íá-
bricas, estranhando, no en-

. tanto, as altas taxas, mui-
to superiores à alíquota do
ICM, que é de apenas, 9,4
por-cento, depois de des-
contados os 5,4 por-cento
que constituíam o antigo
Imposto de vendas e con-
signações. Adiantaram,
também, que nos próximos
dias haverá outra majora-
ção nos preços das cerve-
jas, pois já receberam avi-
so das fábricas naquele
sentido.

PAO

Amanhã, os panificado-
res da GB se reunirão em
assembléia extraordinária,
no sindicato da classe, pa-
ra fixar o quantum do nó-
vo aumento do preço do
pão, dos tipos comum e es-
pecial, a ser submetido à
homologação da SUNAB.
O órgão controlador, . no
Início da semana passada
concedeu reajustamento de
Cr$ 25 no quilo das bisna-
gas comuns e de CrS 70 no
das bisnagas ditas espe-
ciais, a fim de compensar
os ônus financeiros conse-

quentes da nova tributação.
Os lideres panificadores
contudo, recusaram a ma-
joração, sob o fundamento
de que a mercadoria deve
ser majorada em base
maior, para cobrir, tam-
bém, outros aumentos de
despesas operacionais deri-
vados do processo inflado-
nário. Grande número de
estabelecimentos, a n t e c i-
pando-se ao resultado da
reunião de amanhã e da
homologação da autarquia
contraladora, já promoveu
sensível reajuste nos preços
das bisnagas ditas espe-
ciais, pelo sistema indireto,
isto é, cobrando os CrS 120
estabelecidos em acordo de
cavalheiros feito com a
SUNAB, mas, ao invés de
fabricá-las com o peso
convencional de 150 gra-
mas, as estão preparando
com apenas 120 ou 130 gra-
mas.

REMÉDTOS AUMENTAM
EM 25%

SAO PAULO (Sucursal)
— As indústrias farmacêu-
ticas de São Paulo decidi-
xam aumentar os preçoa
dos medicamentos na ba-
se de 20 a 25% amparadas
no decreto presidencial n.°
38, que as liberou da aplica-
ção de reajuste de preços.

O presidente do Sindica-
to da Indústria Farmacêu-
tica do. Estado de São Pau-
lo, sr. Fausto Spina, justi-
ficou a majoração afirman-
do que ela decorre, tam-
bém, da incidência do nô-
vo imposto de circulação
de mercadorias, na propor-
ção de 8%.

A maioria dos labora-
tórios está enviando à
SUNAB paulista os proces-
sos de majoração de seus
produtos, para que eles se-
jam homologados.
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GUARDAS-MARINHAS
CONCLUEM CURSO E
RECEBEM ESPADAS

Cento e quinze guardas-marinhas, que concluíram
o curso no ano de 1966, restituíram ontem seus
espadins, em cerimônia realizada, às lOh, na Escola
Naval, com a presença do presidente da República e
diversas autoridades civis e militares.

Após a devolução dos espadins, houve a leitura
da rvrdem-do-dia, a declaração de guardas-marinhas
e o discurso de despedida do diretor da Escola Na-
vai, vice-almirante Hélio Ramos de Azevedo Leite,
seguindo-se a troca de platinas e a entrega de espa-
das, e de prêmios.
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Aluno que mais se destacou no curso recebeu sua espada das mãos de Castelo

GARANTIA: FUNDO
DESCONTA JANEIRO

CAMPANHA DA CRIANÇA
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Nota oficial do Ministério
do Trabalho informa que "o

Gabinete do ministro do Tra-
balho, com o objetivo de di-
rimir dúvidas, comunica que
a contribuição de 8% devida
ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço sòmeJite
incidirá sobre os salários re-
lativos ao mês de Janeiro
corrente, pagos pelas emprè-
sas aos seus empregados e
não sobre os salários do mes
de dezembro último. Assim
sendo, os depósitos respectivos
deverão ser feitos no decor-
rer do mês de fevereiro".

Em edital a ser publicado
cm todo o país, na próxima
semana, o BNH fará a comu-
nicação oficial e apresentará
o zoncamento, bem como as
normas para o ingresso dos
bancos na rede arrecadadora
do Fundo de Garantia. As oito
regiões estão assim organiza-
das: Ia. Região: Amazonas,
Pará, Roraima, Amapá e Acre,
com sede em Belém; 2a. Ite-
gião: Maranhão, Piauí o Cea-
rá, com sede em Fortaleza;
3a. Região: Pernambuco, Rio
Grande do Norte e Alagoas,
com sede em Recife; 4a. Re-

giáo: Bahia e -Sergipe, com
sede em Salvador; 5a. Região:
(A) — Goiás e Distrito Fe-
deral, com sede em Brasília;
5a. Região: (B) — Minas Ge-
rals e Espírito Santo, com se-
d» cm Belo Horizonte; 0a. Re-
gião: Guanabara e Estado do
Rio, com sede no Rio de Ja-
neiro; 7a. Região: Mato Gros-
so, S. Paulo e Rondônia, com
sede em São Paulo; Ba. Re-
gião: (A) — Paraná e Santa
Catarina, com sede em Curi-
tiba, e 8a. Região: (B) — Rio
Grande do Sul, com sede em
Porto Alegre.

IMPORTÂNCIA
Em seu discurso, o vice-

almirante Hélio Ramos do
Azevedo Leite destacou a im-
portância da escolha da Ma-
rinha como carreira, decla-
rando que, para que esta
possa cumprir a sua missão,
"não é necessário apenas que
disponha dos elementos ma-
teriais imprescindíveis a qual-
quer Marinha do Guerra —
navios e suprimentos, armas
e engenhos, bases e arsenais
— pois precisa, acima do
tudo, possuir homens que co-
nheçam a sua profissão e
a ela se consagrem, que se-
jam disciplinados, sinceros e
leais".

TRADIÇÃO

Dois dos guardas-marinhas
recém-formados são filhos
de almirantes, que lhes en-
tregaram as espadas. São
eles Arnaldo Jannuzzi, filho
do almirante Arnaldo Jannuz-
zi, e Fernando Amaral Tôr-
res, cujo pai, o almirante
Dantas Torres, não podendo
esconder sua emoção, abra-
çou fortemente o filho. For-
maram-se ainda, através de
convênios de seus países com
o Governo brasileiro, dois
guardas-marinhas da Vene-
zuela e um do Equador.

A entrega das espadas foi
feita por oito almirantes,
sendo que os quatro primei-
ros colocados cm suas res-
pectivas especialidades rece-
boram-nas das mãos do pre-
sidente Castelo Branco e do
chefe do Estado-Maior da
Armada, almirante Silvio
Monteiio Marinho.

O primeiro colocado da tur-
ma, o guarda-marinha Sér-

gio Pereira da Cunha Gar-
cia, foi detentor de 17 dos
25 prêmios concedidos aos
alunos que mais se destaca-
ram durante o curso, in-
cluindo-se homenagens das
Marinhas do Estados Unidos
da América, Chile, Argenti-
na, Uruguai, Peru, Portugal,
Espanha, Itália e México. Os
domais promiados foram os
guardas-marinhas A d e r b a 1
Caminada Neto e Murilo de
Moraes Rego Corrêa Barbosa,
do Corpo da Armada; Hiram
Fernandes, Amilcar da Cos-
ta Júnior e Jackson Guedes,
do Corpo de Intendentes da
Marinha, e José Olavo Barra
e Licínio Corrêa Dias Filho
(primeiro colocado), do Cor-
po de Fuzileiros Navais.

EM NITERÓI

NITERÓI (Sucursal) — Nove
guardas-marinhas fluminen-
ses foram homenageados,
ontem, pelo governo do Es-
tado do Rio, em cerimonia
realizada no saláo nobre do
Palácio do Ingá.

Seguindo a tradição, o go-
vernador Theotônio de Araú-
jo ofereceu as espadas aos
novos oficiais, sendo a en-
trega efetuada pelo sr. Adi-
lar dos Santos Teixeira, chefe
do Gabinete Civil. Os guar-
das-marinhas homenageados
foram: Álvaro Benevides
Martins Ribas, Céllo Faria do
Amaral, Clother de Souza
Breves, Fernando Marinho
Matos, Joaquim José de Sou-
za Breves, Jorge Alberto de
Melo, Luís Felipe Dantas
Vergueiro da Cruz, Luis Ser-
gio Oneto Araújo e Odário
Amorim Filho.

Ensino do
CORREIO
tem elogio
BRASÍLIA (Sucursal) —

Na sessão matutina de on-
tem da Câmara, o sr. Aniz
Badra (ARENA-SP) disse
que o CORREIO DA MA-
NHA, dando seqüência à

página destinada ao ENSI-
NO, "modalidade de alto
alcance", promoveu êste
ano uma enquete em que
atribui aos professores a
classificação de o melhor
do ano. Recaiu a escolha no

jovem Edson Franco, que
vem prestando à frente do
Departamento Nacional de
Educação, uma atividade
digna de méritos, pela sua
capacidade, pela sua orien-
tação e pela forma do tra-
to que normalmente dá a
todos que o procuram, es-
pecialmente os parlamen-
tares-

CONGRATULAÇÕES

Depois de transcrever a
justificação do CORREIO
DA MANHA, daquela es-
colha, o representante pau*
lista se congratulou com
êste jornal, por aquela in-
dicação. Dedicou-se o jo-
vem professor à construção
de escolas rurais, em todo
o Pais, com resultados mag-
nificos, que atesta em sua
região, onde todas as pre-
feituras que realizaram o
convênio com o MEC já
construíram suas escolas
nas Zonas Rurais. E con-
cluiu o sr. Aniz Badra: "É
de notar-se a alegria da
população rural quando* em
substituição àquelas velhas
taperas, cobertas de sapê e
de madeira, surgem casas
de tijolos, cobertas de te-
lhas. É uma demonstração
da sensibilidade do plano
educacional, que se vai le-
vando avante, dando a es-
sas populações a alegria de
um futuro mais promissor
e mais feliz para o ensino
no Brasil".

WÍ

-4.-. ¦'•¦4 •?$?:> ^i

;,í?-';:i

Wm
ast

IBGE
Jança
Alias

t-4i

ATENÇÃO
RV- SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS, S/A.

comunica ao público, cm geral, c aos seus clientes e

amigos, em particular, que, face ao crescente e verti-

gínoso aumento de serviço e chamadas, para atendi-

mento de reparos em aparelhos elétricos de uso domes-

tico, partidas de todos os pontos da Guanabara e Estado

do Rio, resolve suspender todo e qualquer atendimento

a clientes que, não sejam compradores de sua co-irmu

REI DA VOZ, APARELHOS ELETltO-SOIVOItOS, S/A.

A medida objetiva, tao somente, dar um tratamento

preferencial, atencioso, rápido (se possível, no mesmo dia)

„ a preços razoáveis, aos elientes do HEI OA VOZ, rc.ri-

buindo, desse modo, sua preferência e sua confiança,

além de justificar o tradicional "slogan" dessa organi-

zaeão, que o o de vender «rjDAEnUB NO PI.ESENTÜ...

e assegurar uma perfeita... CABANIIA NO EUT-JllOl"

Assim, a partir desta data, estaremos à disposição

96»ente dor, cliente» do REI DA VOZ, pelos telefones:

31-3993 • 32-0737 • 32-8654 • 22-4783

«25ífe

SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS, S/A.

Av. Henrique Valadares, 61/63

Na cerimônia de lança-
mento do Atlas Nacional do
Brasil, realizada ontem de
manhã, no Palácio das La-
ranjeiras, com a presença
do marechal Castelo Bran-
co e vários ministros, o pre-
sidente do IBGE, marechal
Aguinaldo José Sena Cam-

pos, discursou sobre a re-
cuperação administrativa
do Instituto, descrevendo
principalmente as ativida-
des do Serviço Nacional de
Recenseamento, da Escola
Nacional de Ciências Esta-
tísticas e do Conselho Na-
cional de Geografia, res-

ponsável pela obra.

Gêneros em
66 subiram
mais: FGV

A Fundação Getúlio Var-

gas distribuiu ontem nota

oficial admitindo que o rit-

mo de aumento do custo

de alimentação na Guana-

bara, em 1966, acelerou-se
em cerca de 30 por-cento
em relação ao ano anterior.

A taxa de Incremento dos

preços dos gêneros, segun-

do o comunicado, atingiu
no ano passado, 40,2 por-
cento, contra apenas 31,7

por-cento verificados em

1965. Computando, sòmen-

te, as altas verificadas no

mês de dezembro último, o

Índice alcançou 1,2 por-
cento, contra 1 por-cento
em igual mês do ano pas-
sado.

O estudo írlsa, porém,

que Índice global de custo

de vida registrou, em 1966,

alta de 41,1 por-cento con-

tra 45,5, representando li-

geira desaceleração.
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à altura do

progresso da Guanabara

O Banco Comércio e Indústria de Minas
Gerais instalou a sua nova casa no me-
lhor ponto do Rio • Avenida Rio Branco,
esquina com Ouvidor. Instalações am»

pias, modernas e confortáveis, para me-
lhor receber os seus amigos e clientes.
Agora, a Guanabara contará com a pon-
tualidade de um novo relógio e a expe«

riéncia de 44 anos de constante atuali-
zacào. Dezoito agências na Guanabara,
operando em todos os Estados do Bra»
sil e correspondentes em todo o Mundo!

BANCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA.
DE MINAS GERAIS SA.

•padrão em serviços bancários
•mi
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 8 de janeiro de 1967

1.° Caderno

li ¦ ¦

CORREIO ESTIMULA
GOVERNO A DAR
DÍVERSÃO Ã CRIANÇA

O coordenador geral das Administrações Regio-
nais da Guanabara, sr. Luiz Campos Mello, declarou
ontem que, estimulado pela campanha Criança Pede

Passagem, do CORREIO DA MANHA, está aconse-

lhar.do aos administradores regionais que façam uma

lista de sugestões sóbre todas as formas possíveis
de recreação infantil, desde o campo de pelada em

terrenos baldios ao clubinho de rua, dirigido pelas
cri:, riças.

Conversando com a administradora regional de

Campo Grande, engenheira Elza Pinho Osborne, o

sr Campos Mello declarou que desde seus tempos de

sanitari.su. sonha construir piscinas públicas para

crianças c adultos. Em Campo Grande, segundo a

administradora, a campanha Criança Pede Passagem

provocou a transformação de dois terrenos baldios,

pertencentes ao Estado, em campos de esporte para

meninos de 7 a 16 anos.
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DETLEV COMANDOU
VINDA DE NAZISTAS
PARA AS AMÉRICAS

Detiev Sonnemburg, preso semana passada em

Recife, liderou o grupo SS que promoveu, na Es-

panha, a emigração de criminosos de guerra nazis-

tas para a América Latina, segundo afirmou ao

CORREIO DA MANHA o sr. Vojuteck Winterstein,

representante do Congresso Mundial dos Judeus.

Afirmou também que Detiev, sob o ponto de vis-

ta político, não tem grande significação, mas sob o

aspecto criminal a sua participação em crimes co-

mui-Sj em diversos países, não o deixa em situa-

ção muito cômoda.
¦¦¦-:¦.. ¦¦¦¦y^MMmm

CRIANÇA PEDE PASSAGEM

Campanha do CORREIO estimula engenheiros Luiz Campos Mello e Elza Osborn

NECESSIDADE

O sr. Luiz Campos Melo
6 de opinião que não só as
crianças, mas todo Fer hü-
mano, necessita de pelo
menos oito horns diárias do
distração. No adulto, essa
distração pode ser íelta
através da leitura, da tele-
visão ou do cinema, en-

quanto que a criança, pre-
cisa libertar energias en-

quanto se diverte, dal a ne-
cessldnde de praticar cs-

portes. Afirma o coorde-
nador que de todas as Ad-

mlnlstraçõcs Regionais do

Estado, a que tem maiores
problemas de recreação in-
fanlll é Copacabana. "És-

te bairro, explicou, íoi
construído sem nenhuma
preocupação com problc-
mas de aumento de popu-
lação, como 6 o caso da re-
crcaçfio infantil".

CAMPO GRANDE

Ató agora, segundo o
coordenador Luiz Campos
Melo, apenas a Adminls-
tração de Campo Grande,
dirigida pela sra. Elza Pi-
nho Osborne, apresentou
um programa de trabalhos
baseado na campanha Cri-
anca Pede Passagem. Nes-
sa Região a administrado-
ra construiu, cm terrenos
baldios, pertencentes ao Es-
tado, dois Campas de Es-
portes, com volibol, basque-
te c futebol. Dentro do ter-
reno, os meninos já ltd-

ciaram a construção de um
clube, onde serão tratados
os principais assuntos re-
lacionados com a vida in-
íantil do bairro. Acresccn-
tou a administradora que,
ao contrário do Clube fio
Bolinha, onde "menina não
entra", os terrenos de Cam-
po Grande são franqueados
a ambos os sexos "havendo

igualdade de direitos e de-
veres."

CLUBINHOS

Na opinião do sr. Cam-
pos Melo, seria interessan-
te para acelerar a constru-
ção de centros onde as cri-
ancas pudessem bricar",
que as entidades partícula-
res, os pais das crianças, a
comunidade cm geral, cola-
borassem com a campanha
das crianças, que o COR-
REIO DA MANHA em tão
boa hora decidiu apoiar".
O coordenador citou o
exemplo dos Estados Uni-
dos, onde quase toda rua
e bairro tem seu clubinho
próprio, com campos de es-
portes, salas de jogos e ás
vezes ató piscina. Êsscs
clubes são mantidos c ad-
ministrados pelos morado-
res das redondezas, rece-
bondo, ó claro, uma peque-
na subvenção estadual.

Finalizando, o sr. Luiz
Campos Melo disse que o
que a campanha Criança
Pede Passagem está fazen-
do "é mostrar aos admi-
nistradores quo ó possível
transformar o utópico cm
realidade, bastando paia
isso um pouco de perseve-
rança e boa intenção",

CHARLÍE CHAPLIN
CHAMA CRÍTICOS
DE PROVINCIANOS
LONDRES (AP-CM) — Charlie Chaplin chamou de
"provincianos e homens sem imaginação" os cronistas
cinematográficos que criticaram duramente seu filme
A Condéssa de Hong-Kong, exibido em sessão espe-
ciai para 630 convidados, no Carlton Cinema.

Disse Charlie Chaplin que viu seu filme muitas
vozes e está muito satisfeito com éle, não pensando
em mudar-lhe nada: "alguém se engana a respeito
do A Condéssa de Hong-Kong, c não creio que
seja eu",

GUILHOTINADO

Momentos antes da sessão
especial em que seu filme
foi pela primeira vez exibi*
do, Charlie Chaplin confes-
sou que se sentia como se
estivesse esperando guilhoti*
na. Momentos depois toda a
crítica londrina atacava o
trabalho de Chaplin — no
qual foram gastos 0 milhões
de dólares — considerando*
o ridículo, lento, antiquado
o nem um só momento in-
lercssanle.

UM A UM

O crítico do Times do Lon-
clros disse que o filme, ape-
sar de todo o cuidado do
que foi alvo, termina aborre-
cendo o espectador, sendo
por isso "lmpcrdoàvelmentc
ordinário".

Ann Pacey, do Sun, afirma
quo se trata de uma triste
trave-ssura de Carlltos: "o

coração de A Condéssa de
Hong-Kong descansa no for*

BISPO DECIDIRÁ SE
GOVERNADOR CASA
COM A BRASILEIRA
CAYO LARGO, FLÓRIDA (AP-CM) — O governa-
dor Claude Kirk e seu amor brasileiro, Erika Matts-
feld, apresentando-se cm público pela primeira vez
desde que saíram em férias, desmentiram, no elegante
Recí Club, o seu anunciado casamento para o pró-
ximo dia 30.

"Não estamos comprometidos" — afirmou o
quarentão governador da Flórida, dizendo ninda que,
nntes de dar detalhes mais específicos, teria que"aclarar o caso com o bispo".

Concursados
apelam ao

presidente

O BISPO

Claude Kirk referia-se
no bispo episcopal da Fló-
rida, que disso que os di-
vorclndos devem esperar
no menos um ano para ca-
sar de novo: o governador
divorciou-se de sua cx-
esposa, Sara, pela segunda
vez, em março do ano pas-
sado.

Kirk e Erlk estavam
queimados de sol, vestindo
roupas esportivas de nave-
gação, e responderam sor-
rindo às perguntas dos jor-
nalistas, a bordo do iate
Securlty Risk, do presiden-
te de uma firma particular
de investigação. Após a cn-
trevista, o governador e
seus amigos saíram no
barco.

Os aprovados em concurso
para postallsta do DCT, rea-
lizado em maio c setembro
de 1-65, dirigiram um apelo
ao presidente da República

pela sua imediata nomeação,
pois, passados treze meses da
homologação dos resultados,
apenas 117 candidatos — 57
no Paraná c GO cm São Paulo
— foram aproveitados entre
os 1.640 concursados, dos
quais 5lü da Guanabara. Os
memoriais dirigidos anterior-
mente ao presidente da Re-
pública, ao ministro da .Via-
ção c aos diretores do DCT
c do DASP tiveram como res*
Tosta apenas que os expe-
dientes de outros Estados
ainda não foram concluídos.

mal da década dos 30. Acho
que Chaplin deveria descan-
sar sóbre seus bens conquis-
tados lauréis".

Dcrck Malcolm, do Guar*
dlan, disse que o filme foi
prejudicado pelo trabalho do
câmara e que sua cór 6 de
segunda classe: "é quase co*
mo se nada importante hou*
vesse acontecido no cinema
nos últimos 25 anos".

Ian Chrisüc, do Daily Ex*
press, comparou A Condéssa
<Ie Hon-Kohg, "a uma farsa
de terceira classe realizada
por uma companhia de re*
pertório sem inspiração: a
direção de Chaplin é sem
nenhuma imaginação".

Patriek GlbbS, do Daily
Tclegraph, só vê méritos no
que chama de "incidentes cô-
micos", tal como quando 

"o

mesmo Chaplin se apresenta
muito brevemente".

A reação de Charlie Cha-
plln às críticas desfavoráveis
ao seu filme surgiu quase
imediatamente. Por melo do
um dirigente da Universal,
que distribuiu o filme, éle
autorizou as seguintes decla-
rações:

Melkitas
celebram hoje
sen padroeiro

i

A paróquia Grcco-Católica
Melkita do Rio de Janeiro

comemora boje a festa de São

Basílio, seu padroeiro, com
missa solene is 10h30min,
celebrada por Dom Elias
Coueter, bispo auxiliar do
Dom Jaime do Barros Cá-
mara. Antes da missa haverá
Bênção da Água e toda a ce-
rimônia será acompanhada
por cânticos a cargo do Co-

ral Melkita de Nossa Senho-
ra do Taralso, de São Paulo.
A.s 12h haverá um almoço de
confraternização. Todos os
festejos cm homenagem a
São Basílio serão comemora-
dos na Matriz do Padrciro,
situada à Rua República do
Líbano, 17.

CTB: Rio 67
vai ter 8.200
telefones

O plano de expansão da
Companhia Telefônica para
1967 prevê a instalação do
8.200 telefones na Guana-
bara, segundo comunicado
distribuído ontem. No ano
passado foram instalados
3.200 aparelhos e em 1967
o cálculo é de 8.200. Para
1968 a previsão é de 76.100
aparelhos.

Informa ainda a CTB
que estão em fase final do
julgamento as propostas do
três fábricas para o for-
necimento de equipamento
automático para 140.000
terminais telefônicos, cuja
instalação representará in-
vestimento superior a 100
bilhões de cruzeiros.

PRAZOS

Lord Walston
chega hoje

para visita
Está sendo aguardada,

para hoje, a chegada ao Rio

de lord Walston, ministro

do Forcign O/Jice para os

Assuntos Lotino-America-

nos, que virá de Caracas,

Já tendo encontros marca-
dos, na segunda-feira, ás
llhl5mln, com o ministro
das Relações Exteriores, no
Itamarati, e às 12h, no Pa-
láclo Laranjeiras, com o
mnrecha ÍCastclo Branco.

Amanha mesmo logo de-

pois de sua cheagda, lord
Walston viajará para o Es-
tado de São Paulo, onde vi-

sitará a fazenda do minis-
tro da Agricultura devendo
retornar ao Rio ns 18h45m
do mesmo dia. No segun-
da-feira, à« 13h, será home-
nageado com um banquete
no Itamarati, panicipando,
a seguir, às 15h. de uma
reunião de trabalho sobre
assunto» ang-o-brasllclros.

Licença de

pará-brisa é
de 15 dias

Os novos proprietários do

automóveis terão agora di-

rclto a usar no parabrisa,
licença especial, com dura-

ção de 15 dias, prorrogável,
segundo determinação bai-

xada pelo diretor de Trân-

sito, general Hildcbrando

Cardoso, dia 4 último.

A medida foi tomada

porque o pagamento das li-

cenças de veículos, do qual

depende o cmplacamcnto,

será feita este ano, «*m

abril c maio, conforme cir-

cular da Secretaria de Fi-
nanças. Assim, ao contrário

da antiga, que autorizava o

uso do carro durante cinco

dias, a Licença de Parabri-

sa, será prorrogada pelo

tempo necessário, desde qu2

requerida.
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Os prazos para instala-
ção e funcionamento das
novas estações automáticas,
no Rio, variam de 22 a 40
meses. Para funcionar no
prazo de 22 meses, estão
previstas as estações "64"

(Vila Isabel), com 10.300
terminais; "68" (Grajaú),
com 7.100 terminais; e "62"

(Copacabana), com 8.000
terminais. No prazo de
24 meses, as estações "20"

(Ramos), com 10.300 ter-
minais; e "67" (Ipanema),
com 10.000 terminais. Em
25 meses, as estações "35"

(Beira-Mar), com 10.000
terminais: "21" (Central),
com 10.200 terminais; e
"39" (Méier), com 10.200
terminais. No prazo de 30
meses, a complementação
das estações "68" e "88"

(Grajaú), com mais de
5.000 terminais. No prazo
de 34 meses, a complemen-
tação das estações "40"

(Ramos) e "59" (Méier),
com 5.000 terminais cada.
A do Méier terá mais 5.150
terminais em 37 meses e
mais 7.000 terminais em 40
meses. No prazo de 35 me-
ses, as estações "66" (Sul),
com 8.000 terminais e "87"
(Ipanema), com 5.000 ter-
minais. No prazo de 37 me-
ses, as estações "55" (Bei-
ra-Mar), com 5.000 termi-
nais; "41" (Central), com
10.000 terminais. No prazo
de 40 meses, a estação "61"
(Central), com mais 8.000
terminais.

Bandeirantes
iniciam giro
nos Estados

MOVIMENTOS

Ainda segundo declara-
ções do sr. Witersteln, ten-
do vivido na Alemanha,
Detiev aprendeu a falar
muito bem o idioma holan.
dês, entrando depois na
França como judeu holan-
dês. Da França, os america-
nos o "repatriaram" para a
Holanda, onde entrou co-
mo voluntário para a Mari-
nha holandesa, ainda em
luta contra o Japão. Deser-
tou em 1946 e íoi encontra,
do em Berlim Ocidental coJ
mo capitão inglês. Depois,
condenado pela justiça ml-
litar americana a 1 ano de
prisão, não cumpriu a pena
e foi contratado pelos ame-
ricanos para trabalhar co-
mo espião na Alemanha
Oriental. Desertou nova-
mente e foi para zona fran-
cesa da Alemanha Ociden-
tal, sendo ali julgado e
condenado por vários deli-
tos, mas conseguindo, mais
uma vez, fugir para a Ho-
landa. Preso pela justiça
holandesa, Detiev foi apro-
veitado como espião, pois
falava muito bem tanto ale-
mão quanto inglês. Deser-
tando mais uma vez, De-
tlev rumou para a Espa-
nha, onde comandou, a
emigração, de criminosos
nazistas para a América do
Sul, em especial para a Ar-
gentina, Paraguai, Bolívia,
Chile e Brasil.

que êle entrou no Brasil
como médico, tendo mesmo
chegado a praticar a medi*
cina no Paraná.

Em Recife, Detiev foi
confundido com Borman,
mas segundo o sr. Winters-
tein, Borman é multo mais
idoso.

Detiev é procurado por
crimes comuns nos seguln-
tes países; França, Tche-
co-Eslováquia, Iugoslávia,
Polônia (que — náo reco-
nhecem a prescrição do ge-
nocldio), Bolívia, Paraguai
e Brasil, mas na Alemanha
estão as maiores acusações
contra — êle, que do ponto
de vista político não chega
a ser um Mengele ou um
Borman, embora tenha per-
tencido ao Waífens SS.

OUTROS

SP quer
know-how
brasileiro
SAO PAULO (Sucursal) —
Engenheiros sediados em
São Paulo empenham-se,
no momento, numa luta de
características idealisticas:
Desejam a criação de uma
tecnologia tipicamente bra-
sileira de um knoic-hoi_»
que corresponda à realida-
de imperiosa do nosso pro-
cesso de desenvolvimento.

Sobre o assunto, a repor-
tagem do CORREIO DA
MANHA, dando seqüência
à série de entrevistas que
tem feito com lideres do
movimento, ouviu ontem o
engenherio de minas, meta-
lurglsta e civil, sr. João
Nelson Sena, diretor do
Sindicato Nacional dos Mi« í
neradores de Carvão do
Brasil e colaborador do
plano governamental dt
instalação da usina terme-
létrica de São Paulo.

"Está surgindo em
otdo o Brasil um movi-
mento novo, que con-
grega todos os engenheiros.
É uma tomada de conscl-
êncla perante os problemas
que envolvem a nossa tec-
nologla, é uma afirmação
de novas idéias que pro-
pugnam o engajamento da
categoria profissional no
progresso brasileiro" — co-
meçou por dizer o enge-
nheiro Nelson Sena.
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DA TEORIA À PRÁTICA

Bandeirantes após levar Intercâmbio aos Estados

As primeiras das 27

Guias Bandeirantes come-

çam na madrugada de ama-

nhã a se retirarem do Rio,

em viagem para outros Es-

tados, após reunião reali-

zada no Rio desde sexta-
feira passada, como parte
do III I n t e r c â m blo de
Guias, promovido pela Fe-
deração das Bandeirantes
do Brasil. A viagem a ou-
tros Estados também faz
parte do programa, que vi-
sa a aumentar o intercám-
bio sócio-cultural entre as
bandeirantes de todo o
Brasil. No dia 9 de feve-
reiro próximo todas volta-
rão a se reunir no R.o,
quando concluirão o apro-
veltamento obtido. Ontem
as Guias realizaram deba-
tes e exposições sobre seus
Estados, abordando, em es-
pecial, o problema econô-
mico.

DOCUMENTOS

Declarou ainda Winters-
tein que Detiev sempre
usou documentos falsos.
Primeiro apresentou-se co-
mo Adolf Rohl; depois co-
mo Ritter Von (que em
português eqüivale a Cava-
lheiro ou Barão) Sonnem-
burg e, finalmente, Detiev
Sonnemburg, nome com o
qual apresentou-se à Legião
Estrangeira Francesa na
Africa do Norte.

De acordo com declara-
ções do sr. Winterstein, De-
tlev diz também ter traba-
lhado no Egito, com o pro-
lessor Leers, sem se falar
de suas aventuras em Bru-
xelas, em 1959, de onde de-
sapareceu. Não se sabe
quando voltou para a Amé-
rica.

QUEM É

Detiev nasceu a 12 de
maio de 1923, na Alemanha,
tendo entrado no Exército
alemão (como voluntário)
em 1940, de onde de onde
desertou em 1944, sendo
punido.

Lá alcançou posto equi-
valente a cabo, não chegan-
do a oficial em conseqüên-
cia de sua deserção, o t.ue
o obrigou a fugir para a
Suíça, de ohde foi para a
França. Em território bra-
sileiro, Detiev casou-se em
Cio Paulo, ¦" ois de ter-
se casado em Hannover e
antes de casar-se na Bolívia.

Em Recife entrou para o
Colégio Salesiano, onde pe-
diu permissão para pernoi-
tar, alegando estar com
'âncer no estômago.

Quando os padres perce-
beram que o nazista ale-
mão não se submetia a ne-
nhum regime alimentar,
denunciaram-no à polícia
Esta descobriu que éle não
era padre, não tinha cân-
cer e não se chamava Adolf
Rohl, nome com o qual éle
ce apresentara.

Há outros nazistas quo
se acredita estão na Amé-
rica Latina:

Rauf •— em total llberda-
de no Chile. A Alemanha
não conseguiu a sua extra-
dição porque a Justiça
chilena já prescrevera seus
crimes (após 15 anos). No
Chile, segundo o advogado
Fernando Levisky, existo
em Barlloche, pelos lagos,
um grupo alemão que tudo
indica ser composto de ex-
nazistas.

Mengele -— Entrou na
Argentina como grego, ob-
tendo passaporte argentino
com seu nome autêntico •
regularizando sua situação
sem ser denunciado pelo
governo portenho. Pouco
antes do fim da guerra
saíram de Hamburgo para
a Argentina dois submari-
nos com ex-nazistas.

Borman — Segundo De-
tlev, está no Paraguai, onde
aliás, de acordo com decla-
rações do representante no
Brasil do Congresso Mun-
dial dos Judeus, existe uma
colônia de ex-nazistas.

Zukurs — Viveu em São
Paulo e acabou assassina-
do em Montevidéu. Fêz

parte de um grupo de ex-
termínío de judeus na Li-
tuânia.

DETALHES

ESPECULAÇÕES

A policia de Recife acha

que Detiev pode ter sido
alto oficial dos SS (o que
contradiz com a observação
do senhor Winterstein de
que êle não íôra oficial na-
zista, chegando apenas a
cabo), Já tendo se subme-
tido à uma operação piás-
tica. Ainda foi averiguado

O sr. Wentersteln afir-
ma que até ascensão do
presidente Ongania ao po-
der, houve na Argentina o
grupo Taquara que perse-
guia judeus com o beneplà-
cito do governo.

Em declarações a revista
italiana Ogoi, a sobrinha
de Borman declarou que-
seu tio se encontra no altO'
do Paraná. ".

Os refugiados nazistas ti-
nham uma tatuagem no
braço esquerdo. Uns a re-
moveram, outros nao. Che-
garam a criar na América
Latina grupos de ajuda
própria, havendo boatos de
que muitos haviam depo-
sitado dinheiro na S*-*'.a-

De vez em quando há
um surto nazista que é
concomitante em várias
cidades, mas as posslbili-
dades de captura são pou-
cas, na falta de uma po-
lícia internacional mais
objetiva neste sentido do
que a Interpol.

NUREMBERG

Por ocasião do julgamen-
to de Nuremberg, ficou a
princípio decidido que o
tribunal processaria um
milhão de nazistas. Depois
resolveu-se processar ape-
nas 22, dos quais dez foram
condenados à prisão, 11
enforcados e um (Goering)
suicidou-se. Dos que foram
encarcerados na prisão de
Spandau, o único que ain-
da continua é Hess.

No dia 1 de janeiro de
1970 estarão (de acordo
com legislação vigente das
Nações Unidas) prescritos
todos os crimes nazistas
contra a humanidade. O sr.
Wenterstein, representante
no Brasil do Congresso
Mundial dos Judeus e o ad-
vogado Fernando Levisky
estão trabalhando no sen-
tido de que alguns crimino-
sos ainda foragidos não fi-
quem impunes, isto é, pa-
ra que os crimes contra a
h u m a nidade (genocídio)
não sejam prescritos.

FILOSOFIA

Partindo desse princípio,
surgiu a idéia de vincular
o movimento ao processo
eleitoral que se desenvolva
no momento, a fim de re-
novar a diretoria do Insti-
tuto de Engenharia. Com
a direção do órgão de cias-
se, promoveremos o seu
aperfeiçoamento, transfor-
mando-o no grande instru-
mento de atuação da En-
genharia nacional. Nosso
candidato à presidência, o
engenheiro Henry Mak-
soud, exerce a engenharia
consultiva, através de uma
empresa por êle dirigida t
que congrega ótimos pro-
fissionals. Por duas vezes
sua equipe íoi laureada
pelo CREA — Conselho Re-
glonal de Engenharia e Ar-
qultetura. í homem de em-
presa, de Inteligência e di-
nâmlco, com todas as ca-
racterlsticas do líder au-
têntico. Êle também sente
que a explosão demográíi-
ca, no Brasil, é impresslo-
nante, enquanto que a tec-
nologla se mantém estática.
Com a próxima eleição, te-
remos a opção que o país
exige. Felizmente, a classe

entendeu o sentido da nossa
luta, tanto mais que nossa
chapa tem representantes
de todos os setores da En-
genharia, que expressam
vasta área de confiança, o
que nos dá uma garantia
de liderança firme para a
filosofia que esposamos" —

terminou o engenheiro
Sena.

Posse no TRE
e reunião
no TJ da GB

A fim de empossar o
vice-presidente e correge-
dor, desembargador Vicen-
te Faria Coelho, o Tribunal
Regional Eleitoral reunir-
se-á quarta-feira próxima,
às 12h, sob a presidência
do desembargador Oscar
Tenório. O novo dirigente
substituirá o sr. João Coe-
lho Branco, cujo mandato
expira no dia 10 do cor-
rente.

Enquanto isso, o desem-
bargador Alolsio Maria Tel-
xeira, presidente do Tribu-
nal de Justiça, marcou para
o próximo dia 11, reunião
do Conselho de Magistra-
tura, visando estudar a
aplicação ou não das férias
coletivas para os advoga-
dos no mês de fevereiro.

LEI

A lei foi vetada pelo go-
vernador Negrão de Lima,
uma vez que achava caber
tal Iniciativa ao Judiciário,
entretanto, o presidente da
Assembléia Legislativa, de-
pois de rejeitado o veto,
promulgou-a. Apesar de
nenhuma das Varas Cíveis
ter marcado audiência para
o mês entrante, disse o de-
sembargador-presidente stí
necessário o exame da si-
tuação para uma definição
por parte da Instância Su-
perior sobre sua aplicabill-
dade.
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ENSINO MÉDICO É
FALHO NO BRASIL

De Luiz Valério Meinel
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, O .médico dermatologis-
ta Rubem David Azulay,
professor da Faculdade de ('
Medicina da Universidade
Federal-Fluminense e pa-
ninfo da turma de forman.
dos de 1966, disse, em seu
discurso no" dia da colação
de grau, que o ensino mé-
dio ho Brasil é falho, por-
que se prende por demais

\ao ângulo organicista, es-
quecendo-se de fator psico-
lógico.

v Referindo-se à importân-
. cia da relação médico-pa-

ciente na cura real de do-
ehças, o professor Rubem
David Azulay afirmou que¦ o especialista cura uma as-
¦ma, uma urticária e outras
moléstias, sem, no entan-' to, penetrar a fundo na per.-sonalidàde do doente que

-criou ou orientou a forma-
ção da doença como válvu-
Ia de escape de angústia e
conflitos. •

REPERCUSSÃO

O professor José Leme' Lopes, diretor da Faculda-
de. de Medicina da Univer-

cidade Federal do Rio de
Janeiro, louvou o discurso
do dr. Rubem David Azu-

' lay, mas disse que "um

exagero, de psicologismo e
uma banalização da relação

.médico-paciente leva ao
charlatanismo, que proli-

•fera em psicólogos clínicos
é psicanalistas leigos de to-
dos os matizes". O psicana-
lista Décio Soares de Sou-
za, ao contrário, afirmou
ser realmente necessário
"transformar a aprendiza-
gem médica em algo mais
existencial do que a sim-
pies transmissão de conhe-
cimentes em nível intelec-
tual, mesmo que esses co-
nhecimentos levem o nome
de Psicologia Médica".

Outro psicanalista, dr.
Wilson de Lyra Chebabi,
disse que "a evolução de
todo médico que sincera-
mente se dedica à sua pro-
fissão e que tem como ob-
jetivo de seu trabalho a
ajuda ao doente, leva ne-
cessàriamente, seja qual fôr
sua especialidade, a ter de
encará-lo como pessoa, co-
mo unidade bio-psico-so-
ciai". Em sua opiniãoi o
aprendizado médico por
meio de. cadáveres, o ma-
nuíeio de doente indigente
e"ò sacrifício de animais
força o médico a defender-
se com uma carapaça que o
torna insensível ao que de
verdadeiramente há de hu-
mano no cliente. O psica-
nalista Waldemar Zusman
considerou o discurso como
uma peça de real valor e
Importância no cenário da
medicina brasileira, afir-
mando que "o dr. Azulaye
um dermatologista que nao
íicou limitado ã pele da
medioina".
FORMAÇÃO DO MÉDICO

O professor Rubem Da-
vld Azulay iniciou seu dis-
curso afirmando que "o es-
tudante de medicina ao m-

gressar na Faculdade _ 
—

Templo que se propõe a
ensinar Vida — é recebi-
do paradoxalmente, no seu

primeiro dia de aula, com
a solene apresentação do
homem morto — o cada-
Ver. Depois do primeiro
choque emocional, habitua-
se êle, pela dissecação a

penetrar na mais recôndita
entranha daquele ser mor-
to. O íormalismo e o res-
peito pela peça anatômica
vão cedendo, pouco a pou-
co, até que a mesma passa
a ser um simples^ objeto —

um objeto morto"-
Após resumir todo o en-

sinamento médico durante
os seis anos de Faculdade, o

professor Rubem Azulay
afirmou ser "com a creden-
ciai desse fabuloso apren-
dizado que esta turma, co-
mo outras das demais ia-

. culdades, é apresentada a
Sociedade como apta a pra-
Ücar a medicina. Esta tem
sido a maneira de formar
médicos. Há entretanto,
uma tendência a modificar
esse currículo eminente-
mente organicista. t nosso
objetivo hoje criticar as
falhas nessa formação ae
médicos e enfatizar a ne-
cessidade do estudo da pes-
soa humana".

de integral, uma vez que
o médico fixa-se apenas no
estudo puramente organi-
cista, é bem verdade que"com profundo esmero e
veloz progresso cientifico".

CRISE DE ANGÚSTIA
"A Medicina clássica —

prosseguiu — entende que
as manifestações alterati-
vas do comportamento em
si devem pertencer ao
psiquiatra. A Medicina mo-
derna, entretanto, entendo
que cerca de um terço das
manifestações, julgadas até
bem pouco tempo de natu-
reza organicista, têm sua
gênese, indubitavelmente,
no campo psicológico. O
sintoma gastro-intestinal, a
dor, a febre, a asma, certas
alterações cutâneas, etc,
são, nesses casos, expres-
soes mórbidas de situações
conflitivas internas e que,
através estas manifesta-
ções, evidenciam a melhor
defesa que o indivíduo íêz,
inconscientemente, para se
poupar da crise de angus-
tia, que, para o doente, é
muito mais incômoda. É
uma opção. Ê aquilo que se
conhece como a "linguagem
dos órgãos". A conduta do
homem é teleguiada para
suas emoções, a angústU
passa a ser a matriz de
uma série de perturbações
de saúde julgadas até então
como puramente organicis-
ta. Há que ressaltar, entre-
tanto, e com acento tônico,
o papel que desempenha na
explosão das doenças pseo-
somáticas o ambiente só-
cio-econômico e cultural em
que vive o homem.

MÊDICO-PACIENTE

ESPECIALISTA

O grande médico do pas-
sado — o médico de famí-
lia — cedeu lugar ao es-
pecialista, mas este, afer-
rando-se aos conhecimen-
tos técnicos do homem em
cada setor, esqueceu que
cada um desses setores or-
gânicos faz parte integran-
te de um todo corpo-alma.
E o especialista resolve,
então, brilhantemente a
cura da úlcera gástrica, da
urticária, da asma, mas nao
penetra a fundo na perso-
nalidade do doente que
criou ou orientou a forma-
ção da doença como válvu-
Ia de escape de angústia o
conflitos.

O professor Rubem Azu-
lay acrescentou que a Or-

ganização Mundial de
saúde define saúde como
um bem-estar físico.
mental e social, mas
que o currículo da maioria
das Faculdades de Mediei-
na não preenche esse obje-
tivo qua representa a sau-

O professor Rubem Azu-
lay acrescentou que se não
fôr dado ao ensino psicoló-
gico o mesmo destaque
dado ao orgânico, o ensino
médico continuará a ser de-
ficiente, porque estará "tra-
tando apenas do corpo,
deixando de lado o espí-
rito. Cuidamos apenas de
um aspecto parcial da pes-
soa humana, quando nossa
'tarefa deve iser dedicada
ao homem integral, isto é,
ser bio-pslquico-social".

No capitulo em que abor-
da, em seu longo discurso,
a relação médico-paciente,
o professor Rubem Azulay
disse que "nas Faculdades
de Medicina, o estudante
tem aprendido de maneira
séria e profunda,a arte de
diagnosticar, com um sen-
tido puramente organicis-
ta", mas "é evidente o des-
preparo do médico atual no
que diz respeito às impli-
cações psicológicas e de or-
dem pessoal das relações
médico-paciente. O pouco
caso do médico aos proble-
mas pessoais e emocionais
de seus pacientes agrava <is
ansiedades ç as perturba-
ções de ordem somática
delas decorrente. A íorma-
ção do médico moderno de-
ve objetivar a criação de
condições emocionais e téc-
nicas que permitam a um
indivíduo manejar a situa-
ção específica denominada
relação m é d 1 c o-paciente,
conforme conceitua Décio
Soares de Souza".

JOSÉ LEME LOPES
O professor José Leme

Lopes, diretor da Faculda-
de de Medicina da Uni-
versidade Federal do Rio
de Janeiro e catedrático
de Psiquiatria, disse que"o discurso de paraninío
do professor Rubem David

• Azulay deve ser louvado,
especialmente por quem,""desde sua investidura na
Cátedra de Clinica Pslquiá-
trica, se tem esforçado por
criar, difundir e ampliar o
ensino da Psicologia no
curso médico. No entanto,
parece-me suscetível de
discussão a crítica feita à
estrutura do currículo mé-
dico, no ciclo básico. Ain-
da é válido nesse particular
o relatório Flexner. As
ciências biomédicas visam
dar uma formação cientí-
fica ao médico. No nosso
País, onde o ensino médio
ainda não alcançou prepa-
rar devidamente aos seus
graduandos, cabe h escola
de Medicina impregnar o
aluno de uma mentalidade
científica. Essa é que dará
o estofo, sobre o qual, no
ciclo profissional, tomara
forma a personalidade do
médico. Um exagero de
psicologismo e uma banali-
zação da relação médico-
paciente leva ao charlata-
nismo, que prolifera em
psicólogos clínicos e psica-
nalistas leigos de todos os
matizes. Aí se situa a psico-
logia médica. Entre a Cila
da organicidade e o Ca-
ribdes do psicologismo, de-
ve seguir a barca da edu-
cação médica. Louvo mais
uma vez a oração de pa-
raninfado do professor
Azulay.

DÉCIO SOARES DE
SOUZA

Psicológico íbero-America-
no, do qual fomos um dos
coordenadores, apresentou
o tema Relação Médico-
paciente pela primeira vez
em um Congresso no Bra-
sil. Nosso relatório encarou
o problema do ponto de
vista psicanalítico relacio-
nando-o às situações trans-
íerenciais e ansiedades fun-
damentais observadas ao
curso da formação de mé-
dicos. Êssès aspectos foram
retomados magistralmente
pelo professor Azulay, em
seu discurso de paraninfo.
Nesse particular nos en-
contramos unidos na in-
tenção de transformar a
aprendizagem médica em
algo mais existencial do
que a simples transmissão
de conhecimentos em nível
intelectual, mesmo que
esses conhecimentos levem
o nome de Psicologia Mé-
dica.

WILSON DE LYRA
CHEBABI

O psicanalista Wilson de
Lyra Chebabi considerou
que o discurso do profes-
sor Rubem David Azulay
colocou um problema atua-
lissimo: a relação médico-
paciente como fundamento
de toda a medicina. Acen-
tuou que' "a evolução de
todo médico que sincera-
mente se dedica à sua pro-
fissão e que tem como
objetivo de seu trabalho a
ajuda ao doente, leva ne-
cessàriamente, seja qual
íôr sua especialidade, a ter
de encará-lo como pessoa,
como unidade bio-psico-
social. Infelizmente as de-
formações a que conduz o
atual ensino da Medicina,
conduzem grande número
de médicos ainda a terem
uma verdadeira "ojeriza"
à dimensão psicológica dos
seus clientes, deixada aban-
donada, perpetuando assim
a doença".

"Por outro lado, a falta
de assistência emocional
aos estudantes de Mediei-
na, que são obrigados, des-
de o' início do curso, a en-
írentar situações perturba-
doras, tais como o uso do
cadáver para aprender, o
sacrifício dos animais, o
manuseio do doente indigen-
te para tirar conhecimen-
tos, conduz à necessidade
de formar uma carapaça
defensiva que o torna in-
sensível ao que há de ver-
dadelramente humano no
seu cliente. Alguns médicos
nunca chegam n perder
essa carapaça. O valor do
discurso do professor Azu-
lay reside em ler denuncia-
do essa carapaça e em ter
decididamente renunciado
a ela para um contato mais
profundo com o objeto da
medicina." E conclui afir-
mando que "se impõe seja
apresentado ao longo do
curso, em primeiro plano,
a natureza humana c não
apenas alguns dos seus as-
pectos parciais".
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SECRETÁRIA EXECUTIVA
Importante Companhia Latino-Americana admite uma

com perfeita redação própria cm inglês/português ou
inglês/espanhol. Paga-se bem. Para contatos iniciais es^
crever p/ Dept0. Internacional — Caixa Postal 4640 —
ZC-21. Rio. 51224

DR. WALTER GENTILE DE MELLO
Chefe do Serv. de Cl. Proctológica do Hospital do IPASE

Doenças intestinais c ano-retsis.
Modernos tratamentos das hemorroidas.
Prevenção do câncer intestinal.

Novo consultório: Rua México, 41 - Rrupo 130S
Tels. 45-1)928, 52-29G9 c 22-3728
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DE FAMA MUNDIAL PELA QUALIDADE

COMPACTO: 1 H. P. para DORMITÓRIOS
E ESCRITÓRIOS

s flLTfl CaPnCIDRDE: 2 h. p. para salões e
RESTAURANTES
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mensais 89.900
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SÃO FRANCISCO DE PAULA

Em estilo dc acentuado barroco, a Igreja é uma das mais ricas da Guanabara

PATRIMÔNIO DIRIGE
RECONSmUIÇÃO DE
IGREJA HISTÓRICA

Tombada há 20 anos c com mais dc 100 anos
de inaugurada, a Igreja de'São Francisco de Paula,
localizada no Largo de São Francisco, está sendo
submetida atualmente a obras de reconstituição do
seu patrimônio artístico, sob a direta fiscalização do
Patrimônio Histórico Nacional.
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Catele Ramos H. Iguaçu. Sin Contílf
frraça lote dl lltnetr] Hsdureira S.7. Meriti Brasília
Copacabana C.impo Grande Caxias liguilmgi .
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O psicanalista Décio Soa-
res de Souza afirmou que
"o assunto escolhido pelo
professor Rubem David
Azulay, para seu discurso
de paraninfo, representa
um dos temas fundamen-
tais, presentemente, na
educação médica. Em 1958
o III Congresso Médico-

WALDEMAR ZUSMAN

O psicanalista Waldemar
Zusman considerou o dis-
curso como uma peça de real
valor e importância no ce-
nario da Medicina brasileira.
Disse que o reconhecimento
da falta de ensino de psico-
logla durante o curso de Me-
dlclna não é novo, mas "o

que surpreende o alegra na
situação em foco é que um
Dermatologista", homem afei-
to ao trato com o orgânico,
o concreto, a doença que so
Inscreve na pele, exponha
com tal acerto e sagacidade
um tema dessa ordem. É
uma medida do seu avanço
profissional e de sua sensi-
billdade aos novos rumos do
progresso médico. É um ato
de coragem dizer, no dia da
formatura, aos formandos de
sua Faculdade, onde é profes-
sor, que aquele curso cuja
duração é de seis anos, pre-
parou-os mais para lidar
com o morto que com o vivo.
"Adiante afirma que em seu
trabalho, o professor Rubem
David Azulay mostra bem que
o ensino médico não integrou
o conceito de Medicina psico-
somática, não assimilou a vi-
são unitária do homem. De-
corre disso que o problema
fundamental da relação mé-
dico-paclente seja abordado
cm termos precários, quan-
do o é. Compreende-se que o
ensino médico tenha tais
deficiências quando se
constata que a psicologia,
nos termos dinâmicos em
que Freud a situou, data do
início deste século. Tem
pouco mais de 50 anos e sua
aceitação não tem sido pací-
fica. Aqueles que, vencendo
suas resistências, conseguem
«iproximar-se do acervo do
verdades que a investigação
pslcanalítica colocou à dis-
posição da ciência, sentem
ampllar-se o campo da com-
preens&o de seu próximo, seja
êle amigo ou paciente." E
adiante: "Doença alguma po-
de deixar de estar relaciona-
da com a totalidade da pes-
soa que a vive Uma mesma
doença significa coisas dlver-
sas para cada paciente. Cre-
mos ter sido, esse o passo
fundamental dado pelo pro-
fessor Azulay. dermatologis-
ta, quo não íicou limitado á
pele da Medicina."

HISTÓRICO

Construída por escravos
— a construção foi iniciada
há mais de dois séculos, em
1754, e concluída em 1865
—, a Igreja dc São Fran-
cisco de Paula é uma das
mais ricas da cidade, não
só material como artística-
mente, possuindo objetos
de ouro e prata, jóias e ta-
petes avaliados em mais dc
um bilhão de cruzeiros.

A construção da Igreja
dc São Francisco de Paula

íol iniciada pelo fundador
da Ordem dc São Francis-
co de Paula, Dom Antônio
do Desterro, que foi o quar-
to bispo do Rio de Janeiro,
cm 1754, em terreno doado
pelo próprio bispo. Seu in-
terior, que é todo trabalha-
do em madeira c ouro, é
obra do mestre Valcntim e
de seus discípulos, depois
da sua morte. Sua inaugu-
ração oficial teve lugar cm
maio de 1865, contando com
a presença de Dom Pedro
II, então imperador do Bra-
sil.

JUIZ QUALIFICARÁ
ACUSADOS NO IPM DO
TREM DA ESPERANÇA

O Conselho Especial de Justiça da 2,a Auditoria

da l.a Região Militar qualificará, quarta-feira, às

13 horas, dois oficiais, cinco sargentos e 2õ civis,

acusados de "prepararem um plano para dinamita-

ção do chamado Trem da Esperança, que transporta-

va, de São Paulo para Guanabara, o ex-governador

Carlos Lacerda e convencionais da extinta UDN, em

fins de 1964".
Na 3.a Auditoria da l.a Região Militar prossegui-

rá, terça-feira, às 13 horas, o sumário de culpa do

professor Ydércio Luís Viana, ex-reitor da Universi-

dade Rural do Brasil, acusado de atividades sub-

versivas juntamente com professôre e ox-alunos.
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CENTRAL DO BRASIL BATE TODOS OS RECORDES
A Central do Brasil bateu todos os recordes no transporte de minério, em

suas linhas, no ano de 1966, atingindo o total de 5.675.000 toneladas. O aumento

foi de 27',; em relação a 1965. É apenas o começo da arrancada da nova C^B.

Empresa de Transportes!

Mi

Serão qualificados no
IPM do Trem da Esperan-
ça as seguintes pessoas: ca-
pitão Lourival de Sousa
Moreira Filho, primeiro-te-
nente Arnold Bruver Ju-
nior, sargentos José Mendes
Sã Roriz, Guido Afonso
Duque Nórie, Fernando
Reis de Sales, Derli da Sil-
va Barbosa, Valdívio de
Almeida; civis Osmar de
Oliveira, Arnold Amàncio
cia Silva, Noronha Soares,
Eliseu Campos de Melo,
Carlos Augusto Dias Ribei-

ro, Náder Lande Ribeiro
Jr., Severino Beatriz da
Silva, José Alves da Silva,
José Marinho, Augusto José
da Silva, Antônio Santos
Nunes, Espedido Miguel,
Artagnan Rodrigues, Clau-
dionor Soares Sena, Nelson
Custódio, Aliomar Dias da
Encarnação, Jorge Santana,
Natanel Pereira da Silva.
Milton Santana. Ediberto
Ferreira Bica, Lindolfo Hlll,
Osvaldo José Vicente o He-
rotides Guimarães.

BANCO DE
MINAS.GERAISS.A.

Administração de Bens
PROLAR S.A.

FUNDADA EM 1933
Aluga o seu apartamento, casa ou loja.
Cobra e reajusta os respectivos aluguéis.
Paga Impostos e taxas.
Cumpre todas as obrigações legais.

AV. RIO BRANCO, 151 - 20.° TEL.: 32-8766^

BANCO MERCANTIL
DA GUANABARA S.A.

comunicam a seus clientes e ao público em geral que,
na conformidade do decreto n.° 59.894 de 28-12-66,
estão recebendo as contribuições devidas ao Instituto

Nacional de Previdência Social, órgão que unificou e

substituiu os Institutos de Aposentadoria e Pensões.
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O cortiço, tradicional no Brasil-Impéno, tem sua
versão moderna na praia de Botafogo, representado
;0r um edil cio com três blocos, 707 apartamentos,
nrdomwando côrca dc 6 mil pessoas que vivem em

2 X condições de higiene e conforto, jwtamen-
ta com cachorÀs e gatos que sujam os corrobores,
ciando sua contribuição* ao mau cheiro das águas que
so infiltram pelos apartamentos.

Este cortiço «moderno está localizado na Praia de
Botafogo 356 e é conhecido como Edifício Rajah. Os

porteiros' recebem diariamente reclamações dos seus
moradores, quando às 18h é ligada a água, traído
um cheiro insuportável. Enquanto os moradores afir-
mam quo "este prédio devia ser condenado" o medico
tia Saúde Pública, com uma intimucao ao síndico, in-
forma: "é o que mais trabalho, dá à Saúde Publica .

BRINQUEDO PROIBIDO

As crianças do Rajah não tom espaço nos con-
iugados apartamento o, se por acaso saem para os
corredores, são impedidas por um guarda-civil ou pelo
porteiro que não permitem suas brincadeiras, obn-
cando aos pais procurarem os poucos locais ao ar
livre existentes nas redondezas. Diversos moradores
foram ouvidos e a reclamação geral recai na falta dc
um play-ground, além do policiamento nos corredo-
res que já foi objeto de crítica por parte dc um
emissário da região, que afirmou "polícia não é pari

tomar conta de criança e sim da bagunça de adultos' .

O páteo do edifício não oferece condições
higiênicas para a permanência das crianças, devido ao
mau cheiro constante produzido pela infiltração de
águas, lixo c sujeira dos animais que os moradores
"insistem em criá-los", sendo esta a maior reclama-
ção dos demais moradores, que já deu motivo à pre-
sença do médico da Saúde Pública.

INFILTRAÇÃO

Em todos os blocos do edifício, a maioria dos
apartamentos está com suas paredes estragadas pelas
águas que escorrem dos apartamentos de cima ou dos
próprios encanamentos, sondo precárias as condições
dos apartamentos 450, 702, 703. 704 e 757 do bloco A.
No 450, reformado recentemente, "a única água exis-
tente é a que vasa de cima"; no 703, mãe e filha
lutam com um problema: toda manhã tèm que colocar
uma bacia na pia, para impedir que a goteira do apar-
tamento de cima (803) "forme um lago no aparta-
mento" e já levaram larvas à Região Administrativa
de Botafogo, que descem juntamente com a água infil-

»** trada pelas paredes; a pintura do 704, ficou total-
monte prejudicada também com a infiltração de água
nas paredes.

Outro tipo de infiltração ocorre no edifício Ra-
jah: a visita de prostitutas nos apartamentos de ra-
pazes solteiros, misturando-se aos moradores, percor-
rendo os corredores numa algazarra "que ninguém
toma providência", sendo comum virem os morado-
res reclamar aos porteiros a retirada dos estranhos vi-
sitantes.

A LEI

O Rajah é guardado por uma equipe de sete por-
teiro" que se revezam dia. e noite (quatro de dia c

três à noite), de 7h30min às 19h30min, de 19h30mln
às 5h e de 19h30mln às 7h30min, além de um .guarda-
civil que vai de 13h às 19h e outro de 19h a lh da
manhã, reforçado ao^ sábados e domingos ate 4 horas
da manhã. ,

Ú proibido barulho no corredor, rádio alto de-
pois das 22 horas, portas abertas, animal no cor-
redor (pode ter dentro do apartamento) e crianças
brincarem no corredor, porque "senão vem o guar-
da-civil e a conduz até seu apartamento". A de-
sobediência maior, segundo o porteiro-cheíe Manoel,
que tem cinco anos de casa, é o barulho no corredor.

O movimento maior é à noite, com muitos casos
de barulho cm apartamento "tanto de rapaz como de
mulher solteira" e se o rapaz traz mulher fazendo ba-
rulho que chame a atenção é advertido pelo porteiro,
mas "normalmente eles desobedecem e prosseguem .
Neste caso, os estranhos são retirados.

HIGIENE

Atendendo aos diversos apelos dos moradores,
ultimamente tem comparecido e inspecionado os apar-
tamentos, um médico da Saúde Pública, que se mos-
trou impressionado com as condições principalmente
sanitárias, obrigando-o a, intimar o síndico, que resi-
de no apartamento 204 do bloco A. *-.'_¦

Pediu que os moradores procurassem o Departa-
mento dc Saneamento na Rua São José 90, ao afirmar
que o bairro em matéria de higiene está no caos, com
as casas comerciais que lidam com gêneros alimen-
tícios sob intimação, "para o cumprimento de exi-
gências sanitárias". j„j»irn

Lembrando uma casa de cômodos "verdadeiro

pardieiro", localizada na praia de Botafogo 526, com
diversos quartos amontoados, condições higiênicas pre
cárias e banheiros desabando, garantiu que o pieaio
que mais trabalho dá é mesmo o Rajah .

. MORADORES

O nível social dos moradores do Rajah vai do
funcionário público (maioria) »o «mereiáno e ban^
cario, cujo salário oscila de CrS 250 a Cr?i 400 ml
quase totalmente consumido com o aluguel, atua
mente de Cr$ 180 a 200 mil com -M-W-^^J
explica o razoável número de famílias que se sujei
tam, mesmo com crianças, aos apartamentos conju-

gados e corredores estreitos.
«A melhor coisa que eu tenho a fazer éi me mu-

dar, mas a barra aí fora está bastante pesada , afir
mou um morador do 10° andar, Q«e «"«a c»ni »u
lher e dois filhos pequenos e trabalha na Cia. íeie
íônica, com salário bastante reduzido.

Uma senhora, viúva, que mora com dois filhos no
3.o andar, lamentava-se de que "agora, além da água
estragando minhas paredes, as criançasi estão, prort»
das de brincar no corredor, é o t^J^-g
vizinha, pedindo para ver em que estado ficou a pin
tura recente em seu apartamento, afirmou: Este pre
Hio devia ser condenado." . _,,

Os moradores são constituídos, m> sua maior*
dc rapazes e moças solteiros, que nem sempre resmen
habitualmente lá, utilizando, «eu. WMfSS
encontros nem sempre também aíradáveis aos den»»
moradores.
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Dia de sol ou chuva, quem passar pelo numero 55
da Rua Bambina e entrar, encontrara um munddlfe-
rente talvez mesmo chocante, em contraste com os

edifícios modernos e as Embaixadas d, ba.rr É o
cortico, cabeça-de-porco, ou ainda, casa coletiva ,

pmo Vriu classificar d. Djalmira morador»jals
intiea no local, que possui 25 salas e 120 habitantes.^ 

fm mdo âos gatos e cães que brincam com as
crianças paira a ameaça do despejo, ja ha dois anos,
as queixas das lavadeiras por não poderem transpor-
tar suas trouxas nos ônibus da CTC, a vida cara com
aluguel de até CrS 43 mil. Lulza, de dez anos, pref ei e
"isso aqui" ao apartamento.

HISTÓRIA
Faz calor e d. Djalmira convida a entrar em seu

quarto onde mora com o marido e 3 filhos, desde,1860,
dois deles de 13 e 14 anos. .cursando o, gnasml e
Luíza com dez, cursando o primário na Tia Roma ,
So fêz questão de frisar. D. Djalmira arruma a
S pela manhã. Penetra-se imediatamente nas „*
cens do "Cortiço" de Aluizio de Azevedo, outrora tam
fém s°tuado em Botafogo, e que mudou^ apenas na

parte de utensílios- domésticos. Pode-se encontrar na
maioria dos quartos, rádio, geladeira te evisao e 

J
máquina de costura que sustenta na maioria das vezes
a família, ao lado do parco salário do chefe,,t tempo
de férias escolares e Luiza brinca com Wanda, en

quanto a dona da casa fala e arruma a mesa
D. Djalmira Bastos não conhece a esposa do pro

prietário do cortiço, que faleceu tempos atrás, bssa

por sua vez - apesar da insistência das firmas imo
biliárias para compra do.prédio - a ugou a um.outro
homem que o subloca às 25 famílias .cobrando, de
acordo com o tamanho do quarto, alugueis entie
CrS 25 mil e CrS 43 mil. A parte do consumo de luz
é paga de rateio entre os moradores, sendo que
d. Djalmira recebe a conta de Cr$ 200 mil, por ser
a moradora mais antiga, representando-os.

Os moradores que ali estavam desde o começo
da cabeça-de-porco, diz d. Djalmira, foram desapare-
cendo, alguns por morte, outros por doenças e ate
mesmo por mudança de Estado. Nao se lembra d. Djal
mira quando começou o cortiço, sabendo entretanto
que a casa da Rua Bambina sempre foi sublocada
"mesmo ao tempo do verdadeiro dono". O atual, poucos
conhecem, é idoso, mora em Niterói, "não e pessoa
milionária", e não sabe como fazer para solucionar
o caso do despejo, que pode surgir a qualquer mo-
mento, deixando ao desabrigo mais de 120 pessoas.
Acredita a mãe de Luíza não ser possível um despejo,
"pois o negócio seria tão complicado, tanta/; famílias
para indenizar, além dos problemas com o Estado,
que a firma construtora desistiria, como muitas ja
desistiram: esta história vem se arrastando há dois
anos".

UM DIA
O dia na cabeça-de-porco da Rua Bambina co-

meça cedo, com gaios cantando, cães latindo e lava-
deiras batendo roupas no tanque. As criança são as
primeiras a armar os balanços com pedaços de cordas,
jogar futebol, volibol ou mesmo atiçar os cães contra
os gatos, "para vê-los arrepiar os pêlos e sair em
disparada". Os primeiros a sair são os chefes de fa-
milia que vão desde industriários a motoristas de
praça. Assim, começa o dia no cortiço, começando
também a série interminável de discussões entre mu-
lheres entre as crianças, pois que pela manha todas

estão dispostas para a correria "e até mesmo sair no
pau", segundo um dos meninos da casa, salientando
que, "isto é só de brincadeira pois somos todos amigos
C> 

No cortiço. existem apenas quatro banheiros co-
letivos, higienizados dentro das possibilidades dos mo-

adore.; com desinfetantes. As portas apodrecida icam
abertas durante o dia "para arejar", devendo o que
delas se utilizam segura-las por dentro, a falta de
fechaduras. Para escovar'os dentes, cada, um, «i utiüza
das pias dos quartos - ou mesmo dos tanques das
lavadeiras - retirando-se a seguir para o trabalho.
O sistema de esgotos é_falho,.os simples ralos de
escoamento não dão vazão às águas, essa- àsi vezes
com sabão, que vão ter à terra, contribuindo para
o aumento do mato rasteiro, e para abrincade ras
de barquinho da criançada que ali ficam horas a
soltá-los, deixando que o mundo à sua volta corra"como 

se nada estivesse acontecendo, como seia mae
.não reclamasse da exploração da quitanda do seu
Jucá", que "tira os olhos da cara" do freguês. Em
_ora forneça desde cebolas, tamancos leite ma sa

para pastel, até plásticos, piões, flecha paraJazer
Dinas e elásticos para atiradeiras, sendo este o grande
mercado para crianças da casa e da Rua Bambina.

DEPOIMENTO
"Antes de vir morar aqui, fui ver um aparta-

mento no edifício Rajah, ali na Praia de Botafogo, e
desisti- era a terça parte do tamanho deste quarto,
corredores apertados, falta de ar, mulheres entrando
e saindo, rapazes dizendo graçolas, e o que achei hor-
rível a falta de espaço para crianças brincar, com
aquele trânsito maluco ali na frente." Estas palavras
são de d. Djalmira, acompanhada de Luíza, sua filha
de dez anos e Wanda, coleguinha de brincadeiras.
Acentuou que "antes de tudo, o que encontrei aqui
em 1960, e que dura até hoje, foi a paz . Diz eia
"ser possível nessa casa coletiva — onde todo mundo
é igual, seja preto, branco, velho du novo — viver-se
uma vida dedicada ao lar (no caso ao quarto) com
as crianças soltas nos fundos, de pé no chão .

"Esta casa, prossegue d. Djalmira, é muito melhor
que o apartamento onde morei no Largo do Machado.
Acmi todo mundo é discreto, tudo se sabe mas nin-
c-ém se mete na vida dos outros, cada um por si e
Deus por todos, o importante é pagar o aluguel, a
desoeito dos sacrifícios, botar as crianças na_ escola,
e fingir que não se escuta as poucas discussões por
causa das crianças, naturais em qualquer canto .

NOEL PASSOU
Para d Marlene, mãe de três filhos, cujo marido é

motorista, "o nosso Natal não foi igual ao dos ricos,
SbumOde mas calmo, até os meninos ganharam uns
brinquedinhos". D. Marlene fala enquanto «colhe o

Io almoço; os filhos de 8 e 2 anos de idade
<l menina) brincam com as outras 26 crianças do ca-
-rão da Rua Bambina, faz sol e lhe recomenda: "sai

do 
°ol 

criança, não vê que faz mal", sendo pronta-
mente obedecida, pois os meninos entram para o quar-
^ Secundo d. Marlene "a diversão principal da gente
_ escuto rádio, principalmente os programas de mu-
Jicae alguns de humor; quem tem televisão não im-

pede que os outros sejam televizinhos: enquanto o
sono das crianças não vem, vale tudo»

Fmhora não haja avisos nas portas, os mora-
doref do cortrço respeitam o horário de silêncio con-
vendonado para 22 horas: a partir deste momento to-

_m dormem, algum rádio baixo ou televisão, inicia
! noite™ Tarde os meninos foram à escola deixando
fud S pazTpara o trabalho. D. Marlene 

^Djahmra«Tulzá silenciam. A noite, o cortiço dorme Sob a
vigll ncia de Peri, Duque, Ralf, Klbon Rex^ íMo, 

g.eis cães que latem ao primeiro barulho a porta da
casa, permanentemente aberta madrugada adentro.

TRABALHADORES
Náo só as mulheres trabalham, seja costurando ou

lavando roupa^egundo as moradores "aqui todo mun-
do é trabalhador; jamais houve um roubo mesmo
norciue todos conhecem todos, a intimidade é de

KS? para quarto, entre quatro V^T/S^
do madeira — sente-se o amor ao próximo . t acres
ínfà uma das moradoras, morena de 20 anos: É ou

35 é solidariedade, emprestar açucai ao vtanho,
™idar das crianças enquanto a mae e o pai trabalham.
* mrinm por que não haver amor ao próximo
Üos fSias vivendo coletivamente, com os mes-

mos°SÍeTas com os mesmos fins de semana^e,por

em SnhuíVquartos, problemai de guaq nunca

houve onde o líquido corre para abastecer os tan

535 «tre as conversas das lavadeiras.
APELO

«Sou lavadeira. moço, acho que esse ônibus car-
«iMrrTaue o Lacerda inventou, acabando com os bon-

leítofí maior demagogia; hoje eles desapareceram
fem muita gente que trabalha para viver, e nao tem

mmmm
média pelos serviços: lençol - Cr$ ouu «>""¦

mil e calça de nycron, lavada e passada CrS 500.

LUIZA
t.,1,- TíPirna é menina de 10 anos, estuda o pri-

seja o apartamento, o sr. nao acna.
vem seu mundo em separado, iurito ao jogo
ao balanço de corda, e •» Wj^íg^càso do
enfermeira, "para ajudar os.doentes, com

meu irmão que tem detet n^pen.» m .^.^
não leva ao hospital, porque' <osw nél 

per.
Luiza é viva e acrescenta. Se a gente d 

ermelra
de o equilíbrio e cai; P*J5*J5fia ir ao cinema.
As crianças do «rtíço «*^£™ K, onde a

^d^rftpS/bSeSra.»-4. S j-*• j-_7*_r_í:

dos garotos. Eu ouço cada umal

\ v «. V. * •> v \ ^ •. •>• s . 
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¦ 
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Bairro Guadalupe pede socorro
t;A*<

K1
-5*'"
fe.*

u-a»^*^w.r-5rj-*v?«*^í&¥ '^'¦^t^;-v<"^^í^*'
Abandono, desolação, esperanças -^#«jgg

se desespero é o que se observa no Ba"™g^.
lupe, em Deodoro. Essa tônica envolve Jggm^
tal de higiene, posto que a ^^J^vm-
bairro de forma gritante; ruas e£bu"^°V 

poli
sitáveis, ou seja, logradouros em e^g 

g.^
ciamento deficiente, péssima iluminação puM«a e

finalmente o que é mais *™XmZTlZ™
ausência quase total do Departamento ae *
Urbana, isto é, a transformação do bairro num

imenso vasadouro de lixo, que empesta o ar_e «u

sa náuseas. Finalizando: W^anças-do^ijm
dalupe náo têm onde brincar. Ajfej^g
local ao invés de possuir um "P]f "freira 

e
seria aconselhado, íoi transformada em lixeira e

malagal.

A foto mostra um trecho tln Rua 17. Nela somente existem maio c buracos

WtfXHWs*M-{¦¦;/¦¦ ¦¦'£r'y%ty?-'W

Vmn dai muitas lixeiras nas ruas do bairro atestando n ausência do DLU

LIXO

Dos moradores do local ou-
vimos: "HA um més, precisa-
mente o lixo das residências
nflo é coletado. Isso noa obrt-
ga a cometer o vandallco e He-
gal ato de deposita-lo nas ruas.
Vejam o que se observa na
Rua 17. Ela apresenta várias
lixeiras, as mais repugnantes.
Lamentamos mais uma vez
afirmar que essa obra repulsl-
va é nossa, compelidos que ao-
mos, pela ausência do Departa-
mento de Limpeza Urbana. Já
houve no bairro mais de um
surto de tifo, felizmente con-
jurado a tempo, o que «e dc-
veu ao deplorável estado do
higiene do bairro de Guada-
lupe.

Nossa infelicidade nâo párn.
ai. A parte mais baixa do
bairro, ou seja, a Rua 4 e ad-
Jacentes por ocasião das chu-
vas tomam a feição de rios e
lagoa. Quando as águas plu-
vials escorrem dá lugar a mui-
ta lama fétida, que com o sol
se transforma em grossa ca-
mada de pó.

O QUE NAO TEM E O
QUE PRECISA TER

Com a palavra, agora, o sr.
Olavo Moscoso, velho morador
no bairro de Guadalupe, ho-
mem de Imprensa e intransl-
gente defensor do bairro de
Guadalupe: "Lamentamos afir-
mar que este é o bairro das ma-
selas. Há multa coisa errada.
Por exemplo: As qulnta-íelras
reallza-se na Rua Marcos de
Macedo uma feira, oontrarlan-
do todos os dispositivos do vi-
«ente Código de Trânsito. Pe-
Io meamo logradouro trafegam
ônibus de várias linha», ín-
clusive interestaduais., Transi-
to pesado, Intenso « feira em
absoluto se coadunam, motivo
por que nos dias de feira o
mesmo é transferido para à
Rua 23, que está inteiramente
em escombros, dificultando In-
clusive o tráfego dos ônibus,
o que Já suscitou protestos dos
proprietários das empresas.

COMECE A SEMANA COM BOM HUMOR!
a2.

TV
FEIRA

110
- 19,50 hs
CANAL 13

É DIA DE

0 ai

Iiy

o programa que é teito com a cabeça
mas vira tudo de pernas pro ar!!!

COMANDO DE JOSÉ MESSIAS
o novo iluminado do posto seis que dá choques na

platéia de minuto em minuto com as incríveis e alu-
cinantes surpresas que não tem hora= pani acabari
0 PROGRAMA DE AMANHÃ SERÁ EM COMEMORAÇÃO
AO ANIVERSÁRIO DE "OS CANIBAIS" - Veja os maio-
res ídolos da juventude, fantasiados de índio, numa
espetacular noitada de iê-iê-iê.

200 MIL CRUZEIROS PARA QUEM COMPARECER
FANTASIADO DE ÍNDIO.

BARRA LIMPA
0 programa que V. sabe quando começa mas não

sabe como termina.

claro! está dando o
13 na cabeça!

Atnçta de hoje: Rio. Jovem Guarda • reprise às 19.30 com Roberto Carlos

Johnny Quest
Praça da Alegria
Show em Si... monal
0 homem do sapato branco

por tal motivo solicitamos
fosse a feira transferida para
a Rua 23. Infelizmente esse

pedido feito há três anos até a

presente data náo mereceu
maiores atenções das nossas
autoridades. Não 6 d> mais
salientar ainda, que ate os ali-
cerces das casas dessa ru»"«-
«o ficando comprometidos com
os baques dos carros nos bu-*
racos.

As rides de apia t esgoto»
também estSo sendo afetadas
pelo trânsito pesado na rua,
que náo estava preparada
para Isso.

O fornecimento de energia
elétrica Irregular é outro mo-
tivo que leva os moradores
de Guadalupe ao desespero.
Há alguns anos vêm-se repe-
tlndo com freqüência longas
interrupções de energia elé-
trica, que náo só atinge a
Iluminação pública como a
particular, com graves pre-
Juízos para todos. Tal anor-
malldade se faz sentir de ma-
nelra mais acentuada nas ruas
10, 17, 13 e 23.

Prossegulndo, disse mais o
sr. Moscoso que a população
local há multo aspira aeja
instalado no bairro um mer-
cado da COCEA, o que muito
viria favorecer ás donas-de-
casa.

RECREAÇÃO INFANTIL
A população infantil do

bairro é grande. O sr. Mos-
coso logrou permissão para
instalar um pequeno campo
esportivo e recreativo, num
terreno próximo á sua resi-
dèncla, na Rua 17. Todavia,
a área é exígua e n5o per-
mlte maior expansão de mo-
do a atender a criançada.
Daí sugerir o aproveitamen-
to da praça existente no lni-
cio do logradouro, em írente
4. Escola Bélgica, instalando
na mesma um plau-crround.
A referida praça, a exemplo
do que ocorre em muitos lo-
gradouros do bairro, está pre-
aentemente transformada em
lixeira.

Mais votos
nos desejam
Feliz 1967

Acusamos o recebimento
de novas mensagens de Fe-
liz Ano Novo, que aqui
agradecemos e retribuímos
aos remetentes, autoridades,
amigos e leitores: prefeito
do Município de São Pau-
]o; X Região Administra»-
va (Ramos); deputado fe-

deral Alceu de Carvalho e

família; dr. Eugênio do
Carmo, diretor do Institu-
to Estadual de Cardiologia
Aloislo de Castro; prof. A.
de Carvalho Azevedo e o

Departamento de Cardiolo-

gia da Escola Médica de

Pós-Graduaçáo da Pontifí-
cia Universidade Católica;
Associação Médica do Es-

tado da Guanabara e seu

presidente, dr. Oswald Mo-
raes Andrade; Ataulfo Co-
imbra de Resende, de Por-
ciúncula, RJ; Instituto de

Pesquisa, Orientação e Se-

leção (IPOS); Companhia
do Desenvolvimento Econô-
mico do Ceará (CODEC);
A. J. Teixeira, gerente, e

Banco de Crédito Real de
Minas Gerais S/A; Luis
pinto Sobral; Serviço de
Extensão Rural do Espírito
Santo (ACARES); Luís
Antônio Palrano de Jesus;
Sérgio H. de F. Guimarães;
ll.o Grupo Escoteiro Si*
queira Campos e seu pre-
sidente, Milton dos Santos;
Marcelo Alencar; Lavraria
José Olympio Editora; Sim-
ca do Brasil; Antônio Car-
doso, de Uberaba (MG);
Cooperativa Agrícola de
Cotia; Flávio da Costa Bri-
to; Manuel Gonçalves de
Sousa Portugal; família
Provenzano; Sebastião José
Leporace e Assessoria de
Relações Públicas do INDA;
Rede Ferroviária Federal
S'A; Porto Sobrinho e
Dángelo; Liceu Literário
Português; Torium Hotel
(Guarapari); Associa-
ção dos Radiorepórteres e
seu presidente, Ari Vizeu;
Impulso Propaganda e Na-
poleão Miranda; Provedor
e provedora sr. e sra. An*
dré Gomes de Amorim, da
Imperial Irmandade de N.
Sra- da Glória do Outeiro;
Seal Rio S/A.

1
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* Este principio de ano foi muito bom

para a FAB: anunciou a economia de 400

milhões de cruzeiros para os cofres pú-

Micos pela revisão geral, no Galeão

(COMTA), em apenas 120 dias, de um

avião C-54 n« 2400, que faz a Unha inter-

nacional do Correio Aéreo Militar, cuja

célula havia atingido 36.000 horas. Esse

extraordinário avanço — levando em con-

ta os recursos da FAB - foi obtido gra-
ças ao alto padrão técnico dos mecânicos
e especialistas que Integram a seção de

IRAN (inspection And Repair As Neces-
sary), chefiada pelo cap. esp. Domingos
Pereira Ramos, com 70 pessoas altamente

qualificadas em aviões Douglas.

* A Eletromecânlca CELMA, em Petró-

polis, sob controle acionário do Governo,
Sara 20 motores da Força Aérea da
Bolívia. Revisará seis motores convencio-
nais daquele país, a exemplo do que fl*
"era 

com o Uruguai, Paraguai e Argenti-
na Fêz Idêntico trabalho também para
a FAB e companhias nacionais. As oficl-

nas da CELMA têm engenheiros e técnicos
de alto gabarito, máquinas e ferramentas
SJSÍ Possibilitando «gg£g
revisão e na recuperação de motores, tur

binas e outros acessórios.

O diretor-geral da Aeronáutica Civil,
¦brig. Martinho Cândido dos Santos, ofere-
cera no dia 12, às 19h30min, coquetel aos
diretores das companhias aéreas que ope-
ram em nosso Pais.

O maj.-av. eng?-nav. Cássio Romualdo dos
Reis Carneiro continua de plotador, com-
putador, cartas LORAN, MANAV, sextan-
te, etc, checando todos os navegadores
pela DAC em ritmo acelerado.

Chegará amanhã, às 18h, na Base Aé-
rea do Galeão, o maj-brig. Reginald J.
Clizbe, acompanhado de sua esposa. É o
comandante da USAF na parte Sul dos
Estados Unidos, com QG em Albrook, Pa-
namá. PilÔto-aviador, há mais de 26 anos
formado pela Academia Militar dos EUA,
tem curso da Escola de Administração
de Empresas da Universidade de Harvard
e medalha de prata, da Legião do Mérito
Cruz de Guerra e medalha de Bronze. Vi-
sita o Rio por uma semana, a convite do
ten.-brig. Clóvis Travassos, chefe do í*
tado-Malor da Aeronáutica.

Com o ingresso da Britlsh Watt Indlan
Airways na IATA, passou a 10Í o total de
membros da associação Internacional dos
transportadores aéreos.

O técnico Ciar Voung, da Lockheed-
Califórnia, chegou à conclusão de que os
vôos supersônicos serão mesmo a 
2.800 km/h, aliás a média prevista para
o vôo de cruzeiro dos SST americanos
que entrarão em vôo cm 1974.

Na reunião anual do Instituto Amerl-
cano dc Aeronáutica e Astronáutica, rea-
lizada em Boston, os técnicos concluíram
— como ajuda no gigantesco problema de
congestionamento das auto-pistas e outras
vias de comunicação terrestre — que a
"forma razoável de resolver o problema
será a construção do Air Commuter, sul
gencris combinação de helicóptero e avião,.
porque poderá levar 60 passageiros e de-
colar e pousar era qualquer edifício. £s-
se produto híbrido (slc) tem aproximada-
mente 30 m dc largura e pesa 22 t, com
três turbinas que impulsionam e servem
na hélice superior, com velocidade de
480 km.

Tudo indica que o presidente Johnson
se pronunciará ainda este mês sobre a
construção do supersônico americano
(SST). O discurso do sr. Juan T.-Trip-
pe, presidente da Pan American World
Airways, ao receber o 1966 Wrlght Bro-
ther Memorial Trophy, fêz sentir que a in-
dústria dos transportes aéreos dos Esta-
dos Unidos ressente de um SST, pois^nao
faz sentido que-eles, que sempre estive-
ram à frente na construção do aeronaves
e na indústria dos transportes aéreos, fos-
sem agora relegados a situação diferente
Mostrou como se poderia reaver o dinhei-
ro despendido. Alertou que o projeto
franco-brltânlco Concorde é um fato e que
os soviéticos também entraram no merca-
do. Sua companhia está pronta a colabo-
rar com o- governo de seu pais, para en-
contrar solução para o assunto, pois o

"mercado suporta perfeitamente a cons-
trução de 400 aeronaves». Os cálculos pre-
vistos são de Mach 3, para transporte de
até 300 passageiros. O preço do aparelho
está avaliado em 35 milhões de dólares.
Nesse dia não se falou no Jumbo Jer, que
transportará 500 passageiros, çom a ve-
locidade subsônica de 960 km/h, previsto
para o ano de 1970.
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APOLO E A LUA

Virgil Grison, comandante do grupo, e Ed White e Roger Chaffec, astro-

nautas americanos que voarão na cápsula Apoio, próximo
teste para chegar à Lua

MARINHA

Deixaram o Rio com destino à In-

glaterra os primeiros-sargentos Luiz

Alacrim Filho e Beizamor Parnaíba, o

cabo Jotó Alves Mota e o 1.* classe José

Maria Rodrigues de Souza. A viagem

prende-se ao Curso de Treinamento de

Apontador de Seacat, que aquelas pra-

ças farão no Dome Tratner, instalado

nas dependências da Short Brothers

and Harland, em Belfast, Irlanda do

Norte.

SOCORRO — Navegando de Imbi-

tuba para o Rio Grande, o rebocador

Triuii/o completou seu milésimo dia de

mar. O evento íoi festivamente come-

morado a bordo, cabendo ao cabo-mo-

torista Aderaldo Ferreira da Silva, ca-

verna-mestra do navio, apagar as mil

velas do bolo comemorativo.

ESCOLA — Autorizada a realiza-

ção de segundo concurso de admissão

à Escola Naval. Os inscritos no pri-

meiro estarão dispensados do pagamen-
to das taxas e prestação de provas das

matérias em que foram aprovados. O

concurso será somente no Rio, de 25 a

31 próximos. As inscrições dos novos

candidatos e a confirmação dos já Ins-

critos será na Escola Naval, até dia 20.

O transporte para os candidatos de

outros Estados será por conta dos inte-

ressados.

GUERRA

Os ex-alunos da Escola Prepara-
tória de Porto Alegre estão convocados
para o almoço de confraternização, dia
16, às llh, no Clube de Aeronáutica.

PROMOÇÕES — O presidente da
Comissão de Promoções de Oficiais ü-
xou o número de generais e coronéis
das armas, serviços e engenheiros mi-
litares, para estudo e posterior orgam-
zação dos quadros de acesso de escolha

para as promoções de 25 de março vin-

SUEZ — A Diretoria de Comunica-
ções está informando às pessoas que
estão relacionadas para falar em foma
com o Btl. Suez. Solicita o compareci-
mento das residentes no Rio ao Pala-
cio da Guerra, sala de Foma, 4.» andar,
Ate Marcilio Dias, às lOh dos segum-
tes dias: amanhã, segunda-feira -Zul-

mira Nascimento, Medeiros, Nair Guo-
herme Silva, Nilo Otaviano da Silva,
José Monda, Mauri G. Leite, Terczinha
de Jesus Santos, Tereza Bueno Ruth
Lopes do Nascimento, Hildiceia Montei-
ro dos Santos, René Olindina da Silva,
Ivone Baltazar de Carvalho, Maria Pe-
reira da Silva, Manoel Pereira da Cos-
ta e Maria Ferreira Lima; terça-feira
_ Maria de Lourdes, Maria Aparecida
F Coutinho, Leda Lobo de Mendonça,
Maria Brant, Nerecy Cerqueira Neto,
gen. José Claraz, Joelma Rocha de Car-

1
li

valho, Marlene de Moura Mendes, Dai-
cir Roure, Maria Aparecida Gomes,
Martha L. C. Pinto, Antônio Andréa
de Francicis, Sônia Maria O. Marques,
Doralice T. Albuquerque, Beatriz vi-
tória L. Romariz, Regina Bastos, í-s-
ther Zela da S. Ventilari, Idalinsif-
Almeida, Eliane Pedreira Bemne, Ma-
ria Oliveira e Sandra Inneco Castro,
quarta-feira — Silvério Martins, Euni-
ce Amorim Domett, Teosoro Galou,
Jaime Francisco Ramos, Ildete Cerquei-
ra, Maria Nazareth Oliveira, Leandro
Souza Ribeiro, Geraldo Mussel, Joaquim
Rodrigues do Nascimento, Mana Catna-
rina R. Costa, Lindalva Santos Souza,
Adriano Alfredo Chiesa e Nahyda ai-
meida Morais; quinta-feira — Raimun-
fia Dolores Dourado, Rudá Silveira dc
Medeiros, Rozarita Campello de Tone-
do, Terezinha Neves de Oliveira, Lize-
te Varejão Veloso, Maria da Conceição
H. Santos, Edna Lobo Lima, Nilza San-
tos Carvalho, Vera do Amparo Freir-
e Doralice Albuquerque; sexta-feirai--
Ivone Oliveira Araújo, Amir Nunes oa-
lino, Célia da Fonseca Lemos, Abirajas
Tavares Pereira, sarg. Otaviano oe
Araújo Nunes, Terezinha de Jesus &i-

queira, Aloislo Ferreira Almeida, Geor

gina Oliveira Cruz, Mana de Lourdes
F. Cavalcante, Rite da Silva c> Silva.
Fidélis Barroso e Hedy Cyrne Dantas.
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DOIS REIS DISPUTAM TRONO DA FOLIA
VÍTIMAS DA GANG
FORAM SEPULTADAS

Foram sepultados is llh de
ontem, no Ceniltério de Ira-
já, os corpos de Ilca dos San-
tos Fernandes e de seu irmão
José Fernandes, duas das vi-
timas da chacina do Leblon
• Barra da Tijuca. O outro,
Milton Martins Branco, aman-
te de Ilca, foi enterrado às
17h, no Cemitério do Cacuia,
na Ilha do Governador. A po- 

'

lícia ainda não apurou os
motivos dos três assasslnios.

Douglas Marcos Guimarães
a identidade seria fictícia
chefe dé uma gang de la-

drões de carros e traficantes
de entorpecentes, tido até o
momento como principal sus-
peito da matança, continua
sendo procurado por quase
toda a aparelhagem policial
da cidade.

RECORDANDO

O sr. Jaime dos Santos Fer-
nandes, pai de Ilca e do me-
nor José, compareceu na ma-
nhã de ontem ao Instituto
Médico Legal para tratar da
liberação dos cadáveres, que
não permitiu fossem expôs-
tos em velório. Voltou a re-
cordar os dias que antecede-
ram o trucidamento, afirman-
do que Ilca, ao lhe apresen-
tar Milton, disse tratar-se de

Argentina
detém avião
e contrabando

POSADAS, Argentina (FP-
CM) — Relógios-pulseira
de procedência suíça e a
soma de CrS 2 milhões fo-
iam apreendidos pela Po-
lícia argentina em um avião
brasileiro que foi obrigado
pelo mau tqmpo a aterris-
sar ejn território argenti-
no. Os ocupantes do apare-
lho, Elton Pines Poggetti e
João Francisco da Silva —
ambos brasileiros — foram
detidos preventivamente.

O fato ocorreu na região
conhecida como Pindatti,
oa jurisdição de Aristobulo
der Valle, Alto Uruguay. O
avião procedia de Porto
Alegre e enfrentou violen-
ta tormenta. ;

seu esposo, acrescentando que
pretendiam deixar Copacaba-
na, onde residiam, por alguns
dias, porque um indivíduo
cujo nome foi mencionado
mas não recordava, dirigira
ameaças de morte ao marider,
por questões ligadas à transa-
ção de um carro de marca
Gordlnl — o mesmo que foi
encontrado abandonado em
Copacabana, manchado de
sangue e com o pára-brisa es-
tilhaçado. Finalizou dizendo
que como fazia habitualmen-
te, o casal laiu na noite de
quarta-feira, pretextando dar
umas voltas pelas proxlmlda-
des, levando ainda o menino.

MESMO FIM

Momentos depois da saída
dos cadáveres de ilca e do
irmão, surgiu no IML a sra.
Maria Martins, mãe de Mil-
ton, que providenciou a libe-
ração do corpo do filho para
ser sepultado na ilha do Go-
vernador. Revelou que Mil-
ton tinha vida independente
e, por isso, o via poucas vê-
zes, desconhecendo também
que êle estivesse ligado a
marginais. Terminou afirman-
do que Milton teve o mesmo
fim do pai, que foi assassl-
nado há vinte anos, em Ca-

Juiz libanês
pode prisão de
Beidas em SP

BEIRUTE (FP-CM) — O
juiz de instrução Ramiz
Attiye expediu um manda-
to internacional de prisão
contra o presidente do
Banco Intra, Yusset Beidas,
que está no Brasil, hóspe-
õe do diretor de um banco
do Estado de 'São Paulo.
Beidas, principal responsa

, xla«. Evitou entrar em deta-
lhes sobre a morte do mari-
do, bem como sobre os mo-
tivos que determinaram seu
assassinio.

LEVANTAMENTO

No caso estão empenhados
policiais das 12», 15*, 32» DDs
e delegacias de Homicídios e
de Roubos e Furtos. Traba-
lhando em conjunto.estão fa-
zendo completo levantamento
das atividades da gang che-
fiada por Douglas é da qual
Milton e Ilca seriam mem-
bros ativos. Já está apurado
que o bando, além da falsifi-
cação de documentos, dedi-
cava-se também ao roubo de
automóveis e ao tráfico de
tóxicos e entorpecentes. Quan-
to aos motivos da chacina,
não estão esclarecidos. A Po-
licia admite que Milton tenha
lesado o chefe na transação
do Gordlnl e em seguida o
ameaçado de denúncia 'à Po-
licia, pois seria conhecedor
de todas suas atividades, as-
sinando, assim, a sentença de
morte, o mesmo ocorrendo
com Ilca. O menino, teria si-
do eliminado por ter testemu-
nhado os crimes.

Ontem, à noite, a Polícia
fazia diligências cm Inhoaíba.

f

Estouro de
70 milhões
em Correias
NlTEIló! (Sucursal) — Qua-
Jrllha de agiotas deu des-
falque de Cr$ 70 milhões na
agência do Banco Monteiro
de Castro, cm Correias, mu-
nteípio de Petrópolls, e foi

.desbaratada pela Polícia. Os
/implicados simulavam opera-

vel pela falência do banco / ções bancárias, com cheques
- que já levou ao cárcev/' de petropoll| e outras pra-
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re quatro funcionários pe-r\
Ia assinatura de balançd'
falso — circulou livremep-
te. dois meses pela Eurqpa
e . Estados Unidos e difie,
segundo a imprensa liba\ê-
sa, que só voltará aa'ít."H
país "quando estiver 5/rto
de ser recebido com íónra
e não pela polícia"jV;

Wi
1

h
¦*¦ 

< CARTAS 1 REDAÇÃO
/"•'/>.- 

por<
n' /'? — n°u'.'

O sr. Diomeâes de Vasconcelos, da Rua Saturnino de
Brito n.o 64, na Guanabra, escreve sobre assunto rejerente
à 'educação no Estado. Seu problema/que é o problema de
muitos pais, é o seguinte: "1. Escrepo esta carta com vis-

tas ao ministro dn Educação e Cultura e ao secretário de
Educação e Cultura do Estado dá Guanabara. Trala-se das
inscrições, para as bolsas de es^do, cujas instruçõej joram

publicadas pelo CORREIO DA MANHA.

2. As Inscrições começtrno, para o Curso Ginasial,
em 23 do corrente, e, para ^Colegial, entre 6 e 10 de março
— no inicio das aulas. Nãihã certeza na aceitação do can-

àidato como bolsista; dípenderá do julgamento dos do-

eumentos exigidos, dos.critérios adotados e também, face
ao grande número de fandidatos, de um exame de seleção,
a realizar-se em 20 de março, de noite, isto é, com os cur-
sos já em .funcionamento.

3. Aqueles quc.não jorem aceitos e não puderem, real-
mente, pagar ns anuidades dos colégios particulares per-
derão o ano, pobf, a essa altura, não encontrarão vaga em
escola pública, Ji

4. A matrícula em escola pública é uma rla-sacrn.
Apesar dos míljíare* de vagas anunciadas, dispendi dois
anos para conieauir o ingresso do meu caçula no 1.° ano

primário.
Tenho uma /ilha incluída entre as 98 aprovadas no

exame de seleção da Escola Camilo Castelo Branco (Rna

Pacheco Leão), mas não /oi classi/icada entre as 66 cons-

titutiuas.'ddí duas turmas este ano organizadas. Se ano

passado eram 5 turmas de 33 alunos, por que não orgam-

zar 3 turmas para todos os aprovados? Prometeu o dire-

tor o aproveitamento das sobras em outras escolas. Pro-

mejia vaga que não sati«/az, porque a distância de tal es-

cola poderá tornar impossível ou inconveniente a freqüên-
cia de uma aluna de 12 anos.

Desde o princípio de novembro venho lutando por uma

vaga no l.° ano cientí/ico da Escola André Maurots (Ave-

nida Visconde de Albuquerque). A primeira in/ormação

/oi que voltasse no /im do íiics; depois, na primeira quin-
zena de dezembro; depois, na segunda; depois, no prinet-
pio de janeiro; aflora, em jevereiro. Desde já, posso dar-lhe
a solução jinal: não há mais vaga. Por garantia, matriculei
a menina em um colégio particular, pagando 110 mil cru-
zeiros, na esperança de «ma balsa, que, lã pelos /ins de
março ou princípios de abril, saberei se obtive ou não.
Nessa ocasião, se não conseguir a bolsa, só a alternativa
de perder o ano.

5. Tenho outros dois filhos que são outros dois casos;
não quero, porém, alonflar-me mais. Creio, no entanto, ter
que deixar o trabalho e dedicar-me ao o/ício de matri-
cular alunos."

visita à Guanabara.

O MENOS NOBRE

ças, contando com a cum-
pllcidade/ do próprio gerente
dr»' estabelecimento bancário,
Paulo" Roberto de Miranda e
jotim,' Álóm do gerente do ban-
ro, estão presos na Delegacia

¦de Petrópolls Ivan Alves de
Oliveira, que se fazia passar

capitão-médiCo da Aero-
náutica para Infiltrar-se na
praça bancária da cidade,
Sérgio Maria Prata e Roberto
Çoelho-Lisboa, que emitiam
os cheques para serem sa-
cados posteriormente peIo
falso oficial.

As autoridades polic i a i s
advertem que há mais de
Cr$ 100 milhões em cheques
som fundos circulando cm
Petrópolis.

Ex-guarda
assassinado
no morro

Com uma facada no abdo-
me, o estucador Carmlndo
Artur de Souza (solteiro, 18
anos, Morro da Bacia, barra-
co s/n.°), assassinou, na tar-
de de ontem, o ex-guarda
noturno Válter de tal, de 25
anos presumíveis. O crime
verificou-se no final da Rua
Araújo Leitão, na subida do
Morro da Bacia, O comissá-
rio Barbosa Lima, da 25."
Delegacia Distrital, disse que
havia antiga rixa entre os
dois homens e, anteontem, a
vítima propalou que mataria
o desafeto na primeira opor-
tunidade que se apresentas-
se. Sabedor disso, Carmlndo
comprou uma "peixeira" e
tsperou o' rival, escondido
numa das vicias do morro.
Quando Válter passava por
aquele local, foi abatido com
um só golpe. Perseguido por
policiais, o criminoso desceu
o morro em desabalada car-
reira, sendo derrubado pelo
escrivão Ciro Cardoso, que
fora em socorro de seus com-
panheiros. Ao derrubar o
criminoso, Ciro fraturou a
perna esquerda e foi medi-
cado no Hospital Salgado Fi-
lho, no Méier. As diligências
continuam, para que seja le-
vantada a Identidade com-
pleta da vítima.

CAIXA DE PECÚLIO DOS MILITARES-BENEF1CFNTE
CAPEMI

CURSO TÉCNICO DE VENDAS
Início no dia 23 de janeiro. Duas turmas:
MANHA: 9 as 11 horas. NOITE: 18 is 20 horas.
Os interessados poderão inscrever-se gratuitamente no hora-

rio comercial com D. Neusa.
Rua Senador Dantas 117, sala 1.337 — Rio (GB).
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REI DO CARNAVAL
Joaquim Menezes acha que trono dá para dois

: Dois reis estão disputando, embora amigável-
mente, o trono do Carnaval carioca de 1967, para
gozar os privilégios e amargar as canseiras de um
reinado que dura de fato quatro dias, mas que são

quatro dias tão intensamente vividos, que deixam
saudades suficientes para preencher o ano inteiro.

Rei Momo, até então primeiro e único, que tem
o nume plebeu de Abrahão Haddad, é um deles; o
outro é o Rei do Carnaval, ou simplesmente Joaquim
Raimundo da Costa Menezes, que já governou du-
rante quinze dias a cidade de Mar dei Plata e em- í

prestou uma das oito "chaves" do Rio que possui'
à Secretaria de Turismo, para que esta homenageai.-
se o príncipe Phillips, da Inglaterra, quando daysuá

f
uma intensa vivência cama-
valesca- Foi,jornalista, es-
pecializadQ- em coisas do
carnaval, sendo um dos pri-
meiros sócios da Associa-
ção dós Cronistas Carnava-
lesébs. Foi um dos incen-
tívadores dos desfiles das
Escolas de Samba pela Rua
da Constituição, isso nos
idos de 1939.

Em 1944 organizou um
grande desfile de Escolas
de Samba, que foi realizado
no Campo do Vasco. Um
esquecimento real provo-
cou, porém, uma tragédia.
Havia esquecido de convo-
car policiamento para a
festa e quando esta já se
havia iniciado um dos
grandes compositores da
época, Matirada, foi assas-
sinado, o que fêz com que
a festa fosse suspensa.

Em 1962, no impedimento
de seu antecessor, Nelson
Nobre, que era Rei Momo
e havia sofrido um enfarte,
assumiu o poder.

DISPUTA DO TRONO
Em 1963, devido a con-

juntura política reinante, a
realeza se dividiu: Abrahão
Haddad foi nomeado rei,
não restando outro cami-
nho a Joaquim Raimundo
senão fazer uma pequena
revolução q se intitular Rei
do Carnaval, o que foi fi-
nalmente reconhecido pela
Assembléia Legislativa do
Estado da Guanabara, em
1964.

Para testar sua populari-
dade entre seus súditos, se
candidatou em 1962, quan-
do estava no poder como
Rei Momo, a deputado es-
tadual pelo Estado da Gua-
nabara, tendo o Tribunal
Regional Eleitoral aceito
sua inscrição sob o nome de
Rei Momo. Teve quase mil
votos e ficou como oitavo
suplente.

Sua Majestade o Rei do
Carnaval é o cidadão per-
nambucano Joaquim Rai-
mundo da Costa Meneses,
que apresenta como slogan
para este ano a seguinte
palavra de ordem: "Alegria
a serviço da riqueza do .-.
Brasil". Sua veste real é
idêntica ao fardão dos
imortais da Academla,Bra-
slleira de Letras. Sua filo-
sofia gira em tôrncde "on-
de tiver um samba e duas
pessoas, lá estarei, mesmo
cem ser convidado"; Seu
programa mínimo de go-
vêrno prevê a ida a quase
todos os grandes bailes que
serão/ realizados por este
Brasil e instalar seu govêr-
no principalmente em três
capitais: Rio de Janeiro, a
capital do samba; Brasília,
a capital da República; Re-
cife, a capital do frevo.

Como todo chefe de go-
vêrno pretende viajar pa-
ra o exterior, como convi-
dado oficial, antes de assu-
mir o poder. Em seus planos
estão viagens a Portugal,
onde abrirá o carnaval do
Estoril, e ao Paraguai, on-
de participará da abertura
dos festejos carnavalescos
de Assunção. Retornará ao
Brasil, em cima da hora de
tomar posse. Evidentemen-
te irá direto para Brasília
para a solenidade oficial,
seguindo, após, para o Re-
cife, chegando finalmente
ao Rio de Janeiro, quando
seus súditos jáe estiverem
manifestando nos clubes e
nas ruas a alegria ínconti-
da pelo início de seu rei-
nado.

, ORIGEM GERAL

O cidadão Joaquim Rai-
mundo preparou-se cuida-
dosamente para o exerci-
cio do poder, cultivando

CARNAVAL
TODO DIA

Mangueira ¦ '•Jf'

Os 10 melhores sambas
apresentados pela Ala dos
Compotitores da Escola
de, Samba Eitação Pri*
meira de Mangueira- para
o carnaval de 1966, foram
gravados ao vivo, na Sa-
Ia de Espetáculos Cecília
Meireles. Esta gravação,
já lançada, vem obtendo
grande vendagem.

Portela

O Conjunto Show da
Portela fêz uma exibição
na noite de ontem no Hi*
pódromo de Tarumã, em
Curitiba, devendo fazer
uma apresentação na tar*
de de hoje no Santa Mô-
nica Clube de Campo. O
grupo, que está chejiado
pelo presidente da Esco*
Ia, sr. Nelson Andrade,
regressará ao Rio na ma*
nhã de segunda-feira.

ESCOLAS DE SAMBA ESTÃO
ENSAIANDO SEUS ENREDOS

Quase todas as grandes Escolas de Samba já esco-
lheram a música e a letra para os enredos que apresen-
tarão no desfile da Avenida Presidente Vargas, no do-
mingo de carnaval, e estão em plena atividade, ensaiando
seus ritmislas, seus passistas e suas cabrochas, de cuja
ginga depende o sucesso de suas cores.

Salgueiro, Mangueira e Portela apresentarão, respec-
livamcnle, os seguintes enredos: "História da Liberdade
no Brasil", com samba de Aurlnho da Ilha; "Mundo
Encantado de Monteiro Lobato", cem samba de Darcy,
Luís e Batista; c "Tal Dia é o Batizado", com samba de
Catoni, Jabolô e Vallclir.

ENREDOS
Império Serrano, desfilará com o enredo "São Paulo,

Chapadão de Glórias". Unidos de Vila Isabel cantará o
"Carnaval de Ilusões", Império da Tijuca apresentará
"O Mundo Maravilhoso de Vicente Guimarães", Mocida-
de Independente de Padre Miguel contará a história do
"Teatro Brasileiro Através dos Tempos", Unidos de Lu-
cas, nascida da fusão da Unidos da Capela e Apren-
dlzes de Lucas, cantará as "Festas Tradicionais do Bra-
sil", e a São Clemente, que desfilará na Av- Presidente
Vargas pela primeira vez, apresentará o enredo "Festas
e Tradições Populares do Brasil".

ENSAIOS
As grandes Escolas de Samba estão ensaiando nos

seguintes dias e endereços: Salgueiro: quartas, sábados e
domingos, na quadra da Rua Colegipe n.° 80; Mangueira:
quartas, quintas, sábados e domingos, na Rua Visconde
de Niterói; Portela; quartas, sábados e domingos, na Es-
trada da Portela n.° 57; Império Serrano: sábado e do-
mingos, no Largo de Madureira; Mocidade Independente
de Padre Miguel: quartas, sábados e domingos, em frente
à Estação de Padre Miguel; Unidos de Lucas: sábados e
domingos, na Rua Ferreira França; Unidos de Vila Isa-
bel: quartas, sábados e domingos, no campo do América,
na Rua Teodoro da Silva; Império da Tijuca: sábados e
domingos, no morro da Formiga; e São Clemente: quar-
tas, sábados e domingos, na Rua São Clemente n.° 59,
Botafogo. Todos os ensaios começam entre 20 e 21 horas,
estendendo-se até a meia-noite, nos dias úteis e domin-
gos, e até 2 horas da manhã nos sábados.

SAMBA DO SALGUEIRO
Sob o tema "História da Liberdade no Brasil", o Sal-

guciro cantará este ano o samba de Aurinho da Ilha,
cuja letra é a seguinte: 1. Quem por acaso folhear a.
História do Brasil / Verá um povo cheio de esperança,
desde criança / Lutando prá ser livre e varonil / Do no-
bre Amadeu Ribeira / O homem que não quis ser rei /
A Manuel, o Bequimão, que no Maranhão / Fêz aquilo
tudo que éle fez — II. Nos Palmares, Zumbi, o grande
herói / Chefia e povo a lutar / Só para um dia alcançar
a liberdade / Quem não se lembra / Do combate aos

Glória inova
com Festival
de Fantasias

O Rosa de Ouro, baile de

gala do Hotel Glória, que se-
rá realizado no dia 3 de fe-
verelro, terá como principal
inovação, este ano, a trans-
formação do concurso de
fantasias cm "Festival de
Fantasias", com prêmios em
dinheiro para os primeiros
colocados.

A direção do Hotel Gló-
ria Informa que o preço do
convite será de 80 mlW-por
pessoa, com direito a cela,
que constará de Suprcme de
Sole Rose d'or, Le Olndon-
neau Folião, e L« Fetite Bel-
le Endormle. Quatro orques-
trás, dirigidas pelo maestro
Gonzaga, animarão o baile.

AVISO
Aceitamos propostas para locação da área cons-

truída, de 800 a 4.000 m2, para instalação de serviços

na Cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
As ofertas deverão ser enviadas para a Caixa

Postal 675. 62125
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Emboabas / E das Chacinas dos Mascates / Do amor que
identifica / O herói de Vila Riva / Bahia são os Alfaiates
/ Escrevem com destemor / Com sangue, suor e dor /
A mensagem que encerra o destino / De um bom menino
/ Tiradentes, o herói inconfidente / Domingos José Mar-
lins / Abraçam o mesmo ideal / E veio o Fico Triunfan-
te / Contrariando toda a Corte em Portugal / Era a
liberdade que crescia / Engatinhando a cada dia / Até
que nosso Imperador / A independência proclamou (es-
tribílho). — III. Frei Caneca, mais um bravo que par-
tiu / Em seguida veio o 7 de abril / No dia 13 de maio /
Negro deixou de ler senhor / Graças à Princesa Isabel
/ Abolindo com a Lei Áurea / Cativeiro tão cruel / Li-
berdade, liberdade afinal / Deodoro acenou "está che-
gando a hora" / E assim quando a aurora raiou / Cor-
tejando a República / O povo aclamou (Bis).

SAMBA DA MANGUEIRA
Sob o tema "O Mundo Maravilhoso de Monteiro

Lobato", a Mangueira cantará o seguinte, samba, com-
posto por Darcy, Luís e Batista, três novos compositores:
I. / Quando uma luz divinal / Iluminava a imaginação /
De um escritor genial / Tudo era maravilha / Tudo era
sedução / Quanta alegria / E fascinação / Relembro... /
Aquele mundo encantado / Fantasiado de doirado / ó
doce ilusão / Sublime relicário de criança / Que ainda
guarda como herança / No meu coração (bis). / II. / Gló-
ria, a este grande sonhador / Que o mundo inteiro des-
lumbrou / Com suas obras imortais / Vejam quanta ri-
queza exuberante / Na escritura emocionante / Com seus
contos triunfais / Os seus personagens fascinantes / Nas
histórias tão vibrantes / Da literatura infantil / Enri-
quecem o cenário do Brasil. / Coro. / E assim... / Neste
cenário de real valor / Eis o mundo encantado / Que
Monteiro Lobato criou (bis).

SAMBA DA PORTELA
A Portela, que este ano vai tentar o bicampeonato

de escolas de samba, cantará o seguinte samba, da autoria
de Catoni, Jabolô e Valtelir: I. / Tiradentes / Valoroso
mártir inconfidente / Que o Brasil possuiu / Em Vila
Rica, cidade de Minas Gerais / Que há muitos anos atrás /
Foi palco de um capítulo a mais / Da nossa história / A
senha dos revoltados / Era: — Tal Dia é o Batizado /
pelos conspiradores / Que eram bravos inconfidentes /
Intelectuais, vigários e coronéis / Liderados pelo Alfercs
Tiradentes / Àquela época Visconde de Barbacena /
Executor da derrama / Foi móvel essencial / Para este
episódio nacional / Que incentivou indiretamente / Tor-
nar o Brasil independente (bis). II. / Mais tarde foram
traidos / Por Joaquim Silvério dos Reis / O delator / Só
ameaçado o vigário confessou ô, ô / E aqui no Rio de
Janeiro / Tiradentes tornou-se prisioneiro / Sendo sacri-
ficado a 21 de abril / Abrindo o caminho / Da indepen-
dência do Brasil.

Salgueiro

Na tarde de hoje, sol-
dados do Corpo de Fuzi*
leiros Navais jarão uma,
demonstração de capoei-
ra, Iufa-livre e ginástico!
para o» convidados da
Escola, que estará nome*
nageando à imprensa com
uma /eijoada.

Menores

O juiz Cavalcanti de
Gusmão, titular da Vara
rie Menores da Guaiiaba'
ra, determinou que só
maiores de 18 anos terão
ingresso nas casas de bai-
les públicos carnavales-
cos. São consideradas ca'
sas de bailes públicos:
Music halls, caboré», ca-
jés-concerto, bares notur-
nos, buates e congêneres,
quando tenham suspendi-
do suas atividade» carac-
íerísticas.

O Jui:ado de Menores
convocou os i presidentes
de clubes sociais e des-
poríivos e carnavalescos
da área do Pasto de Fis-
caliraçâo n? 6 (Méier)
para uma reunião na pró-
.rima scp;iiiidn-/eira, n."
18h, no auditório rinque-
le órgão. Na ocasião o co-
missário Milton Ribeiro
fará uma exposição das
medidas contidas no Pro-
vimento do juiz Cavalcan'
ti de Gusmão para a vip/l*
Idncia dos festejos car-
navalescos.

Roleiro
JVa sua sede, no Alto da

Boa Vista, o Enchanted.
Vallcy Club irá promover,
no próximo dia 14, a Noi-
te do Sarong, durante
a qual será realizada a
eleição da rainha do clu-
bc. * Nos dias 4, 5, 6, e
7 de fevereiro, serão rea-
lizados, no Teatro Re'
creio, os Bailes das Se-
reias, promoção de Wal-
ter Pinto e Alberto Cor-
reia. * Em benefício da
Casa dos Artistas será rea-
lizado nos salões do clu-
be Sírio Libanês, no dia
2 de fevereiro, o Baile das
Atrizes.

Ntf serra
Miguel Pereira ferd is-

te ano um dos maiores
carnavais da sua história.
O 7iiotivo central da de-
coração da cidade ainda
está em estudos, pois a
intenção inicial de usar
7notiuoí de Walt Disneu
não foi aprovada pela.
Walt Disney Produtíons.
Abraham Medina, que foi
nomeado coordenador dos
festejos, está jogando tó-
da a sua equipe e pres*
fígio para realizar um
grande carnaval, que con-
tara, inclusive, cem a
presença de uma Escola
de Samba carioca, na ttr-
ça-feira gorda.

Bangu

O churrasco com que o
Bangu comemorará a
conquista do título de
campeão carioca de /u-
tebol de 1966 que seri
realizado hoje, às 13h,
na sede do clube, seri
animado pela bateria e
por passistas da Mocida-
de Independente de Pa-
dre Mionet.

Canarinhos

Na próxima semana, o
Bloco Carnavalesco Ca-
narinhos das Laranjeiras
homenageará o CORREIO

DA MANHÃ com um in-
saio e feijoada. O enredo
do Canarinho» para iste
ano c Ouros do Brasil,
de Fernando Pamplonc,
vencedor da decoração da
cidade para o carnaval de
1967, e que i também o
autor do enredo do Sal-
pueiro, História da Liber*
dade no Brasü.

I
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TIMES
JORNAIS
ANALISAM
PROJETO

Em duas sessões demo-

radas, — dias 5 e 6 —

reuniram-se no Sindicato

das Empresas Proprletá-
rias de Jornais e Revls-

tas, da Guanabara, re-

prcscntanles de quase n

totalidade dos órgãos da

imprensa carioca.
Fez-se a análise artigo

por artigo do projeto da

Lei de Imprensa, sob n

presidência do deputado

Chagas Frcitcs, seu pre-
tldcnte, c presente ainda

o deputado João Calmon,

r.a qualidade de presi-

dente da Associação Bra-

slleira de Emissoras dn

Rádio c Televisão. A as-

sessorla jurídica esteve a

cargo de Clóvis Ramalhe-

te e Celso Bruno.

PONTOS

Os pontos principal-
mente visados loram o de

restabelecimento do Júri

de Imprensa e a elimina-

ção dos artigos que per-

mitem apreensão de jor-

nais, sem controle prévio

do Judiciário. Foi cuida-

da a nacionalização cm

termos mais claros, da

propriedade de jornais e

revistas. O projeto con-

tém limitações ao direito

de defesa e foram formu-

ladas emendas rcstabele-

cendo os termos da lei

atual. A divulgação de

segredo de Estado, do-

cumento slglloso c temas

desta natureza, que o pro-

jeto deixou em campo

BUbJctlvo da autoridade,

resulta em insegurança c

ameaça à liberdade. Re-

cebeu emenda pedindo a

declaração formal e pré-

via da natureza sigilosa,

tal como na lei atual. Tò-

da n matéria do «direito

de resposta" foi examina-

da. As normas de proces-
so mais combatidas fo-

ram as que sujeita ao juiz
o número de testemunhas
de defesa. A exceção da

verdade foi, cm várias

emendas sugeridas, resta-

bclecidn. Assim como fi-

cou assentado que a Lei

de Imprensa só vigoraria

npós promulgada a nova

Constituição. Também o

poder de iniciativa do

Juiz de Menores de apre-

ender publicações obsce-

nas, que o projeto reti-

rou, íoi restabelecido pe-

los proprietários de jor-

nais « revistas cm emen-

da aprovada por unanl-

midade.

EMENDAS

Após a elaboração das

emendas pela imprensa

carioca, um relatório mi-

r.ucioso do trabalho íoi

transmitido por telefono

para São Paulo, para o

Sindicato congênere da

Imprensa paulista. Êstc

se reuniria às 20h, logo

após terminado o traba-

lho dos cariocas, e pas-
sou a examinar o con-

Junto de emendas c, por
sua vez, a elaborar suas

sugestões, às mesmas, ou

apresentando outras.

Durante as reuniões,

por diversas vezes, liga-

ções interurbanas, de Bra-

silia, chamavam um ou

outro dos diretores de

jornal presentes. Eram

parlamentares, inclusive

da ARENA, solidarizan-

do-se t declarando apoio

ao trabalho que se exc-

catava.

CONDENA IMPRENSA
\ 
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SINDICA TO: IMPRENSA
PRECISA ÂNIMO FORTE

- . vir _„„i.,oii rompxer nas velharias do abso-

A LUTA DE TODOS

Povo paulista pregou faixas pela liberdade

DF: JORNALISTAS
REPUDIAM A AÇÃO
CONTRA LIBERDADE
BRASÍLIA (Sucursal) — O Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do Distrito Federal decidiu em assem-
bléia geral, manifestar seu "repúdio total" ao projeto
de lei de imprensa encaminhado ao Congresso Nacio-
nal sendo declarada assembléia permanente da classe
até o próximo dia 21, quando deverá ser votada a
nova lei.

Em nota de ontem, a Comissão de Defesa da Li-
herdade de Imprensa, instituída por decisão da assem-
bléia geral, protesta contra a proposição governamen-
tal o comunica, entre outras providências, a do envio
de oficio-circular a todos os congressistas pedindo a
rejeição do projeto.

PROVIDÊNCIAS

A Comissão de Defesa da Liberdado de Imprensa
tomou, ainda, as seguintes providências: 1) Mensn-
cem aos dirigentes sindicais de São Paulo, da ABI.
do sindicato dos proprietários de São Paulo, comum-
cando as decisões c colocando a comissão a disposi-
cão dos mesmos para providências junto aos órgãos
cio Governo e do Congresso; 2) - Envio de telegrama
nos sindicatos de empregados e patrões, de cada Es-
tado, solicitando providências para o envio de telegra-
mas aos congressistas, apelando para a rejeição total
da proposta governamental; 3) Envio de um ofício-
circular aos colegas credenciados junto à Câmara e
ao Senado, encarecendo a necessidade de desenvol-
verem um trabalho pessoal de convencimento junto
aos congressistas de suas relações.

NOTA

O presidente do Sindicato dos Jornalistas Profis- -

slonais do Distrito Federal, jornalista Arnaldo Ramos
distribuiu a seguinte nota: "Reunido em assembléia
geral, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Dis-
frito Federal decidiu, por unanimidade, repudiar inte-

gralmentc o projeto de lei de imprensa ora cm tra-
mltação no Congresso Nacional, por considerá-lo de
inequívoca inspiração totalitária. Ademais, a forma e
a oportunidade de sua apresentação, pelo presidente
da República, obrigando o Congresso a aprecia-lo den-
tro de um limitadíssimo prazo, já todo tomado pe a

reforma constitucional, revelam o desejo de furta-lo
ao indispensável e esclarecedor debate público e cons-
tituem prova cabal do espirito que animou sua ela-
boração.

Para não deixar morrer num simples protesto for-
mal a sua repulsa a tal projeto, decidiram os jornalis-
tas profissionais do Distrito Federal manter-se em as-
sombléla permanente até o próximo dia 21, data fixa-
da para sua votação pelo Congresso Nacional, bem
como constituir a sua comissão de liberdade de im-

prensa, que adotará todas as medidas práticas para
que tais decisões sejam levadas ao conhecimento dos
congressistas, dos Sindicatos c Associações de Jorna-
listas do todo o Pais, já empenhados em idêntico mo-
vimento.

"Cientes de que a supressão da liberdade de im-

nrensa significa, na prática, a supressão do direito de

São constituindo o primeiro passo para a supres-

são das' demas liberdades do cidadão, dirigimos apelo

ao po" de Brasília - trabalhadores, estudantes, íun-

cldnériosfpwSSaií liberais - para,que se una a

nós nesse movimento de protesto e repudio, em defe-

sa das franquias dcmocrátücas .

ESTUDANTES

O sr. José Antônio Carvalho, vice-presidente da

Associação Brasileira de Estudantes de Jornal smo

presente à assembléia geral do sindicato, di nbulu

nota de repúdio à nova lei, afirmando, cm certo tre

cho: "A livre expressão do pensamento assegurada em

todos os paises onde existe realmente democracia de-

«aparece neste momento no Brasil. Nao podemos as-

sistir impassíveis à destruição de todos os ideais que
nos levaram às Universidades para aprendermos a la-

zer um jornalismo sério, consciente, responsável, mas

acima de tudo livre."

no Luiz XV resolveu remexer nas velharias do abso-

luUsmo e reeditar uma lei punindo com a pena de

morte os' autores de mal relacionados e mal defim-
os crimes cometidos por meios tipográficos contra

a religião a autoridade do rei, a ordem e a tran-

qüilidade 
'do Estado. Na ocasião, sob o remado inte-

lectual de Voltaire, Diderot, Rosseau e, após a pu-
blicação da Enciclopédia, semelhante despautério pro-
vocou mais espanto que temor. O diretor da censu-
ra não se animou a cumprir a absurda lei e expli-
cou: "Em todos os tempos tem-se observado que a3
leis de excessiva severidade caem necessariamente na
inexecução e no desuso. Os juizes evitam e hesitam
diante «de enunciados vagos"".

¦ Sentenciou: "A inexecução é o que erpera ct:i
Lei de Imprensa eleborada pelo Governo, isso a prin-
cípio. A seguir, desmoralizada, será arquivada entre
os papéis inúteis da República. Há um meio de se
evitar o melancólico fim: retirá-la do forno parla-
mentar e amassá-la de novo com melhores ingre-
dientes". "LEI MONSTRO"

Referiu-se a sua viagem à Europa, onde esteve
durante quatro meses observando o funcionamento
da imprensa em vários paises. Afirmou que em toda
a parte a imprensa goza de liberdade absoluta do
pensamento, exceto em Portugal, onde há 40 anos
não há liberdade de imprensa. Disse que ficou sur-
preendido vcom a Espanha, que também não vinha
ogzandò liberdade de expressão do pensamento sob
o franquisniò. Aduziu que no ano passado sua im-
prensa foi liberada, através de uma lei de regula-
mentação e a 

'imprensa 
espanhola desenvolvt-u-se ex-

traordinàriameme.
Encerrando seu entrevista o sr. Rizzini acrescen-

tou: "Eu me lembro de uma lei, a "lei monstro", ao
tempo do governo Arthur Bernardes e que foi apro-
vada apesar dos protestos da imprensa. Mas essa lei
f«j revogada, e na pratica não deu os resultados espe-

idos: leis dêsse tipo são afastadas naturalmente, vão-
se ocultando, perecem e acabam pela revogação. A lei
de Bernardes, a lei monstro, está revogada há muito
tempo. E a lei que temos atualmente, se de fato é uma
lei que tèm permitido um corto afrouxamento na re-
pressão de determinados abusos, isso se deve, prin-
cipalmentc, «a um único inconveniente, que é o_ da
brevidade de prescrição. Ora, se a prescrição fosse
dilatada de um ano para dois, já a lei poderia entrar
plenamente em função, porque ela está apta, con-
tém os elementos necessários. para prever os abu-
sos, para evitá-los e repriml-jlSs".

CRÍTICOS TEATRAIS PELA IMPRENSA 
|IVRE

mando: "Após uma revolução qu'e\se levantou contra
o totalitarismo, foi a nação surpreendida com o pro-
jeto da nova Constituição, que, já 

'çrenunciava, pelas
intenções então reveladas no aspectc^legal do capítulo
dos direitos do homem, o lamentável espetáculo de
um projeto de lei de imprensa qu.e*-A.re, profunda-
mente, os mais respeitáveis postulados, da consciên-
cia jurídica da Nação e da tradição de\liberdade do
Brasil" \

REPÓRTERES FOTOGRÁFICOS
A Associação dos Repórteres Fotográficos, e Cine-

matográficos do Estado de S. Paulo enviou 
'telegra-

mas ao presidente da República solicitando a retirada
do projeto e aos congressistas, para que rejeitem o
"arrolhamento',' da imprensa. U\

Em seu protesto, a entidade demonstra o seu rfi-

púdio "a tal monstruosidade" contra o povo e afirma,

que "estamos na iminência de uma lei que amorda- v
cará a imprensa escrita, falada e televisada e, conse-
qüentemente, todo o povo brasileiro. Não é isso que
desejamos e portanto, não poderemos aceitar de bra-
ços cruzados essa mordaça".

FUNCIONÁRIOS
Em manifesto divulgado ontem, a Associação dos

Funcionários Públicos exorta seus associados e os
servidores públicos em geral a comparecerem pres-
tigiando o "encontro com a liberdade», que se realiza
amanhã, às 21 horas, no Cine Paramount.

O documento da entidade conclui afirmando que
"uma nação só é livre quando tem sua imprensa li-
vre. Unamo-nos todos, pela defesa e preservação dessa
tradicional conquista da democracia nacional, que é
a liberdade de imprensa".

ATO PÚBLICO
Jornalistas, trabalhadores e estudantes paulistas

reunir-se-áo amanhã, as 21 horas, no Teatro Para-
mount, para externar seu repúdio ao projeto de lei
de imprensa. Personalidades de relevo da vida nacio-
ral estarão presentes ao ato, a fim de patentear o re-

púdio dos diversos setores da opinião nacional à ten-
.ativa de supressão da liberdade de imprensa.

SAO PAULO (Sucursal) — O Sindicato dos Jorna-
listas de São Paulo lançou mars, uma proclamaçao
reEonada com a campanha que^esenvolve contra

a nova Lei de Imprensa, recomendando serenidade e

ânimo forte aos integrantes da classe que representa.
A entidade de classe, desde que o projeto foi enviado
ao Congresso, vem aglutinando os profissionais em
torno do movimento, visando à manutenção das liber-
dades de expressão e de informação, recebendo, por
outro lado, manifestações de solidariedade dev todo
o País e do exterior. ^

RETROCESSO: 145 ANOS %
"O projeto da reforma da Lei de Imprensa mais

engana os íóros democráticos do Brasil e envergonha.,
sua cultura do que na prática estorvaria a viva mani-
íestação do pensamento escrito. Trata-se de um pro-
jeto extenso, prolixo, mal redigido de definições
confusas, ditatorial, militarista, de finalidades exagera-
das, processo judiciário arcaico, anacrônico e obscuran-
tistá." A declaração é do professor Carlos Rizzini,
eminente jornalista brasileiro, que milita na imprensa
há 40 anos ocupando os mais variados postos de di-
reção em importantes órgãos de divulgação do Pais.

Comparou o projeto governamental às leis mais
duras que já vigoraram no mundo, concluindo que,
se aprovado, ocorrerá no Brasil um retrocesso, em
matéria de liberdade de imprensa, de pelo menos
145 anos.

JURADOS
"Fazendo tábua rasa das principais conquistas

liberais do século XIX, surpreenderá na apreciação
dos corpos de delito a interferência do corpo de ju-
rados, isto é, elemento opinativo social, único em con-
dições de avaliar a significação dos vocábulos, as
intenções de uma enunciação, das incessantes mo-
dificações de critérios de conceito do meio ambiente."

"Se transformado em lei, este projeto — advertiu
— reporia o Brasil, após 145 anos de exercício de
liberdade de imprensa, nos humilhantes varais bragan-
tinos. Comparando essas épocas, o projeto é hoje mais
inaceitável do que o foram há dois séculos outros
similares. A nova Lei, se intacta, chegar a vigorar,
ou não terá completa aplicação ou em pouco será re-
vogada. É o destino natural de todos os diplomas ina-
turais, inadaptáveis à realidade."

FRANÇA, 1767
"Em 1767, já a França gozava de relativa liber-

dade de espirito e, por isso, dirigia o pensamento fi-
losófico e político do mundo. Subitamente, o govêr

A Diretoria da Associação Paulista de Críticos
Teatrais tomou posição ao lado dos jornalistas pro-
fissionais brasileiros na luta contra a nova Lei de
Imprensa, considerando-a atentatória a todos os di-
reitos do cidadão. Em telegrama enviado ao Sindi-
cato dos Jornalistas declara "sua inteira solidarieda-
de a esse Sindicato contra a nova Lei de Imprensa,
que atenta contra a liberdade de expressão e de in-
formação, ficando todas as liberdades ameaçadas".

TRABALHADORES
O projeto que cerceia a liberdade de imprensa

está causando preocupação nos meios sindicais dos
trabalhadores. O presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores em Comunicações e Publicidade do Es-
tado de São Paulo, dirigiu oficio à Comissão de Li-
berdade de Imprensa, para "cerrar fileiras, na tnn-
cheira da luta contra o projeto de Lei de Imprensa,

que, se transformado em lei, tal como foi enviado
pelo Poder Executivo, cairá, irremediavelmente, a
ultima trincheira da liberdade do povo brasileiro .

API
Em reunião conjunta, os órgãos dirigentes da As-

sociação Paulista de Imprensa deliberaram dar inte-

gral solidariedade ao movimento de repudio a nova
Lei de Imprensa e dirigiram ao senador Moura Andra-
de telegrama de protesto, no qual acentuam: "Impe-

ça-se, perca, com o sinete da aprovação dos represen-
tantos do povo, a mais alta conquista de uma nação: a
liberdade de pensar, de agir e de opinar, agora sob
ameaça de efetivar-se."

COMITÊ LATINO
Também o Comitê Latino-americano de Imprensa,

com sede na capital de São Paulo, dirigiu ao presi-
dente Moura Andrade telegrama de protesto, apelando
"não permita seja dado ao povo brasileiro, aprovada
pelo Parlamento, instrumento eloqüente de evidente
configuração antidemocrática".

CRONISTAS FORENSES
Os cronistas forenses divulgaram extenso mani-

festo de repúdio ao projeto de lei de imprensa, afir-

CIDADE APOIA CAMPANHA E PREGA FAIXAS
A campanha encetada pela Comissão de Liber-

dade de Imprensa do Sindicato dos Jornalistas^ Pro-
fissionais está repercutindo intensamente em toda a

população paulista. , .
Faixas colocadas pela cidade e todos os orgaos

de divulgação convocam o povo a comparecer ao en-
contro com a liberdade. As manifestações de solidarie-
dade à Campanha de Combate à Lei de Imprensa vao-
se avolumando.

QUEM FALARA
É praticamente certa a presença no Teatro Pa-

ramount das seguintes pessoas: Alceu Amoroso Lima
Franco Montoro, Mário Martins, Danton Jobim, Pen
Bevilacqua, Mourão Filho, Hermano Alves, Paulo
Duarte. Fernando de Azevedo, Octávio lanm, Ligia
Fagundes Telles, Maria Delia Costa, Aurélio Viana,
NaSento Brito, Ribeiro da Costa e Roque Spencer
Mat\uddaStaersr°eS-artlstas 

já formalizaram sua adesão^

por intermédio das associações a que Pertencem. Em

nome de mais de mil entidades a comissão^organiza
dora do Congresso de Sociedades Amigos de Bairros
ria Capital e Municípios Circunvizinhos compareceu
ontem ,Pao Sindicato e hipotecou solidariedade aos jor- (
nalistas.

ESTUDANTES
A comissão dos jornalistas vem recebendo ade-

soes de todos os setores estudantis do Estado A ULL,

UNE, os DCES - livres da PUCSP e da USP hipoteca-
ram apoio à luta contra a supressão da liberdade de im-

prensa. De igual modo, os centros acadêmicos Oswal-
do Cruz Sabola de Medeiros, XI de Agosto, da Fa-
culdade- de Filosofia São Bento, da Escola de Serviço
Social da PUCSP, 22 de Agosto e outros, estão empe-
nhados na campanha.

Todas as entidades estudantis apelam aos estu-
dantes que interrompam suas férias e venham para
São Paulo.

OUTRAS" ADESÕES

O presidente da Associação paulista de Críticos
Teatrais enviou o seguinte comunicado: "A Associa-
cão Paulista dos Críticos Teatrais vem declarar sua
inteira solidariedade ao Sindicato dos Jornalistas Pro-
fissionais do Estado de São Paulo, na luta eontrao

projeto de nova Lei de Imprensa, pois sem a liber-

dade de informação e de expressão ficam todas a,

liberdades ameaçadas." .rn,.
O presidente da Federação Nacional dos Jorna-

listas, sr. Leocádio Moraes, «meteu ao Sindicato o

seeuinte telegrama: Estarei na solenidade do Teatro

Paiamount pa a levar a palavra da Federação em

repudio à lei restritiva da liberdade de imprensa e

do livre exercício da profissão." „_,-*» Ar-
Do presidente do Sindicato dos Jornalistas sr Ar

naldo Ramos, do Distrito Federal chegou o telemarna
"Fiel à posição que vem assumindo desde 1964

em defesa da liberdade de imprensa e aos textos das
declarações Curitiba-Belo Horizonte, das quais fomos
signatários com as demais entidades çoirmas, 

o an»

dicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito re-
deral sente-se inteiramente identificado com a po-
sição assumida pelo Sindicato de São Pautona luta
contra o projeto da nova Lei de Lmprensa.

DA AIRFC /. , .
Assinado pelo sr. Silvio Gaona, presidente de

ambas as entidades, foi divulgado ontem o seguinte
manifesto: "No momento em que paira a ameaca s°"

bre a liberdade de imprensa, em nosso Pals^ « a'™"

torias da Associação Internacional dos RePórterf*
Fotográficos e Cinematográficos do Estad?..deQ7°
Paulo vem a público demonstrar seu repudio a tal

monstruosidade contra o povo brasileiro. .
Estamos na iminência de uma lei.que amordaçara

a imprensa escrita, falada e 
f^^Y^Zl

cüentemente todo o povo_ brasileiro..Nao c ito que

desejamos c, portanto, não poderemos aceitar de

braços cruzados essa mordaça. _,«iL„«_i
Durante os Congressos Nacional e Internacional.

SffiT^r-^díSSS» com veemência
os problemas das liberdades de trabalho e pensa-

mento com aprovação unânime de repudio a qual-
m.pr medida de cerceamento.Q 

DiS disto, os dirigentes destas entidades for-

mulam aíêlo a S. Exa., sr. presidente da Republica,

S Castelo Branco, para que retire da pauta do

Congresso Nacional, o projeto da nova Lei de Im-

prensa e, ao mesmo tempo, conclamamos a todos os

V Companheiros e ao povo em geral que se unam nas
* 

Sfesta ões de protestos contra «a lei da mordaça".

NOVA YORK (AP-CM) -
O New York Times, em seu
editorial de ontem, diz que
o projeto de Lei de Im-

prensa do Brasil não só
causou decepção e antago-
nismo no país como tam-
bém provocou fortes pro-
testos do Instituto Interna-
cional de Imprensa de Ge-
nebra e da Sociedade In-
teramericana de Imprensa.

Acrescenta o jornal ame-
ricano que "uma idéia do
alcance do projeto é dada
por um de seus artigos, que
estabelece prisão e multa
para informações que pos-
sam produzir falta de con-
fiança no sistema bancário,

. ap mesmo tempo em que há
penas de prisão por publi-
car notícias que prejudi-
quem a segurança nacio-
nal".

"A única esperança é
de que o presidente Castelo
Branco reconheça quanto
dano fará a seu país e ao
seu prestigio no exterior se
persistir nesse iníquo pro-
jeto", finaliza o New York
Times.

SUBSTITUTIVO

A diretoria da Federação
Nacional dos Jornalistas
Profissionais elaborou um
substitutivo ao projeto de
nova Lei de Imprensa, que
será encaminhado esta se-
mana ao Congresso Nacio-
nal, após recolher as su-
gestões dos Sindicatos fi-
liados.

O substitutivo íoi basea-
do no trabalho do Sindicato
de Jornalistas da Guana-
bara, elaborado pelo jurista
Carlos Alberto Dunshee de
Abranches, membro da Co-
missão Interamericana de
Direitos Humanos da OEA
e será levado a Brasília
pelo presidente da entida-
de, sr. Leocádio de Morais.

A FNJP, considera. ina-
aceitável o projeto de lei
enviado pelo Governo ao
Congresso. Nacional e ba-.
teu-se pela sua retirada e
manutenção pura e simples
da atual lei em vigor des-
de 1953. A intransigência,
do Governo levou a Fe-
deração a' propor um, subs-
titutivo que, em suas li-,
nhas gerais, preservasse o
direito de informação, a
plena liberdade de im-
prensa e não contivesse as
medidas repressivas e as-
fixiantes- ao exercício da
profissão de jornalista.

O trabalho do professor
e também jornalista Car-
los Alberto Dunshee de
Abranches restabelece o
livre acesso às fontes de

s informação, defende uma
responsabilidade civil para'•\ 
o jornalista, porém melhor

\ ajustada à realidade nacio-
^\nal, confirma a necessida-

We da prova de verdade,
no julgamento dos jorna-
liMas, mantém o sigilo pro-
fisjdonal, a pena de deten-
çãcvao invés de reclusão e
a continuação do júri de
imprensa.

BRASÍLIA

O prèfidente da FNJf.
que participará do ato pu-
blico promovido pelo Sín-
dicato dos1: Jornalistas Pro-
fissionais dè São Paulo, no
Teatro Paiàmount, estará
na quarta-iàira em Brasília
levando o Substitutivo. Na
Capital federal o sr. Leo-
cádio de Moiai;; se reunira
com o presiãfyiíe do Sindi-
cato dos. Jormlistas de
Brasília, sr. Arnaldo Ra-
mos, com os Cohitês de
Imprensa dos Mitistérios,
da Câmara e Senadi, além
de presidentes de Sádica-
tos de Jornalistas de (iver-
sos Estados, a fim de\pro-
gramar a continuaçao\ da
campanha nacional dos ra-
nalistas contra o projew
remetido pelo Governo. O
substitutivo será, em segui-
da, encaminhado' à Comis-
são Especial, paradar pare-
cer sôbreaLeidelmpren-
sa, e a líderes parlamenta-
res. \

O Conselho de Represen-
tanles, órgão máximo «
FNJP, estará reunido no

próximo sábado, dia 14, no
Rio, para debater a.Len»
Imprensa e outros impor
tantes ternas de.Wtere»
imediato dos jornalistas
brasileiros.

EA

WÊêwêm

MEMORIAIS

O presidente da FI«J.
levará também a Brasil
os memoriais de jornaWgS
do Rio, São Paulo e outros
Estados, dirigidos ao pre£
dente do Congresso Nacio-
nal, pedindo que os con

gressistas, de maneira alg"
ma, aprovem o projeto o

Lei de Imprensa remetWJ-
pelo Governo, que é consi.
derado pela FederaçãoW
mo "atentatório àbt^rdaj
de imprensa e de cen.
mento do UvreexerddpC»
profissão de jornalista.
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No princípio, eu era brabo. Al a minha dona
disse: "Você é brabo, Napoleão era brabo, então
vocô vai ficar se chamando Napoleão". Um nome
difícil e comprido, que eu não sei falar. Aliás eu
falo pouco, apesar de ser um papagaio-verdadelro,
que é um papagaio falador, "Louro", eu sei falar;
"Doutor", eu sei falar (meu dono é médico); e,
hn vezes, me saio com uma palavra que nem eu
sabia que sabia. Em resmungações é que eu sou o
maior. Quando eu quero reclamar de alguma coi*
sa, ninguém pode deixar de entender que eu es-
tou reclamando.

Marly, a minha dona, gosta de mim, conversa
comigo, mas nunca me deu aula. So eu tivesse es-
tudado, eu acho que tinha aprendido. Papagaio
em geral é bom aluno. E não é só de falar, não.
De contar também, por exemplo. Já fizeram ex-
perièncias. Mostraram ao papapaio um cartão com
cinco pintas e umas caixas e papagaio abriu dl*
reltlnho a caixa que tinha cinco pintas na tampa.
Puseram, na frente de umas caixas, seis coisas, e
papagaio abriu dlrcltinho a caixa que tinha seis
pintas na tampa. Ao menos até sete, papagaio vai
muito bem. Por essas e por outras, multo homem
diz que os bichos da minha família e da família
do corvo e da gralha são as aves mais lnteligen-
tes que existem. Mas eu não fico prosa. Primeiro:
homem sempre pensa que bicho que faz coisas
que homem faz é inteligente. Segundo: o que é que
é ser inteligente? Tem tanto jeito de ser Intell-
gente, e de não ser.

CARINHO BASTA

Quem quiser ensinar papagaio a falar pre-
cisa arranjar multa paciência. E começar por
uma ou duas palavras, ou por uma frase curtinha,
de duas ou três palavras. E repetir as palavras
ou a frase curtinha uma porção de vezes, até o
papagaio aprender; e devagar, com calma, com
voz clara (voz de criança é ótimo). E só passar
para segunda lição quando o papagaio já sabe a
primeira. E nunca implicar com o papagaio, grl*
tar com o papagaio, ou bater no papagaio. E não
assustar o papagaio, e não meter medo no papa*
galo, nunca.

Nada de prêmio nem de castigo. Papagaio
não liga piá Isso. Carinho basta. Papagaio bem
tratado vira papagaio amigo e tudo dá mais certo.
Papagaio maltratado se sente atacado. E, quando
a gente se sente atacado a gente se defende, e
Jts vezes ataca de volta — é natural. A gente
pode cismar de não aprender o que o homem quer
que a gente aprenda. A gente pode dar uma boa
bicada em homem, bicada de tirar sangue. E de
quem é a culpa? Do papagaio é que não é.

UMA SAUDADE ESQUISITA

Eu sou amigo de Marly porque Marly é mi-
nha amiga. Eu também sou amigo da Miml por-
que ela me deixa passear em cima do casco deia
c é muito camarada. Aqui não é ruim, não.

£ bom levar cosqulnha na cabeça. (Eu vou fe-
chando os olhos devagarinho.) Ê bom tomar ba-
nho de chuveiro - de manhã cedo, prá estar bem
seco de noite, na hora de dormir. (Eu fico tre-

• pado num cabo de vassoura, e abro as asas até
não poder maLs, e me balanço de lá para cá, que
nem dançando, e só saio de debaixo do chuveiro
quando não falta nada prá molhar.) Ê bom ga-
nhar beijo de Marly e dar beijo na Marly. (Meu
beijo faz barulho de .beijo estalado. As vezes a
Miml ganha um.) Ê bom brincar com os brinque-
dlnhos que Marly me arranja. É bom morder
pedaço de pau nem multo duro nem muito mole.
Ê bem picar papel com a minha tesoura — bico.
£ bom comer comida de papagaio e ter saúde.

Uma coisa que eu sou é ciumento. Quando
vem alguma criança aqui e Marly parece que nem
se lembra mais de mim, eu ílco todo arrepiado e
não quero saber de ninguém, nem de Marly. Pa-
pagalo é bem capaz de ser ciumento de natureza.
Um papagaio meu conhecido se apaixonou pelo
bcbêzlnho da casa. Passava um tempão junto
do berço, manso como êle só. Mas bastava a mãe
do nenen aparecer prá cuidar do filho e éle mu-
dava logo: pintava o sete.

Eu moro em casa de gente há muitos anos e
Já me esqueci como é viver livre. Assim mesmo,
às vezes eu tenho uma saudade esquisita, não sei
de quê. Engraçado, náo é?
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 8 de janeiro de 1967
2.° Caderno

BRASAMORA DESTACA-SE ENTRE OS POTROS
•M^'* A„"?_s!?. „J£ f«. H» irála. vencendo o mais precoc

RESULTADOS DOS
NOVE PÁREOS DE
ONTEM NA GÁVEA

ESTUDANDO O PROGRAMA

VENCEDOR
rito Poulei • Riteloi

dupla
Poulei -rtittloiCot. - Anlnulf • Jóquei»

17 1.» riito — 1.600 metros - AP — Prêmio: Cr» 1.SOO.000.

1.» San Mdro, 3. B. Paulielo .. 87
M D«p«x, D. P. Silva 87

, M Mollcho. D. Neto 87
4«Hippo. J- Santana 87
8.» Candrlllon, F. Per. F». ... 88
8,« Charoleta, O. Cardoio 87

8.699
8.097

11.747
7.490
4.047
1.031

30.011

Cr»
48
39
22
34
64

233

2.388
2.366
3.694

300
2.700
2.83.1

763
3.298

18.844

Cr»
82
48
33

414
45
44

102
37

Nin correu: Uppl.
Diferencia: 3 corpo» e 1 corpo. Tempo. íoo .•.
vincedo" (4) Cr» 45. DupU: (tt Cr» 43. PUcíi: (4) Cr» 23

* 'Movimento do páreo: Cr» 33.M2.500.
SAN ISIDílO — m., c« 4 anoi. R. G. do Sul. Filiação: írç-

drrlck • Santa McU. Proprietário: Antônio Pereira Dias. Trei-
nidor: Celcitlno Comei. Criador: Harai Quebracho.

1.» Pireo — 1.000 metros — AP — Prímlo: Cr» 2.000.000.18
1 o Balira, 3. Machado  85
2.o Karajani, í\ Pereira F°.
3.» MancUla, A. Santoa ....
«.« Aranet, J. Hei» •
B« Bndfti J. B. Paulielo (') .
8.' Afcarob». F. Eatcve» (•)

8.388
7.379
8.928
3.810
6.320

Cr»
32
27
29
88
32

(Aranée)

30.803

17.553

1 corpo. Tempo: 64"2/8,

2.428
2.998
1.486
4.367
1.843
2.520
1.898

314

CrS
48
39
79
26
76
46
61

374

(•) empate.

3K'mC4 3C20.rr^pi»:'t237 Cr» âTrUc* (I) Cr» 16
' {í°^TtVte2 

nl^Zlio. roí.çloiBnpyreu .
Nloüry. ProprleUrlo: Stud Qucstui. Treinador: Paulo Morgado.
Crladori Haras Santa Anita.

19 3.» Pireo - 1.500 metroí - AP - Prímlo: Cr» 1.300.000.

1 o Deldadc, J. Machado 57
2.o Ortlg», A. Ricardo 57
3,o OcUva. J. B. Paulielo 67
4.o Pralinetc, P. Alves «
5.o Quinla, F. Per. F° 57
6o Gallantry, A. M. Caminha.. 57
7.o Munição, S. M. Cruz 57

Cr»
17.969 14

6.131 41
7.378 34
8.533 46
(Octava)

1.287 199
(Octava)

38.318

Diferençai: 2 1/2 corpo» e mínima. Tempo

4.290
5.707
7.111
1.207
1.510

257
1.003
1.487

CrS
36
27
22

121
104
614

82
108

23.858
. Sfl*.
Placíi: (1) Cr» 11Vencedor: 

"(1) 
Cr» 14. Dupla: (13) Cr» 27.

Movimento do piren: Cr» 35.584.00 _
TJEIDADE — f.. C 4 «nos. Paraná. Flllaçio: BUfo • »o»e

CrolxTProprletArlo: Slud Terciópolls. Treinador: Paulo Morgado.
Criador: liara* Valente.

20 |,t p»rf0 _ 1.200 metro» - AP - Prêmio: Cr» 1.100.000.

l.o i.leulenant, 3. Borja ..
2.n Seu BecSo, J. Machado
3.o Vliter, C. Morgado

87
57
55

4.o Deléu. 3. Pedro F° 56
S.o Chevlot. J. B. Paulielo ... 54
6.o Hnl-Tuto, J. Queiroz. 50
7,o Falconet, O. Cardoso .... 55
B.o Sinal. P. Alvca 55
9.o Eipadachtm. J. Pinto 51

8.161
8.553
3.105
0.347
0.665
1.287

Cr»
38
36

100
47
31

242
(Chevlot)

6.753 46
2.230 139

40.504

1.963
3.357
2.875
4.414

375
2.081
2.873

429
3.027
1.578

22.972

CrS
78
45
53
37

410
73
53

358
50
97

Diferença»: 1 corpo c paleta. Tempo: 76"2/3.
Vencedor;'(3) Cr» 38. Dupla: (12) Cr? 45. Piacís: (3) Cr» 17.

(1) Cr» 16 e (71 Cr» 24.
Movimento do pareô: Cr» 41.403.500 FllIaeSn-
l rniTENANT — m., C, 3 ano». R. G. do Sul. rinaçan.

VtSSSS* A^aclada. Proprietário: Slud Tutu. Treinador: Ge-

raldo Morgado. Criador: Hara» SSo Sep*.

21 5.. páreo - 1.200 metro» - AP - Prêmio: Cr» 1.100.000.

l.o Falr Gtrl. J. Borja ........ 33 4 508
J.n rine Cliampagne, M. Henr. 58 18.B2R
3.»Santllln*. F. Meneiei .i.. 53 4.H2
4.o Artelra, J. Plnio J° »•«
ft.o Happy Prince»». R. Carmo 54 3.ooj
6.0 Cobiçada, J, Machado ..... 87 2.235
7.o Flora Cambucá. D. Santo» 51 1.687
B.o Raure, S. M. Cruz 57 3.554

37.418

Cr»
55
14
60

171
83

112
148
70

369 1.008
1.426 130
1.923 96

422 440
1.365 136

480 387

27.765

vSorfm ^T^^rimBrÀ.mcev. ,7) Cr» 12.
II) Cri 11 r (3) Cr» 12.' ' 

Movimento do páreo; Cr» 38.296 500.
i-AHi CIRL — f.. c, 5 ano». SSo Paulo. Filiação. Falrtax «

Popovli Proprietário: Indemburgo do Lima a Silva. Treinador:
Faúillno Coita». Criador: llarn» Santa Ana.

Diferença»: 3 çprpoi ei corpo. Tempo: V"W

3.494
8.769
3.1B3
6.331

CrS
53
27
33
29

— Cantarola e Escolha dominam

a turma c vão decidir o triunfo num

páreo que se apresenta duro. Na dis-

táiicia, ambas estão bem colocadas, po-

rém, agora, Escolha vai mais pesada o .

que nos leva, a acreditar na ritória de

Canlarola, notadametite depois da che-

pada das'chttuas. Na reserva, encon-

Iramos Benonita, que ainda não cor-

reu nada nas pistas cariocas, porém,

progrediu um pouco essa semana e

numa carreira de número reduzido dc

competidores, fica mais,d vontade por

ser uma égua manhosa.

_ Vestal Boy continua em fran-

ca evolução. Já correu bem na última

e tem um trabalho muito bom para

esse compromisso - 92" nos 1.400, cor-

rendo bem no final. Todauia, é um ant-

mal cheio de manhas e, assim, pode

íer derrotado por qualquer um da pa-

relha Incat-Taquari. O primeiro sem-

vre corre bem, sendo perigoso quan-

do lançado para a vanguarda e Ta-

quari, nesta turma, tem carreira para

vencer.

_ Brasamora é o polro que está

mais adiantado, e isto é fundamental

nesses páreos dc iniciantes. Possui bons

exercícios, é muito ligeiro e pronto dc

partida. Basta largar bem para ser di-

fícil sua derrota. Mujalo, no entanto,

rai dar muito trabalho. Ê também um

potro veloz, manso nas cintas e tem

preparo para enfrentar ao nosso préfe-
rido. Urmarino ê outro que não pode

ficar fora de cogitações e Infinito, em-

hora tenha de respeitar os outros mais

noiicrridos, é portador de muilas cs-

peranças e deve ser encarado como um

bom azar.

4 — Happy Moon, da forma como

venceu outro dia, está capacitada a

obter novo triunfo. Melhorou muito dat

para cá e a turma não chefia a meter

medo. A principal adversária é Prima

Donna, que vem correndo bem e pro-
'diizlu ótimo trabalho esta semana —

92" nos 1.400, com sobras visíveis. Fi-

des, que foi prejudicada ria última

apresentação, também apresenta possi-
bilidades e, na raia pesada, sempre

correu muito.

5 — Fox-Trot, aos poucos, vai re-

adquirindo a forma antiga. Foram boas

suas últimas atuações e, na areia, seu

rendimento é mais acentuado. Mas vai

ter de respeitar Venuto que vem de

um fracasso que não deve ser levado

em conta. Outro dia, o filho de Dcrnah

estava muito apático e não produziu

o que era de esperar. Agora, as coisas

vão ser diferentes. Voltou a trabalhar

bem e vai endurecer a carreira com

Fox-Trot. Os outros são mais fracos e

não merecem comentários.

6  carreira equilibrada, apare-

cendo Fairy Flower, Kinkara, Forma,

Praieira e Onira num- plano de igual-

dade. Todas se encontram no melhor

da forma, sendo que o estreante Kin-

hara 
'vem 

do turfe bandeirante presli-

giada por ótima campanha — correu

seis vézcs e venceu quatro carreiras na

pista dc areia. O páreo vai depender'

muito da partida e se Fairy .Flower,

que anda como nunca, largar na dian-

teira, vai ser difícil sua derrota.

7 — Estância está de volta, encon-

tra ótima oportunidade para conquis-

tar a primeira vitória. A alazã, na úl-

tinia, só perdeu para Old Neide, que

é de turma superior, e, hoje, a com-

panhia enfraqueceu muito. Assim, acha-

mos muito difícil ser derrotada. Gueba,

que vem de atuações convincentes, é a

única que pode pregar um susto em

Estância e Adatis aparece num plano
inferior, de vez que tem contra o per-
curso.

8 _ Foi muito boa a atuação de

estréia de Querosene. Correu fácil na

frente e só esmoreceu no final, entran-

do no quarto posto. Agora, com a di-

minutção do percurso e estando mais

ambientado no turfe carioca, tem tudo

para vencer. Os adversários são Sor-

riso, que estréia na Gávea, trazendo

duas vitórias do Sul, sendo um animal

veloz e estando bem preparado; Du-

nhill, que correu muito na última,

quando chegou agarrado com Laramie,

vencedor nesta companhia na semana .

passada e João Ternura, que-vem do-
turfe bandeirante com campanha re-
pular, porém melhorou muito aqui na
Gávea, ianto que tem um bom traba-
lho no quilômetro — 65", correndo bem.

g _ Diana e Vestal Glrl são as
melhores nesta carreira c dominam am-
piamente seu campo. Diana, na última,
perdeu longe para Lady Manon por ter
sofrido um contratempo às vésperas da
corrida — dci.rou ração dois dias. Ago-
ra, volta melhorada, com ótimo traba-
lho e pronta para vencer outra. Vestal
Girl, por sua vez, estava em. Cidade
Jardim, onde náo conseguiu vencer,
mas andou correndo bem nos meados
da temporada que se findou. Esta bo-
nita, tem 79" nos 1.200 e vai ao parco
tom muitas possibilidades de êxito.
Num plano inferior aparece Las Pai-' 
mas, que está em fase de progressos
(correu bem na última), podendo sur-

preender as favoritas.

A atração de hoje é a
estréia da ala masculina da
nova geração. Uma elimi-
natória de potros, reúne
sete competidores, quase to-
dos em condições de ven-
cer. Apenas Cupidon e Es-
pinilho estão mais atrasa-
dos e Mônaconão íoi devi-
damente apurado para esse
compromisso de estréia.
Todavia, como é um anl-
mal de muita-raça (descen-
de de Flamboyant de Fres-
nay em Bérgere) .não será
surpresa se vier a ser o
vencedor, uma vez contor-

nados os obstáculos de es-
tréia-

Brasamora é o que se en-
contra melhor preparado. O
íilho de Fairfax há muito
que vem sendo preparado
para vencer essa primeira
eliminatória, tendo várias
passadas fortes na distàn-
cia. Leva, assim, nítida
vantagem sobre os adversa-
rios, que poderá lhe dar ga-
nho de causa, mas não che-
ga a impedir que seja der-
rotado por qualquer deles.
Mas, como em provas de
iniciantes o que mais vale

é o preparo, geralmente
vencendo o mais precoce,

" tudo indica que Brasamora
leve a melhor, desde que os
íatôres que cercam uma
carreira não lhes sejam ad-
versos, como, e principal-
mente, a boa largada.

A reunião está marcada
para às Í4h30min e o úl-
timo páreo será corrido às
18h55min. Até as 18h de
Ontem apenas um forfait
era conhecido — Onira
(49).

Montarias e últimas performances

i.° PAREÔ - ÀS 14H30MIN. - 1.400 METROS - Cr? 1.100.000

Animal» Jóquei Piso ülüma atuação Dlst. Tempo Rala Tratador j

1—1 Eicêlha, R. Cardmo .. 88
2—2 Cantarola, O. F. SUva 57
3—3 Benonita, P. Alves ... 54

4 Sabata, P. Fernandes 53
4-5Majo, P. Lima ...... 58

" lady Acácia, N. Lima 58

IP Arariita
39 Fair< City
7? Falr City
7? Town Love
5? Lutlne •

119 Escolha

1.300
1.300
1.300
1.4O0
1400
1.300

84"2|5 AL
84" AP
84" AP
91"3|5 AL

89"4|S AL
84"2|5 AL

V. Allano
Z. D. Guedes
H. Toblas
L. Benltcr
J. S. Silva
J. S. SUva

2.o PAREÔ - às 15H - 1.500 - METROS - Cr? 1.300.000

1—1 Vestal Boy, S. M. Cruz 57
2—2 Corcel, H. Vatconcel. 57
3—3 Bacharel, J. Negrello 57

4 Hockmoy, F. Per. F9 57
4—8 Incat, A. Ricardo ... 57

" Tagúarl, C. Morgado 87

39 Monteol.
89 Monteol.
69 Charnot
89 Charnot
29 Charnot
69 Krlvolo

1.600 .103"
1.600 103"
1.300 84"
1.300 84"
1.300 84"

I 1.600 102"

AL
AL
AE
AE
AE
AL

J. Morgado
A. Araújo
C. Gómez
J. L. Pedross
C. Pereira
C. Pereira

3.o PAREÔ- AS 15H30MIN. - 1.000 METROS - CrÇ 2.000.000

1—1 Urmarino, F. Per. F9
2—2 Brazamora, J. Rei» ...

" Eíptnilho, F. Esteves
3—3 Mônaco. A. Ricardo .

4 Cupidon, J. Santana .
4—5 Mujalo, H. Vasconcel.

6 Infinito, M. Andrade .

55
55
55
55
55
55
55

ESTREANTE
ESTREANTE
ESTREANTE
ESTREANTE
ESTREANTE
ESTREANTE
ESTREANTE

J. L. Pedrosa'í; F. Coitas
F. Costas . .
E. Coutinho
D. Cassas
A. Araújo

• J. S. Silva 1

d

P
t<
ii
a
d
i:
é
c
I
li
Ç
ci
l
1

4.o PAREÔ - A8.16H - 1.300 METROS - Cr? 1.300.000

1—1 Estllhcira, J. Pedro F9 56
2 Happy Moon, S. M. C. 52

2-3 Eryma, F. Per. F9 .. 58
Sheet, 1. Oliveira .... 52

3—5 Fldcs, A. Santos .... 56
6 Halcysta, R. Carmo .. 56

4—7 Data Vênla, J. Silva .. 52
8 Prima Dona, J. B. Pa. 54

Onira, N. Corre ....... 6*

49 La Franç.
19 Fessônla
59 Fcnestrclla

109 Fenestrella
79 Fenestrella
99 Fenestrella
69 Fenestrella' 
49 Camlna

1.500
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.600

94"4|5 AL
84" AP
77"4
77"4
77"4
77"4

. 77"4
103"!

5 GL
5 GL
5 GL
5 GL
5 .GL
5 AP

A. Araújo
R. A. Barbosa
J. L. Pedrosa
J. J. Tavares
A. Cardoso
G. Morgado
M. Sousa ...
L. Ferreira
J. Lourenço F9

PAREÔ - AS 16H30MIN. - 1300 METROS - Cr? 1.300.000

1—1 Venuto, A. Santos 52
2—2 Fox-Trot, J. Machado 52
3—3 Forrobodó, F. Per. F9 60

4 Happy Jack, S. M. C. 52
4—5 Guignard, J. Brizola 52

6 Motim, A. Machado 52

69 Kalapalo
49 Kalapalo
89 Carué
79 Massarl
99 Imortal
99 Kalapalo

1.300 77"2|5 GL
1.300 77"2|5 GL
1.600 104" AE
1.600 101"4|S AL
1.500 97"15 AP
1.300 77"2|8 GL

L. Ferreira
E. Freitas
J. L. Pedrosa
R. A. Barbosa
3. Atianesl
E. P. Coutinho

G.o PAREÔ - AS 17H10MIN. - 1.300 METROS - Cr? 1.600.000
ali-

¦* *¦•

¦ 1—1 Forma, A. Santo» .... 52
2—2 F. Flower, J. Machado 52

3 Lutlne, J. Reis 52
3—4 Klnltara, A. Machado 52

5 Praieira, O. Cardoso 52
4—6 Onira, J. Silva 58

7 Tallsca, J. Borja .... 53

jo Fenestrella
29 Forma
19 F. Champ.

ESTREANTE
39 Forma
29 La Franç,
79 F. Cias»

1.300
1.200
1.400

1.200
•1.500
1,300

77"4
75"4
89"4

8 GL
8 AL
8 AL

7S"1|S AL
94"4S AL
79" GM

L. Ferreira'
E. Freitas ¦
P. Morgado
E. Coutinho
A. P. SUva
J. Lour. F9
S. d'Amor»

;J

7.o PAREÔ - AS 17H45MIN - 1.000 METROS - Cr? 1.600.000

(BETTING)

n «.• rareo - l.OOO metro» - AP - Pròmlo: Cr» 1.100.000. GIL MONIZ VIANNA

l.o Elor». J- Queiroz 
2.» n«J«n. F. Pereira F». .
3.o Elmer. R. Carmo 
4." Llncolln. J. Pinto ...
5.o Novama». P. Alvel ..
B.o Quenal. J. Rei» 
7.o Kelcco. J. B. Paulielo

48
89
81
49
M
88
59

4.440
14.18-1
6.248
2.390
4.120
3.410

11.077

45.809

CrS
69 I 12
21
40

128
74
«0
27

6.459
2.529
2.234
1.154
4.134
3.819

715
2.393

559

Cr$
24
63
71

138
38
41

223
69

286

23.898

»?:(^r^ \mVfà cWT:S?',3, Cr, 24
' 
^iT^ut^^VtZ-. Filiação: Fort Napoleon

. aSSSÊ. ProprleUrlo: H.ra»V.rgemGrand. Treinador: Ma-

noel de Souza. Criador: Hara» SSo Jo»* e Expeaiciu»,

PÁREOS DE HOJE E DE
AMANHÃ EMS. PAULO

1—1 Adatis, J. Machado .
Actress, P. Alves ....
Farpleasc, S. França .

2—4 Gueba, C. R. Carv. .
Maria Liza, M. Henri.
Isbarla, J. Borga ..

3—7 Estância, O. Cardoso
Cláudia, A. Machado .
Jasama, N. Lima ....

4-10 Dlffah, F. Per F9 ...
11 Vista Linda, S. M. C.
12 Pilhada, F. Esteve» .

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

49 Sereln
109 Qulroman.

ESTREANTE
59 Qulroman.
g9 Qulroman.

ESTREANTE
29 Old Nelde

ESTREANTE
89 Gava
49 Gava

ESTREANTE
79 Maroftas

1.200 77"1I5 AL
1 300 86"1|5 AE

1.300 86"1|5 AE
1.300 86"1|5 AE

1.200 75"1|5 AL

1.400 93"3|5 AP
1.300 83"3|5 AE

1.300 84"4|5 AP

J. Morgado
H. Toblas
A. Correia
J. L. Pedroia
J. Lour. F»
J. Araújo
A. P4 Silva
O. C. Dlai
H. Cunha
G. Feljó
S. d'Amora
J. Atianesl

8.'

23 Fireo - 1.000 metro» - AP - Prêmio: Cr? 1.600.000.

CrS
. 56 4.023 89 11

;.., 56 14.743 24 12
... 56 9.796 36 13

56 2.821 126 14
58 n.076 32 22
56 106 2.158 23

.... 56 1.191 300|24
. .... 56 5.664 63 33

... 56 3.310 108 34 
.56 290 1.310 -U

;;;.... 52 sm 932

1

1 o Quaita. S. M. Cruz .
2° Angana. A. Ricardo .
3.0 Zumavllle. P. Alve» .
4.0 Chrl»tlne, O. Cardoio
to r.renade. F. Esteves .
fl.o Querublna, J. Ramo»
7.o Maharanl, 3. Rrl»
B.o Llzn. C. Morgado
9.0 Guila. A. Santo»

lO.o Ma»colltn. J. Terrc»
H.oGuIlha, J. Pinto .

53.470

"'ST-Í^^R^do 
Sul. Filiação: Qua.i e

ber^z^pfoWrior^íuS^MiquInh.. Treinador: Marlano Sale».
Crlidor: Hara» JaguarSo Grande.

195
1.131
3.195
1.574

249
3.787
1.070
4.714
6.602

893

23.330

Cr$
RUI
135
48
99

627
41
79
33
27

173

HOJE

19 PAREÔ — 2.000 metro» —

(Grama) - 13h30mln. - Prê-
mio Krauí - 1.500.000. ;•¦Kg

79 PAREÔ — 2.000 metro» —
(Grama) — WiIOmln. — Prê-
mio Governador do Estado —
4.000.000.

KK

1—1 Igual, J. P. Santo» .
2-2 Malícia, E. Le Mener

3 Vorodnla, J. Alves .
3—4 Odciia, L. Cavalheiro

5 Leglna, N. Ludgero .
4—0 Farsta, E. Araya ...

7 Jllésia, A. Barroso ..

57
57
57
57
54
57
57

24 ,. Pir.o - 1.400 metro. -AP- Prêmio: Cr» 1.100.000.

l.o l/ird Cedro, A. Ricardo
2.o Eituarlo, J. Ramo» .—
3.o Cheltan, P. Alves 
4.o Lagédo. O. F. Silva ...
S.o Guardl, O. Cardoso 
6° Jlmba-Loo. I. Oliveira .
7.o Fjiock. F. Mala 
B.o El Glorlui, J. Reli ...
9.o Eiladlo. N. Uma 

10° Tripoll. J. Martin» 
ll.o euu. M. Nlclevlík
12.o Uncle. J. Terre» 
13.o Elogio. H. Vaiconcello»

58
56
58
83
56
56
54
59
84
56
85
54
56

4.688
1.038
4.056

454
4.992
3.022

927
14.884

996
63!
171 1
428
782

Cr»
52 I 11

239 | 12
61 | 13

547 | 14
49 I 22
82

267
16

249
393
452
580
317

1.403
6.395
6.071
3.683

424
1.625
1.662

747
1.802

448

26.260

Cr»
125
27
28
30

414
108
105
235

97
392

k

37.069
NSo correram: Ocelado e Dlntel. _._„. M-t/\
Diferençai: 1 1/2 corpo e yárlo» corrros Tempo. 89 4/3.
Vencedor: (4) Cr» 52. Dupla: (24) Cr» 103. Placts: (4) Cr» »,

(18) Cr» 59 e (121 Cr» 25.
Movimento do páreo: Cr» 36.752.500. ritl.rlo- LordIORD CEDRO — m.. C 5 ano», R. G. do Sul. Fillaç.io. L.ora

Antlbe» e Dlable»ie. Proprietário: Jo»* Menria Çondorelle 
Trei-

nador: Celto Tourlnho. Criador: Serafim Dornellci Vargas.

25 9.» Pireo - 1.300 metroí - AP - Prímlo: Cr» 1.300.000.

1.» Bandido. C. R. Carvalho
2.0 ralr Boy. O. Cardoio
3> VoUdo.'P. Alve» ..
40 Honey Smlle. J. Reli ...
S.oVapua. J. B. Pallelo .
fi.» Koptnlk. J. Machado
7»Vanadlum. A. Ricardo
• • Empolgante. I. Oliveira

ã'SE»!Ss,*":::: (^
111 Falai, A. Sanloi  57 2.5,9 112

57
57
57
57
57
57
57
57

Cr»
10.150 28 I U
5.819 50 : 12
7.830 37 !
(Bandido) '

709 410
2.273 128

10.526 27
1.902 140 I 33
1.600 182 | 34

44

3.804
1.148
6.518
4.110

Cr»
44
148
25
40

62 2.716
1.519 110
692

1.911
4.230
1.143

23.139

243
88
39
147

43.478

Criador: Hara Rtcralo.

MOVIMENTO GERAL DAÍ APOSTA»

Movimento d.» apo»taa .. Cr»S3«.M4.0M
Coneuno»

Total

Cr» 13.753.2»

Cri 349.2M.2»

29 PAREÔ — 2.400 metroí —
(Grama) — 14h05mln. — Pre-
mio Caudeamus — 1.500.000

Kg
1-1 King Kong, E.L.M. F9 54
2—2 Mercai, A. G. Silva . 57

3 Savary, J. M. Amor. 57
3—4 Índio Plqucr., A. Barr. 57

8 Escatel, H. Aklyoshl 57
4—6 Alarcon. A. Mas»o .. 57

7 Jurno, E. Araya .... 67

39 PAREÔ — 1.200 metro» —
(Grama) — 14h40mln. — Pré-
mio Farwelt — 2.000.000

Kg
1—1 Benjamim, J. P. Sto». 38

" Tlmok, J. Carllndo . 57
2—2 Eplnard, A. Barroso 56

3 Químico. E. Sampaio 56
3_4 Wey, M. Silva  56

5 QuartelrSo. L. Cavalh. 56
4—6 San» Rcprochc, M. P. 56' 

7 Gardlngo, G. Massoll 56

49 PAREÔ — 1.200 metroí ¦»-
(Grama) — 13hl5mln. — Prê-
mio Xaico — 2.000.000.

Kg
1—1 AgullhSo, E. Sampaio 86

" Newton. J. Carllndo 87
2—2 Gama Boy, E. Araya 56

Tlet*. E. Le Mener F: 56
3-4 ClompSo. J. O. Silva 56

Alvorecer. J. Fagun. 58
4_fl Claudlus, A. Barroio 36

Estalo, E. P. Coita . 38

59 PAREÔ — 1.609 metroí —
(Grama) — 13h50mln. — Prê-
mio Gabarl — 1.500.000. —
Pule tríplice — Ia. Indicaçlo.

Kg
I—1 Londondcrry. L Carv. 56

2 Young Love, P. Peres 54
2—3 Kandro. J. M. Amor. 58

Lemárlo, J. Alve» .. 54
3—5 Keyneslano. A. Bar. 54

Monteflore. S. P. Dia» 53
4—7 Kld Galahad, A. Boi. 55

Rasputln. O. Nobre . 52

6» PAREÔ — 1.500 metroí —
(Grama) — 16h39m — Prêmio
Qulbor — 1.500.000 — Pul*
triplica — Ia. Indicaçlo.

K»T
1—1 Mo»trador, A. Artln 57

2 Prezado, N. Ludgero 54
3—3 Solferlno. J. Carllndo 57

Fortúnlo. J. S. Per. . 81
8 Monk. U. Bueno .... 81

3—« Spahl», E. Gonçalvei 87
7 Xampú, C. Dutra ... 57

fAutunno. O. Nobre 55
4-9 Alamo. L. Cavalheiro 57

10 On Paue» Pu, J. Mar. 87
11 Llbeto. M. Alonw» .. 87

1—1 Mcsíldor, J. G. Silva
" MastereU, A. Masso .

2—2 N. Plu» Ultra. A. Bar
3 Reymour, N. Corre ..

3—4 Itamaraty, J Alves .
5 Olheiro, L, Rigoni .

4-6 Gnstfio. U. Bueno ...
7 King Archer, J. Car.
" Caratal, D. Garcia .

60
60
60
60
61
r,n
60
60
61

89 PAREÔ — 1.400 metros —
(Grama) — 17h50mln. — Prê-
mio Pantheon — 2.000.000 —
Pule tríplice — 3a. Indicaçlo.

Kg
1—1 Tlbre, R. Machado .. 50

Manurl J. Alve»  51
Dear Son. J. P. Sant. 56

2—4 Rastro, N. Corre .... 58
8 Lal»»er Falre, M. Pa. 56
6 Tirol. S. Lobo 56

3-7 Flylng Fl»h. M. Silva 56
Eohlpo, J. Fagunde» 56
Tobol, A. Masso .... 88

10 Santelmo, R. Dlnlz .. 56
4-11 J. Yuma, A. Barroso 56

12 Ambaisador. J. RoldSo 56
13 Llvcrpool, M. Rocha 54

" Coq D'or, U. Bueno 56

99 PAREÔ — 1.600 metro» —
Areia — 18h30mln. — Prêmio
Zenabre — 2.000.000.

Kg
1—1 Gonç, R. Machado .. 56

2 Tigrez. E. Gonçalvei 56
2—3 Guandu, E. Araya .. 56

4 N. Rlche. J. O. Sllv. 56
3—5 Corelll, J. M. Amor. 56

Llrabel. J. Alve» ... 56
Lazlo. A. Bollno .... 56

4—8 Delmo, G. Ma»»oll .. 56
9 Orateur, A. Barroio 56
" Ouff, O. Nobre  58

AMANHA

19 PAREÔ — 2200 metro» -
Var — 19h50mln. — Prêmio
Jahn — Cr» 1.200.000.

1—1 Fissore, I. Antônio ..
2-2TUIO Cu*, C. Lira ...
3-3 Dcnestre. M. Padial
4-4 Aruak (Namoro), D.

Alve» •. . •••¦••••
5 Ekandar, Jos* P. Mar.

29 PAREÔ - 1.ÍM metroí -

20h:0mln. — Prêmio Dom Fa-
isca — Cr» 1.200.000

Kg
57
53
56

60
57

1-1 BoupaJo», C. Pifion .
" Calálnoi, L. Cavalhel.

2—2 Don Fellclo. A. Bar
3—3 Inédito. E. Araya ..

4 Igano. G. Almeida ..
4—5 Marte. A. Masso

Kg
52
60
87
58
57
56

í Ralf, S. Lobo  86

39 PAREÔ — 22M metro» —
Var. — 29h50mln. — Prêmio
Trancham — Cr» 1.500.000

Kg
1-1 Rampart. J. M. Amor. 57
2-í Tio Patinha». J. P. S. 87

3—3 D. Royal, A. Artln 55
4 Ouriço, J. Marchant 57

4—8 Savardl, E. Sampaio 57
6 Rcalgarve, M. Rocha 55 ¦

49 PAREÔ — 1.300 metro» —
Var. — 2lh25mln. — Prímlo
Rub — Cr» 1.200.000 — Pule
tríplice — Ia. IndlcaçSo

Kg
1—1 Blackneú, E. Sampaio 58

2 H. Doce. C. Pifion . 54
2—3 Faníri. W. Mazalla . 58

Invcntrlz, J. Roldfio 60
Pratlnha, S. Lobo .. 58

3—R Balt Skln. S. Iodlce . 60
Colelra, G. Almeida . 55
Mis» Eliete. J. C. A. 56

4—9 Abadesca, M. Olquin 53
10 Coran*la, J. P. Silva 53
11 Volare, A. Artln ... 87

59 PAREÔ — 1.300 metroí —
Var. — 22h — Prêmio. Ata-
ch* — 1.500.000 — Pule tri-
pllce — 2a. Indicaçlo

Kg
1—1 Malmoé. E. Amorlm . 57

" Raquellm, M. Padial 57
2—2 Tio Mlckey, J. P. San. 57

Albergo, J. Marchant 57
3_4 Flabelo. H. Aklyoshl 57

Beija Flor, G. Amor. 53
Galorc. S. P. Dlns .. 57

4—7 R. Grass, N. Nobre . 55
Montccobo*. A. Masso 57
Rallye (Mugucllo), A.
Tcmp  57

69 PAREÔ — 1.400 metro» —
Var. — 22h33mln. — Trêmlo
Arnaldo Vieira de Carvalho —
Cr» 2.000.000

Kg
1—1 Goiânia, G. Maitoll . 56

" GalUêa, E. Araya ... 56
2—2 Gelba, J. Marchant . 56
3—3 Trece Monedas, M. Al. 56

Brlna, S. Iodlce  56
4—5 La Comule»a, J. M.

Amorlm  86
Jirldla, C. Lombardo S«

79 PAREÔ — 1.300 metro» —
Var. — 23hl0mln — Prêmio
Estluarribla — Cr» 1.500.000
— Pule tríplice — 3a. indica-
<*° Kf
1—1 Aniversariante, C. Du-

tra " Malllon. E. Araya .. 57
2—2 Morublxaba. A. Artln si

Jerry Jack. A. Masso 57
3—4 Urlas. E. Amorlm ... JT

Fldalgote. O. Nobre 55
4_« Dlnheirlnho, W. Rosa 53

Samorlm. S. Lobo ... 87
'¦ Sandrlno, S. Lobo ... 57

89 PAREÔ - 1.600 metro» -

Var — 23h45m!n. — Prêmio
Obscura - Cr» 1.200.000. 

^
1-1 Acla. A. Artln 57

2 Rub. J. Carllndo .... 87
2-3 Vivlnha. E. Gonçalv. 60

Paptsa. W. Mazalla Jr. 85
3—5 Tagana. N. Ludgero 58

Toscanela. J. C. AvUa 87
4—7 LomiU, M. Olguln .. M

Asotir. S. Lobo  58

PAREÔ - AS 18H20MDÍ. - 1.000 METROS - Cr? 1.600.000

(BETTING)

1^-1 J. Ternura, C R. Car. 56
Gorino, H. Vasconc. 56
Luluca, A. M. Camln. 56

2—4 Sorriso, A. Ricardo .. 56
Timcu, J. Brizola ... 58
Honest Man. A. da S. 56

3—7 Querozcnc, O. Cardoso 56
" Mocanl, F. Mcneze» 86
8 Cheplá, P. Alves .... 56

4—9 Dunhlll, J. Terre» ... 56
10 Mambrum, J Rei» ... 56
11 R. Fox, R. Carmo .... 56
12 Meu Bem, J. Pinto .. 56

ESTREANTE
149 Garbo

89 Plchurl
ESTREANTE

69 Talplral
79 L. de Bag*
49 Golát

ESTREANTE
99 Laramie
39 Taplral
79 Gazo

ESTREANTE
ESTREANTE

1.400
1.200

85"1|5
78"2|8

GL
AL

1.300 84"3|8 AP
1.400 84" AP
1.200 78"1|5 AL

1.400 89"3|S AL
1.300 84"3|5 AP
1.600 104"4|S- AU

3. L. Pedrosa
A. Araújo
R. SUva
M. Conejo
L. Tripodi
J. J. Tavare»
S. d'Amora
S. d'Amort
J. F. Vala
G. Feljó ¦.
F. Coita»
G. L. Ferreira
M. Araújo

9.0 PAREÔ — AS
(BETTING)

18H55M1N. - 1.300 METROS - Cr? 1.300.000

1—1 Diana, A. M. Cam. .
" Veloclty, F. Meneze»

57
57

2 Falr Storm. P. Alves 57
2—3 Las Palmas. L. Corr. 57

Dlorling, J. Terrc» .. 57
Catemoia, R. Carmo 57

3-8 Vestal Girl. J. Borja 57
Estonlana, O. F. Silva 57
Ballville. 1. Oliveira 51

4—9 Kltty-Fox, A. Santos 57
10 D. Farniente. F. P. F9 57
11 Vanga. J. Brizola .... 57
12 Esperta, A. Ricardo .. 57

29 L. Manon
19 Aitá
89 L. Manon
39 L. Manon
89 L. Manon
69 Ballevtlle
69 Divertida
89 Portela
69 L, Manon
69 Quarêa
89 Falalse
99 Quarêa
19 H. Sunrlie

1.300
1.200
1.300
1.300
1.300
1.400
1.500
1.500
1.300
1.200
1.200
1.200
1.300

83"2|5 AL
76" AL
83"2 AL
83"2S AL
83"2S AL
91"4 AP
93"3S GL
96"2S AP
83"2 AL
73"2 GL
76"2|5 AL
73"2|5 GL
86"1|S AP

O. B. Lopt»
O. B. Lope»
J. S. SUva
J. L. Pedro»a*
G. Feljó
O. J. M. Dia»
F. P. Lavor
A. Nahld
H. Tobla»
E. Coutinho
M. Araújo
A. Vieira
C. Pereira

Palpites

CANTAROLA — ESCOLHA —
BENONITA

VESTAL BOY — INCAT — TA-
QUARI

BRASAMORA — MUJALO —
URMARINO

HAPPY MOON — PRIMA DONNA
— FIDES
FOX-TROT — VENUTO — FOR-

ROBODÓ
FAIRY FLOWER — KINKARA —

FORMA
ESTÂNCIA - GUEBA - ADATIS

QUEROZENE — SORRISO -
DUNHILL

DIANA — VESTAL GIRL — LAS
PALMAS

Cavalo no relógio

FOX-TROT está em fase de re-
cuperação. Isto pode ser visto não
só em suas últimas atuações, como
também no exercício que produziu
esta semana, quando passou os
1.300 em 85", terminando com rara
desenvoltura. O alazão, *me vem
de duas boas corridas no gramado,
nos páreos vencidos por Kalapalo,
sempre foi melhor corredor na

areia. Pelo menos foi nessa raia

que registrou seus três triunfos.
Hoje, encontra uma carreira fa-

vorável, onde pode largar na fren-

te e ensinar o caminho aos compe-
tidores.
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CBV usa verbas
em política

Unido karatê pode
crescer muito mais

Atletismo parado
não pode evoluir

Maria Ester Bueno
e o panorama de 66

da
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Alguns leitores nos in-
dagaram sobre a adoção,
por parte da CBV, de mé-
todos demagógicos • uso
inadequado de verbas para
a obtenção de apoio esta-
dual nas eleições. Como
isso é feito? A explicação
é bastante simples e não
oferece maiores problemas.
Inicialmente, Calçada uti-
liza as verbas para subven-
ções de acordo com seus
desígnios políticos, atri-
buindo-as a éste ou aquê-
le Estado de acordo com
a recompensa que dele pos-
sa obter em troca: essas
subvenções não se subor-
dlnam a nenhuma política
geral de aprimoramento do
volibol, por parte da enti-
dade federal, e não se fa-
zem em troca de nenhuma
programação do lado dos
Estados. São governadas,
exclusivamente, pela troca
de favores. Além da mani-
pulação da verba de subsí-
dios, o nosso querido Cal-
cada usa também métodos
sutis, embora não menos
eficazes: quando de com-
petições interestaduais ou
internacionais, Calçada, ar-
bitràriamente, cobra ou
deixa de cobrar cotas de
contribuição para as des-
pesas que cabem aos vá-
rios Estados. Isso .sucede
invariavelmente nos cam-
peonatos brasileiros e acon-
teceu quando da visita do
Spartak. Como a Federa-
ção Metropolitana de Voli-
boi é presidida pelo seu f u-
turo adversário nas urnas,
Calçada cobrou-lhe uma
vultosa quantia para que
sua seleção enfrentasse os
tchecos. Nos demais Esta-
dos, cujos votos ainda não
estão assegurados, a CBV
não cobrou nada e os jo-
gos foram um presente que
pressupõe o retorno sob a
forma de voto. Esta é uma
parte, apenas, dos meios de
atue dispõe Calçada para
seduzir os inocentes repre-
sentantes das Federações
Bstaduais. Esses senhores
são extremamente ingênuos
• preferem íicar devendo
um favor a Calçada, o qual
retribuem com seu voto, ao
invés de eleger um bom
administrador que lhe da-
ria muito mais, sem pedir
nada em troca.

RECURSOS
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Em nossa última crônica
discorremos sobre a ine-
xistente política esportiva

ARLINDO L. CORRÊA

brasileira, referindo-nos es-
pecificamente aos Cr$ ....

. 2.140.770.000 destinados ao
CND no Orçamento federal
de 1967. Hoje, eomplemen-
tando nossas observações a
respeito dos recursos orça-
mehtários postos à disposi-
ção dos desportos nacionais,
vamos mostrar aos leitores
uma outra faceta do pro-
blema: a alocação de ver-

. bas à Divisão de Educação" 
Física do Departamento
Nacional de Educação do
Ministério da Educação e
Cultura.' Para 1967 a DEF
conta com recursos para:

a) Criar e instalar, rea-
lizando obras e adquirindo
equipamentos, parques in-
fanto-juvenis, em convênio
com entidades públicas ou
diretamçnte, através da
própria Campanha Nacio-
nal de Educação Física. Re-
cursos no total de CrS ...
1.800.000.000;

b) Instalação de Cen-
tros de Educação Física.
Recursos de Crf
600.000.000;

c) Auxílios a Escolas de
Educação Física (que já
recebem verbas vultosas no
orçamento próprio das Uni-
versídades respectivas). Re-
cursos no total de Cr$ ..
48.000.000;

d) Ajuda às atividades
dos Clubes de Caça e Tiro
e associações congêneres
nas áreas de colonização.
Montante de recursos igual
a CrS 30.000.000.

Somando os itens de o
a d tem-Se Cr? 
2.478.000.000. Adicionando-
ae os recursos do CND,
obtem-se, à primeira vista,
analisando rapidamente o
orçamento da União, um
total de Cr$ 4.618.770.000
atribuídos ao esporte e à
educação física nacional.
Se quiséssemos ser mais
precisos seria necessário
acrescentar os disp^ndios
com a manutenção das es-
colas de educação física/
que atendem a certa de..
1.000 alunos. A razão dè
Cr$ 1M0Ó.000 tfor aluno se-
riam maiá Cr$ iv400.000.000,
perfazendo um total de Cr$
6.000.000.000 aproximada-
mente. Existe ou não , di-
nheiro para o esporte?

MELHORES

É muito difícil, este ano,
apontar os melhores joga-
dores cariocas de volibol,
dado o seu panorama pou-
co satisfatório. Todavia,
para não deixar de.incen-
tivar nossos atletas, apon-
tamos Alexandra no setor
feminino e Marco Antônio
no masculino. No masculi-
no, realmente, a escolha é
difícil, em virtude da irre-
gularidade geral, mas Mar-
co Antônio merece especial
atenção.

JUDÔ

Iniciativas melhoram
judô da Guanabara

.:'

A Federação Guanabari-
na de Judô fez realizar na
na de Judô fêz reali-
zar nos 6alões da . As-
sociação dos Empregados

do Comércio, uma reunião
de representantes dos clu-
bes a ela filiados, que se
constituiu num verdadeiro
balanço das atividades do

judô da Guanabara em
1966.

Foi quase unânime o re-
conhecimento ao impulso
que o novo presidente, sr.
João Cesarino, soube im-

primir àquela Federação,
conseguindo reunir um gru-
po de abnegados desportis-
tas que, com muito traba-
lho e bastante entusiasmo,
levaram a fim o vasto ca-
lendário da entidade.

Várias iniciativas vieram
dar um novo aspecto aos
campeonatos desta modali-
dade desportiva, saüentan-
do-se a melhor escolha dos
locais, a observância dos
prazos de inscrição, o res-
peito aos horários, a res-
tauração dos tatamis, a en-
trega e o estabelecimento
de troféus e medalhas de
excelente aspecto, sempre
entregues logo após as com-
petições, a realização de
treinamentos em conjunto
dos atletas mais destaca-
dos, a compra de unifor-
mes para as representa-
ções oficiais, a ampliação
dos horários de atendimen-
to aos associados, além de
outras medidas realmente
positivas.

-Censuras foram feitas à
direção da delegação da

FGJ ao Campeonato Brasi-
leiro de Judô realizado em
Belo Horizonte, quando fo-
ram dadas instruções pa-
ra que certos judoístas per-
dessem lutas de propósito
a fim de permitirem a cias-
sificação de um maior nú-
mero de cariocas, o que re-
sultou na conquista do ti-
tulo do certame de juve-
nis em condições que foram

classificadas como desonro-
sas, assim também como
ao comportamento desta de-

legação durante o campeo-

nato, quando foi feito car-
naval com bombas e manl-

festações ruidosas.
A maior parcela dos pre-

sentes revelou-se desejosa
do afastamento do atual

diretor técnico, prof. Os-

waldo Duncan, tendo ten-

tado responsabilizá-lo por
alguns pontos negativos da

atual administração, mas

todos foram unânimes em

que tal providência cabe

ao presidente da enüdade,

que é quem indica a dlre-
toria, pelos Estatutos, tste,

por seu lado, não revelou

suas intenções, enquanto o

prof. Oswaldo Duncan de-
clarou que não se demitiria
pois não pretende dar a

mão à palmatória e fêz um
retrospecto de suas ações
à frente do Departamento
Técnico, salientando o
quanto é espinhosa a sua
missão, talvez a mais dura
de tôda a diretoria e a
mais vulnerável às críticas.

OSS!

Em artigo anterior sa-
lientamos as desvantagens
da existência simultânea da
vários estilos de karatê.
Nos Estados Unidos da
América do Norte, apesar
do esforço contínuo • com-
binado de dois grandes
mestres japoneses Nakala-
ma e Nishyama que pratí-
cou oshotokan,. a prolife-
ração dos outros estilos di-
ficulta sobremodo o desen-
volvimento do karatê, ape-
sar disso tem havido sérias
tentativas de união.

.Em 1963, por exemplo,
houve um campeonato em
Nova York, organizado por
Henry Cho, presidente da
United Karatê Federation
que reuniu 310 participan-
tes de todos os estilos atual-
mente existentes no pais;
Tae-Kwan-Do, Vechl-Ryu,
Bando-Ryu, Shito-Ryu •
daquele ensinado por nós,
oshotokan..

O vencedor foi um ne-
gro da Brooklig School of
Karatê. Na Europa o kara-
tê foi introduzido pela
França através do 5.° dan
H. D. Plée, atualmente o
presidente da Federação
Francesa de Karatê, filia-
da à Nihon Karatê K-kai.
O problema, entretanto, é
'o mesmo. O campeonato
europeu realizado éste ano,
por exemplo, reuniu tam-
bém praticantes de vários
estilos, onde predominou
em quantidade o Wado-
Ryu sendo seguido pelo
Shoto-Kan e o estilo pra-
ticado pelo mestre Oyama.

Em qualidade, entretan-
to, o Shoto-kan predomi-
nou, talvez pelo avanço de
10 anos que a França tem
sobre os demais países eu-
ropeus graças a H. D. Plée

Assim, tanto no campeo-
nato individual como no de
equipes a França se sagrou
campeã de maneira fácil.
Na França também existe
o problema qe diversidade
de estilos, porém o divul-
gado por Plée, o shotokan,
é o predominante. O outro
grande mestre na França é
o japonês Mochizuki, tam-
bém 5.° dan, que ensina o
Wado-Ryu.

No campeonato indivi-
dual tomaram parte a In-
glaterra, Áustria, Suíça,
França, Alemanha e Itália.
O campeão foi o francês
Baroux, aluno de Plée e o
vice-campeão também um
francês, Sauvln, aluno de
Mochizuki. O campeonato
de equipes também foi ven-
cido pela França. Foram
sete os franceses seleciona-
dos, por competição, para
representarem a equipe da
França (5 alunos de Plée
e dois de Mochizuki). O
vice-campeão por equipes
foi a Suíça, orientada por
Cherix, praticante do esti-
Io Shoto-Kan.

JAPÃO

Infelizmente, cabe ao
Japão a responsabilidade
dos problemas que estão
surgindo tanto nos Estado3
Unidos da América do Nor-
te como na Europa. Apesar
da Nihon Karatê Kyo-
Kay ser a entidade oficial
do Japão de preparar os
instrutores de Karatê, um
erro de política, talvez na
condução do Karatê, tem
levado a essa desunião. E
se o Japão não encarar de

frente o problema, é possí-
vel que o «eu prestígio seja
profundamente a ba 1 ado.
Haja vista a derrota re-
cente de uma equipe japo-
nêsa, considerada imbatí-
vel, frente à equipe do
Havaí, apesar de ter ven-
cido facilmente a equipe
norte-americana, prepara-
da pelo 6.° dan Nishiyama.

íste estado de coisas le-
vou a Europa a reunir-se
sob uma única associação,
a União Européia de Ka-
rate, independente e que
irá se ocupar do Karatê,
considerando a questão de
estilos de ordem secunda-
ria. A U.E.K. foi criada
com as vistas voltadas pa-
ra os campeonatos mun-
dlais e pretende impor-se
ao mundo face à desorga-
nização interna dos Esta-
dos Unidos, às divergèn-
cias dentro do Japão e do
fato da Rússia e países sa-
télites ainda não cultiva-
rem este esporte.

AMÉRICA DO SUL
E nós da América Lati-

na estamos iniciando, ê
verdade, mas por Isto mes-
mo não podemos cometer
os mesmos erros que estão
ocorrendo no mundo. O
Brasil foi o pioneiro do
Karatê na América do Sul,
no Rio de Janeiro foi in-
troduzido pela Kobu-Kan.
No México coube ao mestre
japonês Mabunl a sua in-
trodução através do estilo
Shito, observamos ainda
que o próprio Plée está
6ofrendo a influência deste
estilo, poii conta com a co-
laboração de Nanbu, cam-
peão japonês praticante de
Shito. É possível, entretan-
to, que na América do Sul,
possamos liderar o Karatê
c torná-lo unido se aspi-
rarmos tornar marcante a
nossa presença nos cam-
peonatos mundiais. Antes
de tudo é preciso, pois, ca-
beca fria • organização.
Nada de divergências que
poderão quebrar a nossa
associação, a nossa união,
isto é, a Brasil Karatê As-
ciation, após termos noa
organizado bem, pelo me-
nos estruturalmente, mais
fácü será pleitearmos ver-
ba das autoridades esta-
duals e federais que nos
possibilitem incrementar o
nosso esporte e torná-lo
no futuro um elemento de
propaganda do nosso País
no cenário mundial.

FAIXAS
Resultado do exame para

faixa verde realizado na
Academia Shldo-Kan.

FAIXA VERDE
José Maia (Shldo-Kan)
Sldnei (Shido-Kan)
Newton Marques (Shi-

do-Kan)
Roberto Tinoco (Shido-

. Kan)
José Maurício (Shido-
Kan)
Oswaldo Moura (Kobu-

Kan)
Luclano Vicente (Kobu-
Kan)
Max Schmoll (Kobu-
Kan)
José Polachini (Kobu-
Kan)
Jorge Bulsse (Kobu-
Kan)
Pedro Leite (K. K.)
Mário Halfeld (K. K.)
Albery Teixeira (K.K.)
FAIXA LARANJA

Alberto Jaimovichl (K.K.)
Heraldo Grilo (KK.)
Jorge Camilo (K. K.).

Os atletas brasileiros fica-
ram mesmo sem qualquer
competição internacional no
final de 1966. Após o aceno
da disputa do Torneio ABC
(Argentina, Brasil e Chile)
em Concepclon, no Chile, os
principais atletas brasileiros
chegaram a fazer concentra-
ção espontânea para, no fim
de tudo, ver desmoronar
aquela possibilidade. •

Diz-se possibilidade porque
é a única coisa que o atleta
brasileiro desfruta: apenas
uma viagem para compensar
os seus esforços enormes —
hoje mais do que ontem —
solitariamente dentro de uma
pista. Esses cancelamentos —
sempre com a temática da
falta de verba — são os ver-
dadeiros espinhos do espor-
te base sul-americano, pois
o Intercâmbio é quase nulo,
somente verificando-se um
contato quando de um cer-
tame continental ou compe-
tições esporádicas que/ quase,
sempre, redundam em nada.

Não foram poucos os atle-
tas que ouvimos lamentar o
cancelamento dessas compe-
tições Internacionais, não pe-
Io fato de seguir viagem, mas
pelo desejo de progredir e
mostrar o pouco que têm a
outros povos, a outros públl-
cos, enfim a novas caras. Em
verdade, um atleta quando
em viagem pouco ou nada
desfruta dos lugares visita-
dos, considerando que a sua
maior meta é a competição,

para a qual preparou-se
meses a fio. Quando a com-

petição termina, i hora —

até, às vezes de madrugada
— do regresso pelo avião que
já o espera.

Imaginem o que pode es*

perar um atletismo que vive
à margem do verdadeiro pro-
gresso, de sua base clentífl-
ca, se não compete com fre*

qüêncla com valores mais po-
altivos para colher melhores
frutos. H4 cerca de quatro
anos atrás, o atleta Carlos
Veras, decatleta do Chile e
um dos experta do atletismo,

ULISSES LAURINDO

declarou, em conferência na
CBD, que o atletismo sul-
americano haveria sempre ete
padecer do mal da distância
entre um país e outro, ter-
rivel malefício para o seu
progresso. Todavia, o mesmo
desportista acentuava que se
haveria de cuidar de meios
para dotar — mesmo dentro
dessa dificuldade — o rei do
esporte do mundo de novas
perspectivas, através de um
programa racional para pro-
jetá-lo entre os maiores do
mundo. As coisas porém con-
tlnuam as mesmas.

TEORIA DA ÍPQCA

O presidente do Vasco, em
declaração à imprensa afir-
mou que as contas do Vasco
não têm defícits, o que, em
verdade Significa uma vitó-
ria. Não deixa, sem dúvida,
de ser uma vitória no ponto
de vista financeiro, mas trls-
te no ponto de vista esporti-
vo, notadamente, quando
uma análise superficial sobre
o Vasco da Gama constata-se
que alguns dirigentes da co-
Una optaram pelo fechamen-
to de algumas seções ama-
doristas porque as mesmas só
davam prejuízo. Há duas
realidades distintas que não
se pode negar: Não há mila-
gres quando falta dinheiro
para se levar avante um pro*
grama, seja êle qual fôr; a
outra i que porém, não sa
pode simplesmente acabar
com seções amadoristas sob
a alegação de que elas dão
multas despesa e nenhunía
receita.

Evidentemente, Isso que
aconteceu no Vasco é o sin-
toma generalizado que atinge
o esporte amador brasileii..
onde os dirigentes — nem to-
dos, é claro — resolvem os
seus problemas de finanças
desforrando-se no fraco, no
caso — por ora — no espor-
te amador. O ideal não é ter
lucros financeiros • sim lu*
cros glórias que só podem
vir com o esporte.

AQUÁTICAS

Flamengo é o novo
campeão de infanto

Acaba de chegar ao Bra-
sil, em visita a familiares,
Maria Esther Bueno, ex-
pressão máxima do tênis
brasileiro, não só de hoje,
como de todos os tempos,
única latino-americana a
figurar como número um
do ranking mundial.

Reúne a grande tenista
todos os atributos impres-
cindíveis a um autêntico
campeão: talento, técnica,
preparo psicológico e espl-
rito esportivo.

Seu jogo é produtivo, efí-
ciente; o saque tem a po-
tência de serviço masculi-
no, os golpes de base são
longos, seguros, precisos,
excelente preparação para
o arremate na rede. Os vo-
lelos, espetaculares, e o
esmaches, fulminantes!

A gloriosa carreira de
Maria Esther muito repre-
senta seu esforço e luta.
Sendo o tênis absorvente,
requer inteira dedicação,
treinamentos constantes e
exaustivos a par de re-
núncia aos folguedos e ou-
tros derivativos. Isso du-
rante anos e anos! Na su-
peração das dificuldades
que normalmente ocorrem,
nesse triunfo anônimo do
dia-a-dia, nesse triunfo
desconhecido reside sua
maior vitória, aquela que
conduz a todas as outras.

FEITOS
Aos quatorze anos de

idade, num feito inédito
não só no Brasil, como no
mundo, Maria Esther ven-
ceu o individual do Cam-
peonato Brasileiro Infantil
e o de adultos.

Pouco depois, tornar-se-
ia internacionalmente fa-
mosa ao obter os mais ex-
pressivos e ambicionados
títulos tenísticos, Somando
centenas deles, haveria de
conquistar, dentre outros, o
de campeã individual de"Wlmbledon, por três vezes;
o de campeã de duplas, do
mesmo, por seis vezes; o
de campeão de single e
de duplas de Forest Hills,
multas vezes, além dos ti-
tulos internacionais: cam-
peã de simples e de duplas
realizados nas cidades de
St. Petesburg, Coral Gables,
Fort Landarle, Miami, São
Francisco, Los Angeles,
H o u s t o n, Jacksonville,
West Palm Beach, Orlando,
Boston, Ess, South Oran-
ge, Filadélfia, Chicago, San
Juan Puerto Rico, Barran-
quila, Kingston, Montego
Bay, Caracas, Buenos Ai-
res, Canadá, Toronto, Dus-
seldorf, Bristol, Manches-
ter, Birmínghan, Wesbaden,
Roma, Berlim, Hamburgo,
Gataad, Antuérpia, Paris,
Turim, Nápoles, Viena,
Notinghan, Dublin, Walles,
Hilversun, Baden Baden,
Perth, Melbourne, Sidney,
Brisbane, Adelaide, Casa-
blanca, Bloenforte, Johan-
nesburg, Durban, Cape
Town, East London, Port
Elizabeth, Pretória e outras
mais.

As vitórias de Maria Es-
ther Bueno deixaram de
ser apenas suas para Eer
glória brasileira!

TÊNIS NA GUANABARA
Milhares de jogos foram

realizados oficialmente, no
Estado da Guanabara, em
1966, o que revela crescen-
te entusiasmo pelo esporte
branco. Dentre os compe-
tidores, mereceu a Taça
Eficiência, o Fluminense
Futebol Clube, com 921
pontos, seguido do Tijuca
T. C, com 438 pontos; do
Rio de Janeiro Country
Club, com 350 pontos; do
Clube de Regatas Flamen-
go, com 292; e do Clube
Naval com 263 pontos.

Como tenista número um,
figura Jorge Paulo Lemann,
pentacampeão carioca, tendo
Luiz Carvalho Bonn mereci-
do o segundo lugar.

No setor feminino, Vanda
Ferraz manteve supremacia,
impondo-se como jogadora
inteligente e de fibra, segui-
da de Inara Freitas, tenista
de rara aptidão.

Enquanto no tênis masculi-
no de primeira classe, os va-
lôres permaneceram mais ou
menos os mesmos, no setor
feminino a renovação foi ad-
mirável. A par dos elementos
citados, surgiram Rosa Maria
Passarem, dona de poucos
recursos técnicos, contudo,
de grande percepção e lnco-
mum tino esportivo, e Eleo-
nora Mendonça — a jovem
que não tem medo, que soba
à rede com segurança e co*
ragem.

Os quatro novos valores fe-
mininos, embora imaturos,
representam uma forçai Jo-
gando, ainda, bastante aquém
de suas possibilidades deixam
ver que alcançarão gabarito
superior no tênis nacional. O
difícil esporte da raqueta im-
prescinde de tempo para se
desenvolver e só o êle dirá
até onde chegará esta plela-
de valorosa.

O melhor resultado em
competições nacionais foi
apresentado por Lena Firme-
berg, campeã brasileira da
Juventude em simples, dupla
feminina e dupla mista • da
macablaba.

Omar Prisco e George "Wil-
liam Shalders, futurosos ele-
mentos, demonstraram gran-
de progresso, bem como
Hugo Pucheu, Afonso Perel-
ra, Paulo Maurício de Souza.

No setor Infantil, de encan-
tar o desenvolvimento do
Regina Ferreira e Letlcia
Coutlnhol Também louvável
a. atuação de Cláudio Ferrei-
ra, Afonso Pereira e Paulo
Maurício de Souza.

Afirmamos ter havido uma
"renovação" no tênis. Reno-
vação no sentido de dar no-
vas forças e não no sentido
de substituição. Sim, porque
em 1966 a "velha guarda" es-
teve presente firme, atuante,
dando trabalho à moçada...
Veteranos e jovens mescla-
ram-se na nobre disputa es-
portiva, valendo-se os pri-
meiros daquilo que os jovens
não possuem e, pesa na ba-
lança, a experiência... e,
aproveitando-se os segundos
da seiva da mocldade, seiva
que nfto é tudo, mas cujo po»
der ninguém contesta.

OSS!

LIRTON MONASSA

RUDOLF HERMANNY

Bangu faz
hoje a
sua festa

Com um churrnsco-monstro
marcado para às 13h de hoje,
na sua sede social, na Ave-
nlda Cônego Vasconcelos, o
Bangu receberá tôda a crô-
nica esportiva e convidados
especiais para a festa de co-
memoração da conquista do
campeonato carioca de 66,
quando serão mortos 4 bois
vindos especialmente da fa-
zenda do presidente Euzébio
Andrade e Silva, «m Bom
Jardim.

Segundo os responsáveis
pela festa, a ela deverão es-
tar presentes mais de 2 mil
pessoas que ocuparão as di*
versas mesas colocadas no
salão e no ginásio, do clube.
Na oportunidade e na pre-
sença do patrono Guilherme
Silveira Filho, o presidente
Euzébio Andrade e Silva di-
rá, oficialmente, que aceita-
rá a sua reeleição para novo
biênio.

Durante a festividade será
tocado o novo hino oficial do
Bangu, de autoria do chefe
da torcida Juarez Silva e
Válter Pires, enquanto serão
vendidos a razão de Cr$ 10
mil o diploma, escudo e me-
dalha alusivos ao campeona-
to, cuja renda reverterá pa-
ra o pagamento do prêmio
de vitória to» jogadores.

A terceira etapa do Cam-
peonato Carioca de Infanto*
Juvenil, tem prosseguimento
esta tarde, na piscina olímpi*
ca do Guanabara, no Mouris-
co — às lTh30min — sendo
que o Flamengo é o novo
campeão, quebrando assim
uma hegemonia de seis anos
mantida pelo Fluminense.

Recordes novos foram as-
slnalados na categoria e fora
da mesma, como aconteceu
com a nadadora do Botafogo,
Ana Cecília Frelro Viana, que
na modalidade do nado de
costas, superou o recorde de
Juvenis, aspirantes e novíssi-
mos. Deve-se ressaltar que
pela primeira vez, na compe-
tição de infanto-Juvenls, fo-
ram disputadas provas acima
de 100 metros, evitando, as-
sim. que se venha a repetir o
fiasco da equipe brasileira
no Sul-Amerlcano de Lima,
no Peru.

Na primeira etapa dispu*
tada na última sexta-feira,
em onze provas, nove recor-
des foram batidos na catego*
ria, o que vem demonstrar o
elevado Índice técnico da na*
tação carioca, sendo que, nas
competições se registraram
grande número de competi-
dores.

RECORDES

A nadadora Eliete Mota, do
Flamengo, assinalou na pri-
melra etapa dos Troféus
Edlth Groba e Joio Have-
Unge, a nova marca para os
800 metros, nado livre, com
o tempo de 11'10"7/10, o que
é novo recorde brasileiro.
Eliete Mota esteve afastada
durante algum tempo da
aquática carioca, tendo ape-
nas participado — enquanto
cumpria o estágio — dos Jo-

Flamengo
campeão:
natação

Tendo totalizado 276 pon-
tos contra 185 do Botafogo,
o Flamengo assegurou, na
noite de ontem, na piscina
do Guanabara, a conquista
antecipada do título de
campeão carioca da nata-
ção infanto-juvenil, arreba-
tando, assim, a supremacia
do Fluminense, que há seis
anos liderava a categoria.

Tal como na primeira
etapa, a de ontem compro-
vou o grande entusiasmo
que o certame despertou,
enquanto que os nadadores
mirins voltaram a corres-
ponder à expectativa, com
resultados altamente satis-
fatórios, assinalando novos
recordes.

Os novos campeões sao
os seguintes: 200 metros
juvenis borboleta — Fran-
cisco Abtibol Neto (Bot)
2min46s3; 200m meninas,
juvenis, livre — Ana Ceei-
Ha Viana Freire (Bot),
2min2&5 (recorde de cias-
se); lOOm, infantis, peito —
César José dei Vecchio
(Flu) Imin28s7; 200m, ju-
venis, peito clássico — Elia-
ne Pereira (Vasco)  gos Lusos-Braslleiros e do
3min07s8; lOOm infantis,
costas —- Mary Elizabeth
Paquelet (Flu) lminl8s; 50
metros, petlzes, livre —
Mônica Homacht (Flu) ....
34sl; ÔOOm, juv. livre --
Álvaro Magalhães Couti-
nho (GB) 10min45s4; 50m,
petizes, costas — Rômulo
Arantes Jr. (Fia) 39s5; 100
metros, infantis, borboleta
Iminl6s2; Rew 4x50m*

Sul-Americano
em Lima.

de Natação,

INTERNACIONAIS

Os nadadores norte-ameri-
canos lideraram a natação

mundial no ano de 1966 —
tanto no setor feminino, co-
mo no masculino, destacan-
do-se o francês Alain Mos-
conl como uma das poucas
exceções. A superioridade
foi notada nos Pequenos Jo-
gos Olímpicos, realizados no
México, quando os america-
nos ganharam 17 medalhas
de ouro.

No setor masculino, as
marcas atuais são as seguln-
tes: 400m, nado livre — ...
4'10"5/10 — Alain Moscol, da
França. lOOm, nado livre —
52"9/10 — Alain Gottvalles,
da França. 200m. nado livre
— ra^/lO — Do Schollan-
der, dos Estados Unidos.
220 jardas, nado livre — ...
1'57"3/10 — Wender, da Aus-
trálla. 1.5O0m, nr.do livre —
16'41"6/10 — Mike Burton,
dos Estados Unidos. 4x110
jardas, nado livre — 
3'56"6/10 — Wendon, Ryan,
Dickson e Windle, da Aus-
trálla. 4x220 jardas, nado 11-
vre — 7'59"5/10 — Wendon,
Reynolds, Dickson e Windle,
da Austrália. lOOm, nado bor-
boleta — 57" — Luís Nicolao,
da Argentina. 110 e 220 jar-
das, nado de peito clássico —
118" e 2*28" — Iran 0*Brien,
da Austrália. 220 jardas, na-
do de costas — 2*11" — Peter
Reynolds, da Austrália.

FEMININO

200m, nado livre — 
2'11"6/10 — Pokey Watson,
dos Estados Unidos. 440 jar-
du, nado livre - 4*38"8/10 -
Kathle Wainwright, da Aus-
trália. lOOm, nado de peito
clássico — 1'15"7/10 - Galina
Prozumentchlkova, da Rús-
sla 1.500m, nado livre — ...
18'12"9/10 — Patty Caretto,
dos Estados Unidos. 4x200m.
nado livre — 8*55"9/10 —
Ryan, Gustavson, Kolb e Wat-
son, das Estados Unidos.
lOOm, nado de costas — ...
1T'4/10 — Ann Falrlie, dos
Estados Unidos 200m, nado
de costas — 27C4/10 - Ka-
ren Mulr, dos Estados
Unidos.

ÍRIS CARVALHO DE MENDONÇA

HALTEROFIL1SMO

Modelagem vive má
situação na FCHC

Apresenta-se deveras Ias*
timável a situação da Fe-
deração Carioca de Hltero-
íilismo e Culturismo, no se-
tor da modelagem física,
havendo uma necessidade
imperiosa da convocação de
donos de academias ou di-
retores de clubes, para tra-
tar deste problema.

O Incansável amigo Luiz
Santos, diretor da Acade-
mia Sparta e presidente da
federação, com sua equipe,
náo tem poupado esforços
para a organização de uma
entidade com campeonatos
freqüentes. A falta de lo-
cal e o náo comparecimen-
to de diretores de acade-
mias filiadas às reuniões
têm prejudicado esse tra-
balho. Por esse motivo,
convocamos por interme*
dio desta coluna todos os
interessados, para prestar a
Luiz Santos uma colabora-
ção que será preciosa.

Com tal objetivo, pedimos
aos senhores donos de aca-
demias, para nos procurar
pelo telefone 22-7582, o
fim de marcarmos uma reu.
nlão com o presidente da
Federação, visando progra-
mar o calendário de 1967.

* *
NOVA ACADEMIA — A

Guanabara possui mais um
centro de cultura física, si-
tuado na Abolição e dirigi-
do pelo atleta Luiz Carlos
Barreto, o popular Jucá,
bastante conhecido dos hal-
terofilistas da Zona Norte.

* •
MAIS OUTRA — Benny

Lavrador, que já emprestou
seus valiosos conhecimen-

tos à Academia Pan-Ame-
ricana, no centro; à Sauna
Ipanema, no setor de ginás-
tica com halteres e, à Aca-
demia Guanabara, onde
trabalhou com Cláudio Flá-
vio Magalhães (Tibi), re-
solveu mostrar uma nova
academia, que estorá loca-
lizada em Copacabana, on-
de Benny possui boas rela-
ções.

i* * u

RETORNO — Recebemos,
Academia Atlas, do Posto 5,
pertencente à Rede de Gi-
násios Vigor, a visita do
campeão Cássio Fernandes.
Após uma temporada em
Macaé, no Estado do Rio,
Cássio voltou cheio de saú-
de e com intenções de tam-
bém montar uma academia
em Copacabana.

* * •
MR. BRASIL — A dispu-

ta de Mr. Brasil, sob os
auspícios da Confederação
Brasileira de Culturismo,
com sede em São Paulo, de-
veria ter sido feita no mês
de novembro p.p., porém,
em virtude de motivos que
fogem à nossa alçada, fi-
cou transterida para o mês
de maio dc 1967. Ate certo
ponto, a transferência bene-
íiclou muitos atletas, que
não estavam na plenitude
de sua forma física. Tam-
bém, efetuando-se em maio,
os pesistas terão oportuni-
dade de treinar nos meses
de março e abril, quando a
temperatura no Rio se vai
tornando mais amena, para
seguir um ritmo de treina-
mento intensivo, que du-
rante o verão é inacessível

BERTHOLDO DE CASTRO MARCOS LOUREIRO
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COMITÊ OLÍMPICO DIVULGA
NORMAS PARA PAN EM 67

• O Comllé Olímpico Brasilei-
ro, depoU «Sas »ucc»sivas re»
uniões quo mantcvo com a$
Confederações Brasileiras, es-
t.iboleccu critério» o reformu-
lou o seguinte Calendário a
ser cumprido como prepara-
rio para o» Jogo* Pan Amerl-
cano» c quo sorvlrá do obser-
veçáo para a escalaçâo d»
equipe brasileira:

ATLETISMO

8 e 9 do abril — Troféu
"Brasil" (São Paulo).

29 c 30 de abril — As Fe-
dcraçóos deverão organizar
nos Estados Eliminatórias
nbertas a todos os seus alie-
ias convocados c os demais
que desejarem participar des-
sas eliminatórias. O progra-
nia deverá ser o constante do
C.O.B., devendo o seu rcsul-
tado ser enviado no dia se-
gulntc * CD.D. c uma cópia
parn o C.O.B.

27 o 28 de nvdo — Elimina-
tórla íinal em São Paulo.

Ob»ervaçôM — 1 —¦ Para a
iillima eliminatória de 27 o
28 dc moio. o Comltô Olím-
pico Brasileiro convocará os
0 (seis) melhores resultados
de cada prova dos torneios
realizados pelas Federações
nos dias 29 c 30 do abril.

H — As provo» constantes
cias eliminatórias sio as se-
jMiIntcs:

Homen» — 100, 200, 400,
J.500 metros, 110 metros com
barreiras o 400 metros com
barreiras, arremesso do peso,
disco, dardo, martelo, salto
cm altura, extensão c triplo.

Moças — 100, 200. 800 me-
tros, 80 metros com barrei-
ras, saltu cm altura, exlcm
hão, arremesso do peso, disco
e dardo.

NATAÇÃO E SALTOS

I1

Janeiro e fevereiro — Com-
pctlçôc» preliminares organl-
/.tas pela Confederação Bra-
sllelra de Tiro.

19 » 26 de março — 1* Eli-
minatória por correspondên-
cia organiwda noa Estados
pelas respectivas Federações,
devendo o seu resultado ser
encaminhado no dia seguinte
à CBT c ao COB.

23 a 30 de abril.— 2» Eli-
minatória (da mesma forma
que a primeira).

14 a 28 de maio — 3* EU-
minatória (final) em Sào
Paulo.

PROVAS — Pistola livre, si-
lhucta, revólver, carablna dei-
tada, carabina três posições.

OBSERVAÇÃO — Para a
eliminatória final o Comitê
Olímpico Brasileiro convoca-
rá, no máximo, até os 4 (qua-
tro) melhores atiradores de
cada modalidade cm cada
prova, do acordo com os re-
sultados alcançandos nas cll-
minatórlas de março e abril.

PUGILISMO

,9 c 10 de março — 1* Eli-
minatória nos Estados, orga-
nlzadas pelos Federações, dc-
vendo no dia seguinto ser
enviado o resultado ã CBP e
uma via ao COB.

14 o 15 de abril — 2' Eli-
minatória no Kio de Janeiro-

21 a 28 de maio — 3' Eli-
minatória (final) em S. Paulo.

OBSERVAÇÃO - Para a
última eliminatória o Comitê
Olímpico Brasileiro convocará
os melhores pugilistas que
participaram das demais cll-
minatórlas.

18 o 19 dc fevereiro — Tro-
féu "Brasil' (Rio do Janeiro).

23 o 20 do fevereiro —
Campeonato Brasileiro do Na-
tação (S. Paulo).

c 2 dc abril — Ia. Ellml-
nntórla. As Federações deve-
rão organizar nos Estados cll-
minatórlas nbertas a todos os
nadadores que desejarem pnr-
tlclptir, além dos convocados.
O programa deverá ser o cons-
Inntc dns provas determina-
tias pelo C.O.B. devendo o
MU resultado ser enviado no
dia seguinte A C.B.D. c uma
cópia ao C.O.B.

29 c 30 do abril — 2a EU-
minatória (Rio do Janeiro).

20 e 21 de maio — 3a. o úl-
tlma Eliminatória (Rio dc Ja-
nclro).
. .Obwrvaçòi» — I — Para
o última eliminatória serão
convocados os (1 (seis) molho-
res resultados das ellmlnató-
rins realizadas.

II — As provas constantes
das eliminatórias sào os se-

gulnlo»:
Homens — Trampolim c pia-

tnforma — 100 o 200 metros
livres, 100 costas, 100 bor-
boleta e 100 0 200 do peito.

Mòçt» — 100 c 400 metros
livres, 100 c 200 coilab, 100
borboleta c 100 e 200 dc peito.

REMO

2fl e 30 do abril — Eli-
minatória, com a disputa do
Troféu "BraiU"i com os so-

pulntcj barcos: doublescoul,
sem patrão, 4 com patrão,

2 com patrão c 4 sem pa-
tfúo.

CICLISMO

30, 21 dc março c 1 c 2
de abril — lo. Eliminatória
(São Paulo).

29, 30 do abril I.° c 2.° do
maio — 2a. Eliminatória (São
Paulo).

21 c 28 do maio — 3a. EU-
minatória final (São Paulo).

Provai — 1.000 scratch,
1.000 contra relógio o resls-
têncla.

HALTEROFILISMO

18 e 19 dc fevereiro — 1»
Eliminatória em São Paulo.

24 a 30 de março — Cam-
peonato Sul Americano cm
Lima.

21 a 28 de maio — 2r> Eli-
minatória (íinal) em São
Paulo.

JUDÔ

16 c 17 dc março — 1' Eli-
minatória organizada nos Es-
tados pelas respectivas Fede-
rações, devondo os resultados
no dia seguinte serem envia-
dos i CBD e uma via ao COB.

6 o 7 do abril — 2» Ellml-
natória a ser realizada no
Fio do Janeiro. 21 a 28 do
maio — 3* eliminatória (fl-
nal) cm São Paulo (três das-
SM).

OBSERVAÇÃO — Para a úl-
tlma eliminatória o Comitê
Olímpico Brasileiro convoca-
rá os melhores competidores
que participaram dos demais
eliminatórias.

ESG RI MA
Abril — Torneio Internado-

nal CBE (condicional).
21 a 28 dc maio — Elim-

natória final cm São Paulo.
OBSERVAÇÃO — O Comitê

Olímpico Brasileiro convoca-
rá para a eliminatória final
os melhores csgrimlstas quo
tonham participado do todos
os torneios anteriores.

VELA

consubstancia no seguinte:
a) Preliminarmente se rea-

llza cm Maceió uma série re-
glonal de 29/10 a 2/11/66, pa-
ra indicar os representantes
do Norte do País às elimina-
tórlas finais, a serem realiza-
das cm SSo Paulo e Porto
Alegre;

b) Aos dois eventos finais
dc seleção serSo dados pesos
de acordo com a sua Impor-
táncia, pelos quais serão dl-
vidldos os pontos obtidos em
cada série. A menor soma de
pontos, decorrente da dlvlsáo
pelo peso, após as duas sé-
ries indicará a tripulação se-
lecionada;

c) Os pesos dos eventos se-
rão os seguintes:

Campeonato Brasil — Pé-
so 4;

Eliminatória Final — Pé-
so 2;

d) Em caso dc empate se
aplicarão os critérios estabe-
Iccidos nas letras e, d e t do
item 6 do presente.

BASQUETEBOL
Janeiro — Campeonato Bra-

sileiro.
Fevereiro — Campeonato-

Sul-Amcrclano feminino (Li-
ma).

Abrilm8Ío — Campeonato
Mundial masculino (Monlcvi-
déu).

Abril — Campeonato Mun-
dial Feminino (Praga).

VOLIBOL

Fevereiro — Campeonato
Mundial feminino (Alemanha
ou Japão).

Abril — Campeonato Sul-
Americano masculino e femi-
nino (Santos).

FUTEBOL
Fevereiro a março — Cam-

peonato Brasileiro de Ama-
dores em Belo Horizonte.

Abril-maio — Seleção da
equipe (Confederaçáo Brasi»
leira de Desportos).

WATER-POLO

Janeiro — Torneio Rio-São
Paulo.

Fevereiro — Campeonato
Sul-Americano.

Março, abril e maio —¦ Trel-
namento da seleção.

DISPOSIÇÕES GERAIS

De acordo ainda com as
Instruções Preparatórias n*
2 será observado o seguinte:

I _ Não serão estabeleci-
dos índices mínimos para os
jogos Pan-Americanos, ílcan-
do no entanto a cargo da Co-
missão Técnica do Comitê
Olímpico Brasileiro a Indica-
ção dos atletas, a qual será
baseada na média e na cons-
tàncla dos resultados, bem
como da sua possibilidade em
bem representar o País.

n — O Torneio Pan-Ameri-
cano (eliminatórias previs-
tas) sorá disputado pela re-

presentação de cada Estado e

por intermédio de sua Fede-
ração, para efeito do inseri-
ção, sem contagem de pon-
tos, sendo sua disputa indivi-
dual e só podendo cada atle-
ta participar na prova de sua
especialidade.

III — Embora sob a super-
visão da COB c na maLs es-
trelta colaboração, as Confe-
derações serão as responsa-
veis pelo treinamento de suai
equipes, bem como deverão,
pelos seus Departamentos Mé-
dicos, examiná-los e acompa-
nhar o seu es,tado físico.
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Cidade alemã cria
academia de remo

GINÁSTICA

25 a 26 dc março — 1» EU-
minatória nos Estados, orga-
nlznda pelas Federações, de-
vendo o seu resultado ser
enviado no dia seguinte à
CBD e uma cópia ao COB.

29 a 30 de abril — 2» Eli-
minatória organizada pelas
Federações, da mesma forma
quo anterior.

27 c 28 dc maio — Elimi-
natória final em Slo Paulo.

OBSERVAÇÃO - Para a
eliminatória final o Comitê
Olímpico Brasileiro convoca-
rá os 2 (dois) melhores (lio-
mens e moças > dos torneios
realizados pelas Federações.

TÊNIS

Janeiro — Jogos do Caribe
Abril — Primeiros Jogos do

Brasil na Taças Davi».
Maio — Segundo» Jogos do

Brasil na Taçi Davis.
OBSERVAÇÃO - O Comi-

té Olímpico Brasileiro escala-
rá os tenista» selecionados

" 
pela» eliminatória» dc 1967
para a Taça Davi» e para as
compc'lç*es de Wlmblcdon
em Junho de 1967.

TIRO

Fevereiro — Campeonato
Sul-Amtrlcano em Santiago.

3 a 12 dc fevereiro — Cam-
peonato Brasileiro cm São
Paulo.

28 de abril a 6 dc maio —
Porto Alegre.

Llghtnlno — 9 a 18 de
março — Rio dc Janeiro. 19
a 27 de maio — São Paulo.

Flnn — 3 a 12 de fevereiro
— Porto Alegre. 23 a 30 do
março — São Paulo — Cam-
peonato Brasileiro.

Flylnf» Dutchman — 24 de
fevereiro a 5 dc março — Sào
Paulo. 15 a 23 do abril —
Sào Paulo.

OBSERVAÇÕES - I — As
eliminatórias serão disputadas
cm 2 séries de fi ou 7 regatas
cada uma, ficando o número
de provas a critério de cada
classe.

II — Em cada série os con-
correntes poderão descontar
a pior colocação.

III — Dentro do possível,
devcrào ser incluídas nas sé-
rios eliminatórias os Campeo-
natos Brasileiros das Classes.

IV _ As provas obedece-
rão as Regras da 1YRU, com
todas as Inovações introduzi-
das em 1905.

— Contagem — Pela no-
va tabola olímpica, homologa-
da pela 1YRU cm novembro
de 1964 c oficializada em
19G5:

Io lugar — 0 pontos
2' lugar — 3 pontos
3o'lugar — 5,7 pontos
4o lugar —.8 pontos
5? lugar — 10 pontos
6o lugar — 11,7 pontos
7o lugar — 13 (colocação

— 6 pontos).
VI — Para determinar o

representantes da cbsso pra-
valeeerá o seguinte critério:

fe) Cada uma das séries se-
rá considerada Individual-
mente, para estabelecer o
vencedor;

b) O velejador que na so-
ma das 2 séries obtiver as
melhores colocações será o
representante oficial de cada
classe;

C) Em caso dc empate a
decisão será determinada pe-
Ia soma dos pontos conquls-
tado» pelos participantes cm
ambas as séries, sempre com
o desconto da pior colocação
cm cada série;

d) Persistindo o empate, a
decisão será tomada levando
em conta o número de vezes
que um velejador cruzou a
linha de chegada em vanta-
gem sobre o outro;

e) Ainda continuando o em-
pate, será levado em consl-
deração o resultado da últl-
ma -prova da 2* série.

VII — O critério de soleçio
acima nâo se aplicará inte-
graimente á Classe Snlpt.
Esta, encontrando-íc cm ati-
vldade em todo o Pais e
abrangendo um grande nú-
«aero de latlstas, apresenta a
necessidade de um critério le-
vemente divergente, quo M

Ratzcburg, cidade alemã fa-
mosa pela sua equipe de re-
mo, acaba de dar um gigan-
tesco passo: a criação da
Academia de Remo de Ratzc-
burg, iniciativa esta da União
Alemã de Remo, e que coor-
dénará o treinamento das me-
lhores guanniçõcs germânicas,
além do funcionar como cen-
tro" do pesquisas. Desde 1060
que esta cidade tornou-se o
ponto de encontro dc tccnl-
cos, dirigentes, jornalistas cs-
peclallzados c confcrcnclstas,
que para lá se deslocam a fim
dc trocar idéias com o trei-
nador Karl Adam, do famo-
so oito, que a partir de 1059
sogrou-sc oito vozes campeão
alemão, quatro vezes da Eu-
ropa, duas vezes mundial,
campeão olímpico em Roma
e viec-campeão cm Tóquio.

A construção da Academia
processa-sc cm ritmo acele-
rado, e, enquanto isso, os
ratzcburgcnscs treinam em
locais provisórios, sendo que,
agora que findou a têmpora-
da de remo, o treinamento
está consistindo em levanta-
mento dc poso, cross-coun.
try e ginástica dc floxibilida-
de. E os germânicos Já vol-
taram os olhos para os Jogos
Olímpicos. As notícias dão
conta que experiências estão
sendo levados a efeito com o
fim de permitir a elaboração
de um plano de treinamento
que permita à equipe nacio-
nal obter grandes resultados,
no México. Já consta deste
plano o deslocamento para a
região dc Silvrctto, na Aus-
trla, onde os atletas treina-
rão num lago-représa locali-
zado a 2.040 metros de altu-
ra (mesmo local onde se pre-
pararam para o último certo-
me mundial). O treino cm
tal altitude é um dos pas80s
mais importantes na longa sé-
rle dc preparativos para as
Olimpíadas, que decorrerão a
uma altura aproximada.

anos deverá ter 2.100 metros
do extensão, c reto, 125m de
largura, para nove e seis raias
dc canoa e remo, respectiva-
mente, com uma profundida-
de minlma de 2 metros. Até
o momento não foram toma-
das providências quanto á de-
sapropriação dos terrenos ao
longo do canal, condição In-
dispensável para que se pro-
cessem as obras exigidas.

Uma estranha movimenta-
ção quebra a monotonia do
local. Nas proximidades do
clube dc remo Antares, ondo
ficaram os atletas alemães,
os fndlos ergueram uma ai-
dela. O gado pasta nas mar-
gens do canal, o que não
contribui muito para a Íim-
peza. Consta que no sótào
do casarão do clube vivem
aranhas do tipo "viúva ne-
gra"; e tal fato não deixa
margem a multo tranqüllida-
dc. Felizmente, segundo os
habitantes, elas não apare-
cem em outubro, época das
competições olímpicas. Ou-
trás "atrações" são a água
turva, roplcta de lnofensi-
vas cobras d'água, gafanho-
tos, aranhas venenosas e cs-
corplóes, além das margens
um pouco pantanosas, que ge-
raram um sentimento de re-
pulsa nos atletas que partici-
param da semana pré-olimpi-
ca,

Também os agrimensores
têm encontrado sérias difleul-
dades na demarcação do nó-
vo canal. Um traçado ritlli-
nco Implicar, obrigatòrlamen-
te, em adentrar terras indi-
genas. Há coisa de um mês
um grupo dc agrimensores
precisou bater cm retirada,
pois, subitamente, os índios
demonstraram todo seu po-
der defensivo, por melo de
velhos fuzis, afirmando que
atirariam cm quem ousasse
invadir seus domínios, ainda
que por um ou dois metros,
somente.

INSATISFAÇÃO

Pelo que afirma a revista
Ruder Sport, no seu último
número, os remadores alemães
que participaram da semana
pré-olímplca, no México, não
saíram muito satisfeitos com
as atuais condições do local,
onde serão realizadas as com-
petições de remo, em 1968,
apesar de o nome, Xochimil-
co, significar, no dialeto In-
dígena, lusar da» flore». Do-
tado de caminhos estreitos,
casas cheias de crianças, além
de um clube, situado cm lo-
cal artisticamente verde, Xo-
chlmilco parece muito román-
tico, a primeira vista, "ver-

dade esta que levará, ainda,
algum tempo, para ser com-
provada", segundo palavras
dc um dos atletas germánl-
cos.

SITUAÇÃO ATUAL

O canal onde deverão ser
disputadas as provas olimpi-
cas de canoa e remo tem,
atualmente, 1.200 metros de
extensão, e em Unha curva.
Sua largura é de 60 metros,
com uma profundidade de
l,70m. Em meno» de dois

MELHORIAS

Mas o canal de Xlchimilco
também tem seus dias de
festa. Aos sábados e domln-
gos suas águas se enchem de
barcos, ornamentados com
flores, e nas suas margens
vêem-se barracas com re-
frigerantes, bandas-de-música
dos mariachis, numerosos na-
morados e famílias, que pas-
selam

Ninguém sabe, ao certo,
quando o progresso alcançará
este lugar, porém, todos es-
tão convictos que êle melho-
rara, e no tempo certo. Duas
ou três dragas poderão rea-
lizar muita coisa, cm poucos
meses. Mas a maioria é da
opinião que melhor ó termi-
nar tudo dentro de dol» ano»,
para que, no ínterim, nâo
desapareça o que foi feito —
o que, aliás, é óbvio.

COLABORAÇÃO

Esta coluna conta, agora,
com a colaboração de Karl
Helns Ottc, na tradução dos
textos por nós recebidos da
República Federal da Alemã-
manha.
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Minoria dificulta
ascensão normal

Foi o CORREIO DA MA-
NHA — há mais de dois
anos — o lançador do mo-
vimento que iniciou as ar-
ticulações de dirigentes e
pescadores, visando a orga-
nização da pesca esportiva
de lançamento, hoje uma
realidade e, por isso mes-
mo, se sente à vontade e
com o dever de comentar,
analisando o que de real e
positivo ou de falso e ne-
gativo vem ocorrendo até o
presente, na pesca esporti-
va, especialmente na GB,
de cuja organização depen-
deria a unificação nacio-
nal.

Muita coisa se fêz, real-
mente, já que praticamente
nada havia, porém, muita
coisa mesmo se deixou de
íazer, não por vontade da
maioria, mas, sobretudo,
por ação de uma minoria
que vem, cada vez mais,
solidificando a incapacidade
e obstruindo o justo, hones-
to e necessário desenvolvi-
mento da modalidade, hoje,
já dotada de grande pres-
tígio.

Convém recordar, que
depois da frustrada tenta-
tiva de unificar os pesca-
dores da GB, em uma só
agremiação, êste mal, foi
necessário, pois que, com a
dissolução do Guanabara
de Caça e Pesca, outras
agremiações nasceram vi-
sando à organização da
pesca, já que os clubes
mais tradicionais em ativi-
dades náuticas, se mostra-
ram totalmente desinteres-
sados. Assim, apareceram
os clube*s especializados
(Anzol, Sete Pescadores,
Pampo, Epsom, Ficap,
Chumbada, Z-13, além do
Caçadores da GB) que ca-
receram, porém, de tempo
para se personalizarem e
fundarem uma entidade
que se encarregaria de di-
rigi-los.

A vaidade de uma mino-
ria frustrada pela ação da
decência, levou um velho e
senil pescador a articular-
se com outros nomes, cujos
interesses eram todos, me-
nos o que interessaria re-
almente à pesca e, anteci-
pando-se a uma articulação
honesta, capacitada e legí-
¦tima, fundaram a Federa-
ção C a r i o c a de Pesca
(FECAPE).

Depois disso, o que foi
que se realizou? Nada.
Mas, nada mesmo, pois, ês-
tes senhores, que tulmutua-
ram a pesca, com inúmeras
mentiras, arrastando pes-
soas à confusão e descren-
ça, separando, ao invés de
unir, chegaram a justifi-
car sua incompetência, suas
má fé e seus interesses
ocultos (?), nas criticas,
que à época do calor da

grande luta, assinávamos
em coluna especializada.

Mais de um ano tem a
FECAPE, sem diretoria, sem
filiados, sem estatutos apro-
vados pela CBD e pelo CND,
sem promoção de espécie ai-
guma a não ser as pessoais,
que seus responsáveis (e cl-
tamos os dois maiores: Fer-
rando Petronilho Caldas e
Joaquim José Ribeiro) obtêm
com tal situação. E os clu-
bes, que fizeram? Tudo aqui-
lo que faltou à Federação.
Realizaram provas como as
24 Horas da GB (2 vezes),
Prova Quarto Centenário,
seus vários torneios internos,
além de participarem de dl-
versos amistosos e de provas
cm outros Estados. Então,
pergunta-se: será que os oito
Clubes, continuarão de bra-
ços cruzados, esperando a boa
vontade de Deus, para ilumi-
nar as cabeças de meia dúzia
de aventureiros? Isto será
trair os seus ideais, trair a
confiança depositada, por um
número imenso de associados,
que contribuem de todas as
formas para ver alguma fina-
lidade positivamente realiza-
da mo âmbito oficial. Outro
ano se aproxima e os clu-
bes já estão preparando suas
temporadas, porque outro re-
médio não haverá, pelo me-
nos à vista.

Mas, haverá solução para
isso? Claro que há. Bastará
tão-somente que o sr. Fer-
nando Petronilho Caldas cum-
pra a decisão do CND, que
determinou uma simples mo-
dificação nos estatutos da
FECAPE; nomeie uma dire-
toria capaz; admita filiados e
comece a realizar as finalida-
des que uma Federação tem
perante a lei. Justificar com
mentiras e alelvosias a não
realização de nada até agora,
é atestar, cabalmente, a in-
capacidade, o desejo de obs-
trução. Que prove o presi-
dento da FECAPE, que são
terceiros os responsáveis por
esta situação na GB — eis
o desafio — e qúe, com a
normalização regional, permi-
ta à CBD, poder estender
sua organização, na esfera
nacional.

E, querem saber por que o
CND exige uma retificação?
Simplesmente, porque o sr.
Petronilho Caldas entende
que filiado da FECAPE, não
deve pertencer às camadas
populares, mas, aos clubes
com patrimônio elevado, exi-
gindo em seu estatuto que o
filiado tenha sede própria. E
o homem, segundo sabemos,
é considerado um advogado
ilustre. Está para nascer
aquele que roubará do povo,
aquilo que o próprio povo
cria. E' Impossível enganar
a muitos por muito tempo, já
que, poucos têm sido enga-
nados o tempo todo.
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Para veteranos

HORIZONTAIS:

1 — Referência a um trecho
ou a uma opinião autorl-
zada.

5 — Nome bíblico de uma vas-
ta província da Pérsia.

— Anel com brilhante cx-
cesslvamente grande.

10 — Dar chute.
12 — Não assinada.
14 — Amuleto.
15 ¦— Possuidor.
16 — Dividir em oito partes.
18 — Serra do Estado de Per-

nambuco; faz parte da
serra de Ararlpe.

19 — Bom; vcncrávcl.
20 — Doio meses.
21 — Agudeza.
23 — Inferno dos malôs.
25 — Vento que sopra no Cea-

rá, de nordeste para o
sudoeste.

28 — Grito enfurecido.
30 — Presumir; supor.
32 — Talvez, porventura.
34 — Bico de vorruma.
35 — Lago da Dinamarca ....

(42 kni2), na Ilha de Ze-
l&ndla.

37 — Farinha fina, peneirada.
39 — Despertar; excitar.
41 — Designação antiga do cha-

mado hoje Imposto do
transmissão.

42 — Mamífero dotado dc re-
slstcnto carapaça.

43 — Rumorejar.
45 — Enfeite, ornato.
47 — A namorada.
48 — Designação indígena dl

tartaruga da Amazônia.
49 — Correia dupla que sustett-

ta o estrlbo.

VERTICAIS:

— Harmoniosa; suave.
— Sarcástica; zombetelra.
— Estado normal de rcsls-

téncla « elasticidade dt
um tecido ou órgão.

— Acolá.
— Interjclção: para chamar

a atenção.
— Azáfama; afã.
— Estimular.
— Mulher dcscnvoHa • lascl<

va (plural).
— Destino; sorte.

10 — Fratrlclda.
11 _ Não abundante.
13 — Rapariga preta ainda no<

va.
17 — Demência.
19 — Ligar fortemente.
22 — Cidade.
24 — ópera de Verdl.
26 — Corrente; cabo.
27 — R6 (antes da sentença).
29 — Agitar, mover ora para

um ora para outro lado.
31 — Raptador.
33 — Atrevido.
34 — Mentira.
36 — Larápio.
38 — Mulher fantástica, serei»

de rios c lagoas.
40 _ Tontura de cabeça.
41 — Alburno.
44 — Análogo, Igual.
46 — Descoberto.

Cruzeiro
descansa
em Araxá
BELO HORIZONTE (Sucur-
sal) — Convidados do govêr-
no mineiro, em atenção à
conquista do título de cam-
peões brasileiros, os Jogado-
res do Cruzeiro seguiram,
ontem para a estância bai-
neário de Araxá, onde fl-
carão 8 dias.

A temporada é de descanso
e preparo para o reinicio
das atividades esportivas, dia
18, quando será realizado um
torneio reunindo Cruzeiro,
Atlético. Bangu e Palmeiras.

Os Jogadores campeões se-

gulram por via férrea, Inau-

gurando os carros Pullman,
da VlaçSo Férrea Centro Oes-
te. Em Araxá, possivelmente
será realizado um treino con-
tra a Seleção local, com cn-
tradas pagas, caso cheguem
a bom termo os entendimen-
tos iniciados pela Prefeitura
local.

O primeiro jogo, cm Belo
Horizonte, após as férias co-
letivas, será do Atlético com
o Internacional, de Porto
Alegre.

Mandarino
vencido na
índia
NOVA DELI, (Reuters-CM)
— Ramanathan Krishnan, te-
nista número 1 da Índia, en-
írentará Premjlt Lall, tercei-
ro do nnklng Indiano, na fi-
nal do campeonato de tênis
que aqui se realiza.

Nas seml-flnals de ontem
Krishnan derrotou o braslle •
ro Edson Mandarino por
6-2, 7-9, 6-4 e 6-4, e Lall ven-
ecu Jaldeep Mukerjea, tem-
bém da Índia, por 6-3, 7-5,
2-6, 0-6 e 6-2. A melhor estra-
téglca e o jogo Junto i rede
de Krishnan, superaram os
passes elegantw do tenlit*
brasileiro.

Barco-vela
com rodas
cruza Saara
LONDRES (BNS) — Um
barco a vela com rodas,
de construção britânica,
foi escolhido para uma ex-

pedição Internacional ao
deserto de Saara, marcada

para começar em janeiro
corrente. O objetivo é cru-
zar o Saara numa única
etapa, façanha nunca ten-

tada antes.
O construtor do barco,

sr. Leslie Damsell, de 47
anos, empreiteiro de pavi-
mentação, e o sr. Gwyn
Powell, de 23 anos, pro-
íessor de trabalho em ma-
deira, ambos de Stroud,
Gloucesteshire, figuram
entre cinco britânicos que
farão parte da equipe de
24 europeus, chefiada pelo
coronel Jean du Boucher,
um legionário estrangeiro
francês reformado.

O barco do sr. Damsell é
um de dois tipos de barco

para terra escolhidos para
a expedição. Tem três ro-
das, é triangular, mede
3,65 metros de comprimen-
to, está equipado com mas-
tro de alumínio c, segundo
se assegura, pode, com
vento favorável, desenvol-
ver velocidade de 104 qui-
lômetros e meio por hora.

Os srs. Damsell e Powell
estão construindo outros
três barcos semelhantes.
Enquanto isso, usam um
campo de pouso das vizi-
nhanças como campo de
treinamento.

— Esta é a minha ulti-
ma oportunidade de íazer
alguma coisa emocionan-
te — disse o sr. Damsell
— tenho 47 anos e preciso
aproveitar essa oportunl-
dade. Não haverá outra.
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Para intermediários

HORIZONTAIS:

1 — Diz do mulato arnilvado.
7 — Arremetlda; investida.
9 — Cadela; melgulces.

10 — Ira, cólera.
12 — Contraç&o de • c o.
13 — Monarca.
15 — Possuir.
16 — Cidade do Estado do Pa-

rani.
18 — Funesto.
20 — Corda com que uma cm-

barcaçio reboca outra.
21 — Dado que.
22 — Segundo a mitologia, re-

gláo tenebrosa que ficava
por baixo da terra e por
cima do Inferno.

24 — NaçSo, pátria.
26 — Ajudar, assistir.
28 — 0 que cultiva uma arte

por prazer e náo por pro-
flssSo.

VERTICAIS:
— Ruido.
— Fruto ía amorelra.

— Nota musical,
— KrlcçSo c-itre dois corpos

duros a ásperos.
— Esteiro ou braço de rio,

geralmente navegável.
— Entrada; umbral.
— Apetite sexual doi anl-

mais cm certos perlodoí.
— Pássaro.
— Fundador do maometls-

mo.
11 — Traqulnadas.
14 — Paramento em forma de

fita larga que o s.iccrdo-
te traz pendente do pet-
coco, sobre a alva.

16 — Peça ie vestuário do ho-
mem.

17 — Ato dc arrebatar, de rou.
bar uma pessoa por vio-
lòncla ou sedução.

19 — Altar do< sacrifícios.
21 — Título noblllárqulco, In-

glis.
23 — Bondoso.
25 — Rio da Suíça.
27 — 0 substrato Instintivo di

psique.

R. PORTELLA

Respostas: página 7

GRÁTIS

CAMPANHA
DA CRIANÇA
Colabore, você timtitm,
no progr*m«.d» imp»ro
•o mtnof «bindonid*.

A APRESENTAÇÃO D6STE RECORTE, VA?,*!
FOTOGRAFIA EM TAMANHO POSTAI

Tlrt uma dúiia d» fotosrafln p*r« doeum*«i
lidade, profissional, paisaportt «te... • 9»nht: i
GRÁTIS uma fotografia artística We, ou da alguí-
colha — Villdo por J0 dias.

FOTO
ROBERT

DOMINGOS FERREIRA, 219, Mia 20».

REPORTAGENS DE CASAMENTOS E ANL
VERSARIOS 30% DE desconto, NA HORA
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Tecnologia

espacial

faz milagre

na Terra
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Três exemplos ilustram significativamente o mundo Ia-
buloso que a tecnologia espacial abro a humanidade, no
campo do bem-estar, da saúde c da Indústria pròprlamcn-
to dita:

- Nos EUA, estão sendo empregados dentes artl-
flelals feitos do material ordinariamente utilizado em fo-

guetes: uma liga dc íerro, cromo, níquel, titânio, silício
e manganês, em substituição lis tradicionais ligas de ouro
!• platina. Com a vantagem de serem mais fortes, finos,
leves c menos caros.

- Um revestimento inventado para evitar o enevoa-
m-nto do para-brlsas do avlão-íogucte X-15 acabou re-
sultando num cobertor plástico que mantém temperatu-
ras constantes nos corpos dos recém-nascidos.

— Tintas preparadas especlalmento para a superflclo
exterior de veículos espaciais mudarão do côr com a tem-

peratura. de modo a refletir ou absorver o calor, podendo
dessa forma serem usadas sobro tetos para controle da
temperatura no interior dc casas c edifícios

Colhidas ao acaso, estas amostras revelam algumas
da* maneiras Incomuns e multas vozes inesperadas pelas
quais a exploração espacial redunda cm benefícios para
o homem Os benefícios diretos dessa tecnologia - como
o emprego de satélites meteorológicos, satélites de co-
municação c navegação, sem contar a exploração do es-

paço - Já. são bastante conhecidos. Menos conhecidos
I saq fei benefícios Indiretos que surgem quando os aper-

' fclçoamcntos espaciais são aplicados a outros campos.

OUTROS EMPREGOS

Tubos de alumínio para amortecer choques, primeira-
mente destinados a suavizar a descida na superfície da
Lua, foram Instalados em poços dc elevadores para se-

gurança contra acidentes fatais. Também estão sendo
testados para aviões e helicópteros, para reduzir os ris-
cos de acidentes o estragos cm aterrlaagens forçadas,

podendo mais tarde servir para aplicações em automóveis.
Componentes eletrônicos resistentes ao calor, prepâ-

rados para suportar temperaturas extremas do espaço

Montado sôbrc armação de óculos, este co-

imitador elétrico pode ser acionado por pessoas
inválidas com um simples movimento do globo
ocular e proporcionar o controle de uma grande
variedade dc funções: abrir portas, acender e

apagar luzes, virar páginas dc livros.

cósmico, prolongarão o período de vida de aparelhos de
rádio e televisão. Alimentos especiais, compactos, para
uso em vôos espaciais prolongados, serão também utlli-
zados nas expedições polares o nos desertos. Esses
alimentos leves requerem pouquíssimo espaço para ar-
mazenamento, podendo suportar temperaturas extremas
sem sofrer estragos e proporcionar alimentação adequada.

A concepção do "luna walker", aparelho operado por
controlo remoto, com pernas mecânicas para explorações
não tripuladas, pode tor aplicação sob a forma de uma
cadeira de rodas que pode subir escadas, transpor meios-
fios atravessar praias arenosas, fazendo o que Jamais
umà cadeira de rodas tradicional poderia fazer.

FAZ-DE-TUDO

Um comutador, verdadeiro faz-de-tudo, que funciona
por um simples movimento voluntário dos olhos, pode
ajudar pessoas parallttcas ou mutiladas a virarem pá-
pinas de livros, acenderem e apagarem luzes, controlarem
aparelhos do refrigeração, de rádio e televisão, acionarem
máquinas de escrever e outros aparelhos. Um fabricante
adaptou o comutador a uma cadeira de rodas motorizada,
completamente controlável por simples movimentos do

globo ocular. ,,_,,_
Tipos de borracha, plásticos e materiais destinados a

suportar a esterilização — de maneira a não contaminar
planetas quando usados em cápsulas para aterrissagens
- estão sendo usados na confecção de luvas cirúrgicas
e Isolamento elétrico em ambientes de altas temperaturas.

Materials para baterias elétricas, aperfeiçoadas para
us0 espacial, estio agora aumentando a vida das ba-
terlas tradicionais, de cinco a seis vezes mats.jColantes
para Junturas de naves espaciais são empregados para
tapar espaços entre telhas e ladrllhos, para fixar pára-
brisas e para consertos de estradas de concreto e
asfalto. ,

O preparo de couraças térmicas para as cápsulas es-

paciais resistirem ao atrito e ao calor, quando de sua
entrada na atmosfera terrestre, resultou cm melhora-
mentos para fomos e fogões. A tecnologia espacial avança,
produzindo revestimento para metais quo têm hoje apli-
cr.ção em cozinhas, como na culinária de modu geral.

A sessão de instalação da
Associação Franco-Brasilelra
de Medicina, contou com a
presença do embaixador da
França, e, que foi realiza-
da no dia 1.° de janel-
ro, domingo, às 18h, no
Auditório da Academia Na-
cional de Medicina, (Av. Ce-
neral Justo, 365). Fazem par-
te da primeira diretoria, co-
mo presidente, o prof. Olym-
pio da Fonseca; vice-presi-
dente, prof. J. Ramos e Sil-
va, secretário, o prof. Sylvio
Fraga e dr. Mário Santos, e
tesoureiro honorário o dr.
Rubens C. May ali.

» • »
0 dr, Edgar di Silva Ttllts,

médico do IAPC há muitos
anos, é o atual diretor do
DAM da referida autarquia.
Formado em 1946 pela Facul-
dade de Medicina da Bahia,
o dr. Telles íêz, aqui no Rio,
o Curso de Tisiologla da an-
tlga Diretoria dos Cursos do
DNS, em 1948, tendo exer-
cido suas atividades no Dis-
pensário-Escola do SNT, na
Cadeira de Tisiologla da
Faculdade Fluminense de
Medicina e, depois no Am-
bulatório do IAPC de Nite-
rói, tendo sido chefe-médlco
no Estado do Rio.

0 médico Oberdam Revel
Perrone foi o patrono da
turma que se diplomou no
Curso de Administração Hos-
pitalar pela Fundação Escola
Nacional de Saúde Pública
no ano de 1966. O paranin-
fo foi o dr. Elysio Pereira
de Almeida. A turma era
integrada por 12 médicos.

O ministro di Saúda, dr
Raymundo de Brltto, desig-
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nou Comissão Especial para
no prazo de 30 dias, fazer o
levantamento da legislação
em vigor, no campo federal,
pertinente ao mesmo Minis-
térlo. A Comissão é presidi-
da pelo prof. Ernanl Agri-
cola e Integrada pelos mé-
dicos Nilson Guimarães e
Fernando Seldl, e por d. Ma-
rilia Pires Galvão.

— Estão abertas as Inseri-
ções para o Curso de Espe-
cialliação em Pediatria e Pue-
rleultora da PUC, da Escola
de Pós-Graduação Médica. O
Curso será dado pelos pro-
féssôres Álvaro Aguiar e Ri-
naldo De Lamare, tendo co-
mo sede o Serviço de Pedia-
tria e Puericultura da Poli-
clinica de Botafogo, de 1.°
de março a 30 de novembro
de 1967, de 8 às 12h. Have-
rá Cursos Intensivos de Psi-
cologla e Psicopatologia da
Criança e do Adolescente; de
Emergências Pedlátricas; e
de Genética Aplicada à Pc-
diatria. Entre vista prévia
com o dr. Álvaro Aguiar,
marcada pelo tel. 37-8508.

— Conforme foi noticiado,
de 16 a 21 de janeiro, sob os
auspícios do Serviço Nacio-
nal do Câncer, será realiza-
do o Simpósio Internacional
sobre Doença de Hodgkln,
com reuniões no Centro de
Estudos e Ensino do Instltu-
to Nacional do Câncer. Será
inaugurado, na ocasião, o
novo auditório, no edifício
anexo.

— Foi entregue ao prof.
José de Moura Gonçalves, ca-
tedrático de Bioquímica da

Faculdade de Medicina de RI-
beirão Preto, o Prêmio Lafl,
no valor de cinco milhões
de cruzeiros, pelo seu tra-
balho sobre a crotamina. O
médico laureado é carioca,
nascido em 1914. É profes-
sor de Bioquímica da Facul-
dade de Medicina de Ribei-
rão Preto desde 1952, da
qual é diretor desde 1964.
Em 1961 conquistou a cate-
dra por concurso.

No próximo dia 12, quarta-
feira, às 11 horas, será Inau-
gurada a Unldad1* de Trata-
mento Intensivo do Hospital
dos Bancários. A finalidade
da mesma é dar atendlmen-
to médico e cuidados de en-
fermagem especializada aos
pacientes graves do Hospl-
tal, dispondo de 10 leitos e
de grande soma de equipa-
mento moderno eletrônico,
que registra, simultâneamen-
te, a pressão arterial, o pul-
so, o ritmo respiratório, a
temperatura e o eletrocardio-
grama, dando alarma imedia-
to em caso de alteração.' A
Unidade, que vem colocar o
Hospital dos Bancários entre
os primeiros hospitais do
Brasil a ter tal tipo de aten-
dimento, é composta de 8
leitos na Unidade Central, e
mais 1 para o grande quei-
mado ou tetânlco, e outro pa-
ra o rim artificial, além de
Unidade de Enfermagem pró-
pria e copa para preparo de
dietas especiais.

O Con|unto Sanatorlal Ra-
phael de Paula Souza, situa-
do em Jacarepaguá, festejou,
no dia 4 último, o 15.° ani-
versário de funcionamento.
Inaugurado a 4 de janeiro
de 1952 com 1.423 leitos,

com o nome de Conjunto Sa-
natorial de Curiclca, manti-
do com verbas da Campanha
Nacional Contra a Tuberculo-
se, do Serviço Nacional de
Tuberculose, o referido sa-
natório se constitui, sem dú-
vida, na mais importante
obra governamental no setor
da assistência aos tuberculo-
sos em nosso pais. Esteve
presente, entre outras auto-
ridades, o prof. Hélio Fra-
ga, diretor do Serviço Nacio-
nal de Tuberculose, tendo o
dr. Roberto Rangel Lima,
diretor do CS. Raphael de
Paula Souza, feito uma de-
monstração, diante de gráfi-
cos e painéis, do movimento
do hospital nesse quarto de
século decorrido. Na oportu-
nidade foi exaltada a memó-
ria do prof. Pereira Filho,
que era, na ocasião, o dire-
tor do Serviço Nacional de
Tuberculose, c foi feita re-
ferência elogiosa à atuação
do prof. Paula Souza, cria-
dor da Campanha Nacional
contra a Tuberculose.

O médico Álvaro Dias . o
novo presidente da Cruz Ver-
melha Brasileira, tendo a sua
posse, realizada no dia 2 de
janeiro último, decorrido em
solenidade bastante expressi-
va, à qual compareceu, en-
tre outras autoridades, o go-
vernador do Estado, embai-
xador Negrão de Lima. O
ministro da Educação fez-
se representar pelo prof.
Tarso Coimbra, e o ministro
da Saúde pelo dr. Fernando
Seldl. Falaram no ato o se-
nador Vlvaldo Lima, que dei-
xava a presidência após vin-
te anos de mandato, e o dr.
Álvaro Dias, que disse do seu
programa de ação. Entre os
novos diretores figuram o
dr. Leorys Dallalana e o gen.
dr. Artur Alcântara.

FERNANDO SEIDL

NOTICIÁRIO OBONTOLÓGICO

QB CRIA CADASTRO TAM-

BfiM PARA PROFISSÕES LI-

BERAIS — A nova Inscrição

consiste na troca do número

atual do ALVARÁ DE LOCALI-

ZAÇAO, por um outro que será

determinado a partir d» janel-

ro de 1087. O nSo eumprlmen-

to de tal exigência fincai em

tempo hábil redundará na apll-

cação de sanções fiscal», ten-

do como conseqüência o paga-
mento de elevadas multa». O

Sindicato dos Odontoioglstas do

Rio de Janeiro pre5tará escla-

reclmentoa na secretaria ou

pelo telefone 22-7373.

CONGRESSO INTERNACIO-

NAL EM PARIS — O próximo

congresso organizado pela Fe-

deraç&o Dentfirla Internacional

será realizado em Parla na se-

mana de 7 a 13 de Julho. O

«ecretarlo-geral da FDI preten-

de, nesta oportunidade, fazer

uma grande promoção da

odontologia brasileira, pois
considera o IngreBso efetivo do
BrasU no âmbito Internacional
odontológlco de grande Impor-
tancla para a entidade. Ao

constituir-se a ABO (nacional)
membro da entidade, foi desig-

nado o dr. Albino Merchon,
tesoureiro da FDI no Brasil
na parte referente aos mem-
bros Individuais que terão dl-

relto ao Boletim Informativo e

a 4 números anuais da mais
Importante revista odontológlca
mundial.

O BRASIL NA FDI - O dou-

tor Leatherman comunicou à

ABO (nacional) que na próxt-
ma reunido, a realizar-se em
março vindouro, o Comitê Exc-
cutlvo da Federação Dentária
Internacional que se reunira
em Londres aprovara o Ingres-
so da entidade brasileira cm
subb fileiras e em Julho de

1967, por ocasião do Congresso
Mundial cm Paris, será homo-
logado pela assembléia geral.

ACADEMIA BRASILEIRA DE
ODONTOLOGIA - Sob a pre-
sldêncla do prof. Geraldo Hal-
íelda, a Academia Brasileira de
Odontologia fez realizar duas
sessOes solenes para rcccpcio-
nar novos membros. Na pri-
melra, efetuada na sede da
Academia Brasileira de Medi-
clna Militar, Ingressaram como
membros honorários o briga-
delro Geraldo Magcla BIJos, o

prof. Ribeiro da Silva e o pro-
íessor Jessl Rodrigues da SU-

va. Falou em nome da Aca-
demla o dr. Mário Barroso Fl-

lho, agradecendo o prof. Ri-

beiro Filho Como membros ti-
tulares foram recebidos os pro-
féssôres Irlneu da Costa Lo-
man e José Ludolf, ambos da
Faculdade de Farmácia e Odon.
tologia de Juiz de Fora. A se»-
«ao contou com a presença do

prof. Arlsteo Leite, presidente
dn ABO (nacional); do proles-
sor Abelardo de Brltto, do Con-
selho Universitário da Facul-
dada de Odontologia da UFRJ,
e do dr. Dllson Avlla Tome,

presidente do Conselho Federal
de Odontologia, provisório. A
segunda reunlSo foi realizada
no auditório do Ministério da
Educação para recepcionar o
ministro Aragfto como membro
honorário. Foi orador oficial o

prof. Abelardo de Brltto, que
tm eloqüente dlscuiso enalte-
ecu a figura do homenageado

que, respondendo, agradeceu a '

distinção conferida pela Aca-
oemla Brasileira de Odonto-
logla.

IMPLANTES AQÜLHEADOS
— Em seu editorial do mês de

novembro, da Revista de Far-
màcla e Odontolosla, o pro-
íessor A. Leite lança a classe
odontológlca brasileira o pro-
blema dos "Implantes Agu-

lheadoa" que vêm tendo gran-
de aceitação em toda odonto-
logla européia. Menciona o úl-

tlmo seminário dessa especla-
lidade realizado em Paris e qu»
contou com a presença de cêr-
ca de 480 dentistas de vários

países, tendo sido estudados
mal» de 2.UM casos. O Brasil
ae Íêz representar pelo dou-
tor Albino JoBé Marchon, que
« membro da entidade Inter-
nacional.

FEDERAIS QUE OPERAM
COM RAIOS X E SUBSTAN-
CIAS RADIOATIVAS - A Con-
aultorla Jurídica do DASP llr-
mou Jurisprudência mantendo
o pagamento da gratlílcaç&o d»
ralos X, nos períodos de fé-
rias regulamentares, através do

parecer exarado no Processo
7.350-66, em que a Diretoria
do Pessoal do Departamento
dos Correios e Telégrafos con-
sultou «obre o assunto. (Diâ-
rio Oficial de 27-10-66, paginai
12479 e 12480).

Toda correspondência para
esta coluna deve ser enviada

para dr. José David Schubsky
Edifício "Avenida Central"

_ Av. Rio Branco, 156 — 32.«
grupo 3236 — ZC21 — GB.

SERVIÇO SOCIAL

Serviço social e
assistencialismo

Diz o ditado que tôdas as
pessoas de médico e louco
têm um pouco. Nós acres-
centaríamos: todos tèm um
pouco de médico, assistente
social e de louco. Raros são
os dias que não se ouve, vê
ou escuta pessoas se Insinua-
rem assistente social. O pior
é que, muitas vezes, essas
pessoas se achando "formi-
dãvcls", pensando que estão"resolvendo" os problemas
dos outros, insinuam que os
assistentes sociais, os autén-
ticos, não querem nada.

Ê muito simples para es-
tas pessoas, "assistentes de
coração", assumirem deter-
minadas atitudes, muitas ve-
zes em prejuizo dos próprios
assistidos, pois qualquer erro
que comentam não lhes im-
pllcará nenhuma sanção.
Mas para o assistente social,
o que cursou uma faculdade,
o que tem o seu registro no
Conselho Regional de Assis-

t tentes Sociais, qualquer erro
que cometer implicará em
suspensão do exercido da
profissão. Nlo é por outro
motivo que, além de ser de-
ver profissional, o assisten-
te não pode agir descuidada-

mtnte, pois qualquer erro
poderá implicar em sanções
por parte do Conselho Re-
gional de Assistentes Sociais
— CR AS.

Os médicos Já estão acos-
tumados às comadres que,
multas vezes, não sabem
nem localizar o coração, se
arvoram em médico e pas-
sam a receitar com des-
preocupação. Se por aca-
so o remédio der certo, mui-
to bem para a comadre, mas
se matar... a pessoa é que
não tomou o remédio direito.
E vendo estas comadres, fl-
camos a pensar para que tan-
to sacrifício, para que seis
anos de medicina. Felizmen-
te, essas comadres vão desa-
parecendo.

No Serviço Social, infeliz-
mente, o número de "coma-
dres" aumenta dia a dia,
ajudadas, inclusive, pela boa
fé dos incautos . pelos que
se passam por miseráveis
para poderem viver.

Para o leigo, a indicação
de um medicamento pode
parecer simples. Esquece,
entretanto, que o remédio
indicado pode acarretar com-
plicações, salvando o doente
da primeira doença, mas

matando-o por outras causas.
Dal a preocupação do medi-
co ao receitar um medica-
mento. Êle toma uma série
de cuidados para que o re-
médio, a ser indicado, cure
realmente. Náo fosse assim,
o tratamento das doenças se-
ria simples demais: bastaria-
mos ter um almanaque de
doenças e seus medkamen-
tos para que pudéssemos
tratar de nossos doentes sem
sair de casa.

Em Serviço Social também
seria muito fácil resolver o.?
problemas das pessoas, dan-
do-se o que elas pedem.
Aliás se fosse assim, não se-
ria necessário o assistente
social. Retrocederíamos há
algumas dezenas de anos e
passaríamos a não mais agir
com a cabeça, mas'com o co-
ração. Quem tivesse'q cora-
ção maior seria um exceleu-
te profissional. Ocorre que
não há por que retroceder-
mos. Para o Serviço Social
não há a preocupação de re-
solver o problema das pes-
soas, mas sim de ajudá-las a
resolver es seus problemas.
Não se deseja que as pessoas
fiquem sempre dependentes,
mas ao contrário, todo o es-
forço do assistente social é

para que o indivíduo seja
Independente. Deseja-se, sal-
vo uma depressão emocio-
nal, que o indivíduo, êle
próprio, encontre a solução
de seus problemas, bem co-
mo se responsabilize pela es-
colha O Serviço Social tem
uma série de princípios que
necessitam ser respeitados,
pois dignificam a pessoa hu-
mana.

O Serviço Social não >e
preocupa em dar um prato
4e comida a quem tem fo-
me, mas se preocupa em aju-
dar a pessoa que tem fome
a saciá-la, através de seu cs-
forço próprio, para que não
seja um dependente. Pode-
se dar o primeiro prato de
comida, mas os outros terão
de ser conseguidos pelo es-
forço próprio. É claro que
se fala, neste caso, de pes-
soa que ainda tem capaclda-
de do trabalho.

Acreditamos que essas "co-

madres" só poderão ser com-
batidas através do melhor
conhecimento da profissão
de Serviço Social, e da boa
atuação do assistente social.
O bom desempenho profis-
slonal será sempre a melhor
arma para se combater o
"assistencialismo".

LUIZ BRAVO
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GUANABARA

Será iniciado amanhã, dia
9 o pagamento de dezem-
bro dos servidores estaduais,
quando receberão os fundo-
nárlos integrantes do lote 1.
Pela escala, no dia 10, terSo
pagos os servidores do lote
2; no dia 11, lote 3; no dia
12, lote 4; dia 13, lote 5; dia
16, lote 6; dia 17, lote 7; dia
18, lote 8 e curatelados; dia
19, lote 9; dia 23, lote 10 e
presos; dia 24, lote 11 e
quota par; dia 25, lote 12 e
quota impar; dia 27, ho^pita-
lizados; e dia 31, pensionistas.

Estudos médicos
Será iniciado amanha no

Centro de Estudos do IASEG,
Avenida Henrique Valadares,
107 — 5." andar, o Curso "Te-

mas de Psiquiatria", organl-
zado pelo médico Hélio Ri-
beiro da Silva. O programa
elaborado é o seguinte: se-
gunda-feira, dia 9, ás llh,
Dinâmica da Personalidade,
pelo médico Samuel M. Faro
do Hospital da Aeronáutica;
quarta-feira, dia 11, às llh,
Dinâmica das Neuroses, a
cargo do médico Arnoblo R.
Fraga Dias do Hospital Cen-
trai da Aeronáutica; sexta-
feira, dia 13, às llh, Grupo-
terapia pelo médico Ivan RI-
beiro do Hospital Central do
IASEG; segunda-feira, dia 16,
às llh, A Significação da
Pslco-Farmacologla na Terá-
peutlca Psiquiátrica, pelo mé-
dlco José Caruso Madaleno
do IAPETC e Casa de Saúde
Dr. Feiras; quarta-feira, dia
18, às 11 horas Comunicação-
RclaçSo Médico-Paclente a
cargo do médico Hélio Ri-
beiro da Silva do Hospital
Central do IASEG; e segun-
da-fclra, dia 23, às 11 horas,
Mesa Redonda: O Movlmen-
to Pslcanalltico (livre para
perguntas t esclarecimentos.
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Triênio

Foi atribuído o aumento
trienal aos seguintes servi-
dores lotados na Secretaria
de Finanças e Procuradoria
Geral: Geral; Ceny Salpeter,
JoSo Sévulo de Faria, Rui
Barros Maldonado, José Cld
Fernandes Fiho, Adlson Mo-
ta Cruz, Luiz Carlos Valcn-
te Essabba, Darcy Appollná-
rio da Silva, «Darloz de Bar-
reto Guimarães, Joel Cunha,

Joana cacilda Bessa, Edison
Clara Ferreira de Cerquelra,
Velloso de Goudomar, Creuza
Guimarães Maracaja, Maria
do Socorro Moura Prudente-
e Carlos Alves Ribeiro,

Proventos
de inatividade

O diretor do Departamen-
to do Pessoal assinou após-
tllas fixando os proventos
anuais de Inatividade dos se-
guintes servidores: Alberto
de Oliveira e Silva em Impor-
tâncla correspondente ao ni-
vel 15; Emilia SUva em im-
portâncla equivalente ao nl-
vel 24; José Pereira Braga
em valor atribuído ao nivel
16, acrescido de mais 20%;
Joaquim Rodrigues Coelho
em Importância correspon-
dente ao nivel 16, acrescida
de mais 20%; Graclnda Motta
de Azevedo em importância
equivalente ao nivel 24,
acrescida de 20%; Elviro Jo-
sé Leite em valor atribuído
ao nivel 16; Eugenia de Sou-
za Pinheiro em importância
correspondente ao símbolo
3-,C acrescida de mais 20%;
Benedicto de Arruda Lins em
Importância equivalente ao
nivel 20; Inah de Oliveira
Pires em valor atribuído ao
nivel EP-9; Dolores Dias Pe-
çanha em importância cor-
respondente ao nivel 13,
acrescida de mais 20%; Turl-
bia Gonçalves em Importân-
cia equivalente ao nivel 13,
acrescida de 20%; Deoclldes
Vieira de Melo em valor
atribuído ao símbolo 3-C,
acrescido da metade do sim-
bolo 3-C e de mahs CrS ..
9.323.520; Edlth Gwendolen
Hugglns Ministério em im-
portâncla correspondente ao
nivel 26, acrescida de 50% do
símbolo 1-C e de mais 20%
sôbre o total; Manoel Alves
de Azevedo em Importância
equivalente ao nível 18; Ro-
berval Almeida Costa em va-
lor atribuído ao símbolo 5-C,
acrescido de 20%; Armando
Alves Ramos em Importância
correspondente ao nivel 20;
Walter dos Santos Dias Mala
em importância equivalente
ao nivel 10; Eduardo Floria-
no Lemos Filho em valor
atribuído ao nível 26, acres-
cido de 5 qüinqüênios cal-
rulados sobre o nível 18 e
de mais 20%; Hermenegilda

Melo da Silva em lmportân-
cia correspondente ao nível
24, acrescida de 20%; Maria
da Penha Bastos Mendes em
importância equivalente ao
nível 26, acrescida de 1 quln-
qüênio calculado sobre o ni-
vel 18; José Antônio dos San-
tos em valor atribuído ao
nivel 20; Aldo José Menas em
Importância correspondente
ao nivel 26, acrescida da me-
tade do símbolo 1-F e de
mais 20% sôbre o total; Jor-
ge Constantino Machado em
Importância equivalente ao
nível 14; Hernani Leal em
valor atribuído ao nível 22;
Cecília Alves Ramos em im-

portâncla correspondente ao
nivel 22, acrescida de mais
20%; Carlos de Souza Fer-
nandes e Importância equi-
valente ao nivel 22, acresci-
da de mais 20%; Noredlm
Ferreira em valor atribuído
ao nivel 17, acrescido de
20%; e de Vera David de

Sanson em importância cor-
respondente ao nivel 26.
acrescida de dois qüinqüênios
calculados sôbre o nivel 18.

Nomeações

DIVISÃO DE EMPRÉSTIMO
SIMPLES

Será efetuado amanhã, se-
gunda-feira, das llh30m às
16h30m, o pagamento das se-

guintes propostas de empres-
timos:

CÓDIGO 20
Pedidos:
720 721 722 723 724 727 728
729 731 732 733 734 735 736
737 739 740 741 742 743 744

745 745 747 748 749 750 751

752 753 755 756 757 758 760

761 762 763 764 765 766 767

768 769 771 772 773 774 777

778 779 780 781 782 783 784

780 787 788 789 790 791 792

793 794 796 797 798 800 801

809 810 811 813 814 816 817

818 810 820 821 822 824 825

826 827 928 931 832 834 835
836

CÓDIGO 25 - IPEG
Pedldnst
34 35 36 37 38 39 40 41 42 44
4« 47 49 50 51 52 53

CÓDIGO 30
Pedidos:
455 456 457 458 459 460 401
462 463 464 465 466 467 468
469 470 471 472 473 475 476
477 478 479 480 481 482 4S3
448 485 4B6 487 488 490 491
492 494 495 496 497 498 499
500 501 502 503 504 505 506
507 508 509 510 511 512 513
515 516 517 518 519 520 521
522 523 524 525 526 527 528
529 530 531 532 533 534 535
536 537 533 539 540 541 542
543 546 547 548 549 550 551
552 553 554 555 556 557 668
559 500

AGÊNCIA N." 1 — C. Grande

Rua Dom Pedrlto, s/n.»
CÓDICO 20

Pedidos:
100.081 100.088 100.087 100.088
100.089 100.091 100.092 100.093
100.096 100.097

IPEG
CÓDIGO 30

Pedidos:

100.247
100.269
100.273
100.278
100.283
100.287
100.291
100.295
100.300
100.306
100.310
100.314
100.318
100.324

O governador assinou on-
tem os seguintes atos; no-
meando José Geraldo de Al-
meida Leite para diretor da
Dlvlsáo de Controle Funcio-
nal, do Departamento do Pes-
soai, da Secretaria de Admi-
nistração; e Anselmo de Sá
Ribeiro Filho para assessor.
da Superintendência de
Transportes e Comunicações,
da Secretaria de Administra-
ção; readmitindo Almlr Al-
ves Barccllos no cargo de te-
lefonlsta "B", nível 11; Ma-
ria Ignez Costa Rodrigues
Corrêa no cargo de professo-
ra primária, nível EP-1; e
Maria Helena Gablzo no car-
go de escriturado "B", nl-
vel 16; Jubilando Ramllda
Collares Qultete de Moraes;
aposentando Orlando Vlllar,
Hélio Ribeiro da Silva, An-
tônio Mathlas do Nasclmfn-
to Filho, Raimundo Freire de
Faria, José Alves de Carva-
Iho, Esthcr de Souza Ferrei-
ra Coelho, Clertan Arantes,
Adherbal Bezerra, Slementl-
no Fernandes e Agenor Pe-
res da Costa; c suspendendo,
por noventa dias, o desna-
chante Manoel Gonzalez Fer-
Telra.

AGÊNCIA N.« 5 — B. Ribeiro
Rua Paparl n.« 15

CÓDIGO 20

100.266
100.270
100.274
100.279
100.284
100.288
100.292
100.296
100.302
100.307
100.311
100.315
100.320
100.325

100.267
100.371
100.275
100.280
100.285
100.289
100293

100.297
100.303
100.308
100.312
100.316
100.321

100.268
100.272
100.276
100.282
100.283
100.290
100.294
100.299
100.304
100.309
100.313
100.317
100.323

CÓDIGO 40

redldoi

100.015

AGÊNCIA N." 3 - Bonsucesso

Praça das Nações,
CÓDIGO 30

300.168 300.169 300.170
300.172 300.174 300.175
300.177 300.178 300.179
300.182 300.184 300.185
300.188 300.189 300.190
300.192 300.193 300.194
300.196 300.197 300.198
300.201 300.203 300.204
300.207 300.208 300.209
300.211 300.212 300.213
300.215 300.216 300.217
300.220 300.222 300223
300.225 500.227 300.228
300.230 300.231 300.232
300.234 300.235 300.236
300.240 300.241 300.242
300.241 300.245 300.246
300.248

, 22

300.171
300.176
300.181
300.187
300.191
300,195
300.199

30.205
300.210
300.214
300.218
300.224
300.229
300.233
300.238
300.243
300.247

Pedidos*

800.037 500.039 500.040
CÓDIGO 30

Pedidos:
500.145 500.150 500.151 500.154
500.155 500.156 500.157 500.158
500.159 500.161 500.163 500.164
500.168 500.170 500.172 500.173
500.174 500.175

AGÊNCIA N.» 7 — Méler

Rua Frederico Méler, 22/A

CÓDIGO 20
Pedidos:
700.099 700.101 700.102 700.103
700.101 700.105 700.106 700.107
700.109 700.112 700.113 700.111
700.116 700.117 700.118 700.119
700.120 700.121 700.122 700.123
700.124 700.125 700.126 700.127

CÓDIGO 30

Pedidos
700.201
700.205
700.212
700.216
700.222
700.228
700.233
700.238
700.242
700.246
700.232

700.202
700.206
700.213
700.218
700.224
700.229
700.234
700.239
700.243
700.247
700.253

700.203
700.207
700.214
700.220
700.225
700.230
700.235
700.240
700.244
700.248
700.254

700.204
700.211
700.215
700.221
700.226
700.232
700.236
700.241
700.245
700.251
700.257

CÓDIGO 40

Pedidos:
700.006 700.007

CÓDIGO 40 CÓDIGO 42

Pedido:

300.018

Pedido:

700.006
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Japão lidera
no mundo luta
contra câncer

O professor Jorge de Mar-
Klllac, presidente do Cole-
gio Brasileiro de Cirurgia,
dlse ontem que durante o IX
Congresso Internacional de
Câncer, realizado em Tóquio,
predominaram, a respeito do
tratamento do mal, sobretu-
do nas formas avançadas, os
trabalhos japoneses, 

"a

maioria deles relacionados
com a Mitomicina C e o Nl-
tromin, que foram emprega-
dos de forma Injetável ou
em dráçeas obtendo-se com
isso resultados apreciáveis."

Na conferência proferida
ontem no Instituto Nacional
do Câncer, o professor Jorge
Marsillac, que representou o
Biasil naquele Congresso,
informou ainda que "no que
diz respeito ao tratamento
pelas irradiações e pela ci-
rurgia, não foi observado
nenhum íato extraordinário,
limitando-se os seus autores
a referirem o que em gran-
dc parte ;á é do conheci-
mento dc quase todos os cs-
pecialistas."
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CATÓLICAS

NOS BRAÇOS DE JACARÉ
"Jacaré" está na praia todo dia às 6h30min para ensinar ginástica à garotada

JACARÉ SALVA VIDA
POR 150 MIL MAS É
RICO EM OBRIGADOS

Hélio Ramos de Oliveira, o "Jacaré" que ga-
nha 150 mil cruzeiros mensais para salvar vidas no
Leblon acha o mar um alegre companheiro — "em-

bora às vezes perigoso para os que não o conhecem"
— t- encara com humor sua profissão,, que em Ir
anos, o tornou rico em estórias e agradecimentos
das pessoas a quem livrou da morte.

"Jacaré" chega à praia todos os dias às seis e
meia da manhã e se diverte ensinando ginástica à
gar-jtada, que vai de 3 a 15 anos de idade e onde
tem diversos colaboradores, Gutemberg, João e Ivan,
futuros guarda-vidas à espera de uma oportunidade.

OITO E MEIO

Jacaré inaugurou o posto
da Barra da Tijuca e diz'
que onde morre mais gen-
te é no oito e meio, perto -
do canal que sai do Jardim
de Alá, onde não há guar-
da-vida, apesar de uma
corrente fixa, das águas da
Lagoa: "uma vez, ao sal-
var uma mulher ali, só via
seu vulto dentro da água
e tive que largá-la diver-
sas vezes, agarrando-a pe-
Ias pernas ou cabelos". Ela
hoje, está meio complexa-
da e até desaprendeu de
nadar".

Tem também o caso da
suicida que descia nas pe-
dras da Avenida Niemeier:
"eu pensei que ia jogar
ílòres a lemanjá mas,
quando a avisei cio perigo
que corria, desceu mais de-
pressa e se jogou na água
— uma loura de 28 anos".

HELP
Jacaré, uma vez, ouvia

gritos de hclp mas não sa-
bia o que significava: eram

Juiz acha
Realidade
prejudicial
NITERÓI (Sucursal) — O
juiz de Menores de Niterói,
sr. Roque Baptista dos San-
tos, determinou a apreen-
são da última edição da re-
vista Realidade nas bancas
de jornais e livrarias da
eapital fluminense porque
contém reportagem, farta-
mente ilustrada, pormeno-
rizando tôdas as fases do
parlo. Entende o magistra-
do que "a publicação di-
vulga normas contrárias à
educação de menores, ex-
tremamente chocantes a
mentes em formação". Vá-
rios médicos ouvidos pela
reportagem em Niterói ma-
nifestaram a opinião de que
tal publicação só deve ser
feita em órgãos especializa-
dos e, embora se declarem
em princípio contra a apre-
ensão de revistas ou jor-
nais, deram razão ao juiz
de Menores.

americanos, que não conhe-
ciam o perigo daquelas
águas, explicou.

A preocupação de Jacaré
é que tem muita gente boa
trabalhando já com éle, —
Gutemberg Rodrigues, João
Batista Soares e Ivan Car-
valho — que há mais de
um ano vêm ajudando nos
salvamentos. Critica o sis-
tema de classificação para
guarda-vidas, que prevê
uma prova de arrebenta-
ção, com o mar fraco.

O MÚSICO
"Tenho minhas idéias

musicais", diz Jacaré, que
já compôs quatro marchas
e alguns sambas, entre
c-les a marcha Lourinha 67
c o samba Vou pro bar be-
bcr. A marcha é assim:
'•Lourinha bonitinha/ Ga-
rota colossal/ Você é o su-
cesso/ Neste Carnaval/ e
o samba: "Briguei com meu
amor/ Hoje pra casa não
vou/ Vou pro bar beber/
Para esquecer/ Briguei
com ela/ Mas foi sem que-
rer".

Exportação
mantém alta
a produção

FRANCFORT (IF) — A produ-
çilo automobilística da Alemã-
nha só se mantém no seu rlt-
mo atual devido a uma Intcn-
sifleação da exportação dc vel-
culos. Secundo Informações da
Associação da Indústria Auto-
mobillstlca, com sede em
Francfort, em novembro de
lOfirt foram produzidos na Re-

pública Federal da Alemanha
257.500 veiculou, cerca dc 1%
mais do que em novembro de
1965. Declarou a Associação
que sem as exportações, de
novembro, a produção feria
reduzida sensivelmente devido
à acentuada diminuição das
vendas Internas.

A exportação de veículos
atingiu cm novembro de 196(1,
com um total de 164.350 uni-
dades, um" recorde absoluto.
63,8% da produção alemã de
veículos foram sepundo dados
da Associação, exportados em
novembro, contra 49,7'" hA um
nno. Em novembro a Volks-
wagen chegou a exportar 84'o
cio total da produção.

TRILHOS & DORMENTES

A outra face dos transportes
Tôdas as coisas tim um lado

externo e outro interno. O ex-
terlor é multas vezes brilhante,
sofisticado, feito para aparen-

.tar aquilo que internamente
nSo corresponde á realidade.
O mundo dos transportes não
podia fugir a tal regra. Atrás
dele vemos o interesse de pes-
soas, grupos e organizações gi-
rando «m torno de um merca-
do. Nesse mundo de negócios
encontramos sempre as segun-
dos intenções. O Juro e o lu-
cro fixados pelos donos do di-
nheiro. Esta regra vigora des-
de o momento em que o ho-
mem das cavernas compreen-
deu que viveria melhor se co-
meçuse a trocar oi seus pei-
xes pela caça do vizinho. Com
« primeira troca velo i tona
o egoísmo hum&no procuran-
do obter vantagens na transa-
çio. Xo campo internacional

os chamados empréstimos re-
vestem-se de várias faces ai-

truistlcas. Uns süo dados para,
industrialização dos paises sub-
desenvolvidos. Outros, para
matar a fome e os piolhos dos

pobres tuplniqulns sem re-
curtos. Mas, comandando as
várias organizações interna-
cionais que fazem a distribui-
çSo de recursos estão homens

que representam grandes gru-
pos Industriais. Comandam os
cordões, á distância, dlstrlbuln-
do enormes somas com ende-
rêços certos. Evitando de uma
maneira inteligente submeter
a sua indústria ao desgaste de
uma concorrência no mercado
internacional. Tornam-se en-
tretanto, necessário para «nco-
brir essa face áspera os relato-
rios técnicos Justificando, mui-
tas vezes, o óbvio. No Brasil nSo

é difícil tropeçar no» arquivos

ou nos eigotos com papéis
cheios de carimbos oficiais.
Restos de antigos estudos que
não tiveram qualquer contlnul-
dade. Entretanto, a gravidade
da situação dos transportes na-
cionais levou pela primeira vez
o Governo a aompreender o que

era necessário como salvação

pública, uma intervenção he-
rólca. A constituição do
C.EIPOT com a Incumbência
de radiografar c diagnosticar o

quadro atual é uma prova dis-
so. E, como todos esperavam,
o quadro não foi nada anima-
dor. Cavernas pulmonares,
anemia, pressão baixa, constl-
tuem em termos de Medicina
àquilo que os engenheiros c
economistas traduziram noi
«eus estudos. O pobre tupinl-

quim enfermo necessita para
«er salvo do uso maciço de
medicamentoi caroí s cirurgia

salvadora. Torém, ninguém

pode fazer milagres a não ser

com os recursos na. mão. 6e

não vierem, os relatórios do

GEIPOT nada mais serão do

que fórmulas verbais que a

nada conduzem senão ao uso

da saliva em discussões este-

rela. Discussões multo pareci-
das com os berros de um cacl-

qu* mascarado sacudindo o
chocalho em terno de um ago-
nlzante. Vários caciques já fo-
ram substituídos nef*a tarefa.
Desta vez. porém, parece que
o chocalho vai «er substituído
pelo tllintar das moedas. No
Galeão chegam os primeiros
técnicos com nomes arreveza-
dos, representando o Banco
Mundial. Há no ar o cheiro
delicioso de US$ 320 milhões
de dólares assanhando os ho-
mens de negócios O que aliás
é perfeitamente compreensível

segundo as fraquezas da natu-
reza humana, t preciso olhar,
entretanto, a outra face da
história. No Brasil bem ou mal
foi nascendo, como cactus do
deserto, uma indústria. Hoje
essa mesma Indústria retorci-
da e sofrida como um "chique-

chique" já pode atender « qua-
se !"i', das necessidades nacio-
nals no setor ferroviário. Vive
em crise permanente. Esperan.
do as encomendas do próprio
Governo c os financiamentos
em moeda nacional. Paira só-
bre ela mais uma ameaça —
ficar de lado vendo a Importa-
ção maciça de equipamentos
que poderão ser fabricados no
Brasil. Isso devido a notória
dificuldade de se obter no

Pais a nossa própria moeda.

Até parece novela. Ou tango

argentinol

MVRILLO NUNES DE AZEVEDO

Festa da
Sagrada
Família

Neste primeiro domingo
depois da Epiíania, celebra-
se a festa da Sagrada Fa-
milia: Jesus, Maria, José,
dando-nos oportunidade de
meditarmos sôbre aquele lar
feliz, modelo edificante dos
verdadeiros lares cristãos.

Em verdade, cada vez
mais, face às incompreen-
soas e dificuldades da vida
moderna, toda uma série
dc perigos ameaça a íamí-
lia e sua constituição, exi-
gliido a boa vontade peral
para que não pereça a fun-
damental instituição.

O exemplo daquele pe-
queno lar de Nazaré, pobre
e simples, deve ser assim
uma preocupação constante
de todos, pois ali se reuni-
ram o amor, o respeito, a
obediência, a cooperação, o
sagrado respeito de Deus.
Ali nunca penetrou o ódio,
a Intriga, a maledicêncla, o
vicio; antes cada qual pro-
curava ser o mais útil, o
mais perfeito, o mais ami-
go dos outros.

A pobreza em que viviam
en antes um estimulo ao
trabalho e à dedicação.

Na casa humilde de Na-
zaré devemos pois ter sem-
pre os olhos fitos, buscando
em Jesus, Maria, José, a
orientação secura para as
famílias cristãs.

"O que faz uma nação
próspera são os coittimes
puros da» famílias fun-
dadas em bases de ordem
e dc moralidade."

LEÃO XIII
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SANTOS DE HOJE

Apolinárlo, Eraldo, Seve-
rlno, Heládlo, Teófilo, Má-
xlmo, Maxlmlano.

— 1.° Domingo depois da
Eplfania. Festa da Sagrada
Família. Epístola Col. 3,
12-17. Evangelho S. Lucas
2, 42-52.

» * •

SANTOS DE AMANHA

Jullão, Vldal, Fortuna to,
Jocundo, Adriano, Basllissa,
Marciana.

RESPOSTAS DAS
PALAVRAS
CRUZADAS

PARA VETERANOS - Hor.:

cita — Elam — farol — chu-

lar — anônima — figa — do*

no — oltavar — Ori — almo

ano — acume — nara — ara-

catl — bramido — crer — aca-

so — pua — Arre — cuí —

esporar — slsa — tatu — ta-

talar — adorno — amada —

araíi — loro. Vtrt.i canóra —

Irônica — tono — ali — eh —

lufa — ativar — maganas —

fado — calm — raro — moleca
tontice — amarrar — urbe

Atda — amarra — acusada

oscilar — raptor — oi««-*n
peta — rato — iara — oura
samo — tal — nu. PARA

INTERMEDIÁRIOS - Hor.: sa-

rara — cometida — mimo —

raiva — ao — rei — ter —

Castro — mau — toa — m —

Ircbo — pais — acolltar —

amador. Vtrt.: som — amora
ré — atrito — ria — édito
cio — ave — Maomé — »r-

tei _ ettola — cueca — rapto
ara — ilr —• bom — aar

ld.

que quiser aprender

Alzira Augusta
da Silva

MISSA DE 7.° DIA
I.ulza Dclphlna da SUva, Cãn-

dldo Augusto, senhort e filhos;
Francisco Augusto e senhora;
José Augusto, senhora e filho,
agradecem as manifestações dc
pesar recebidas pelo falcclmcn-
to de sua filha, mãe, sogra c
avó e convidam para a missa
de 7.* dia a rcallzar-Fe na Ma-
triz de Nossa Senhora da Paz,
dia 9 dc Janeiro ás 11 horas.
Antecipadamente agradecem.

26807

Atos
Religiosos

EMBAIXATRIZ
Vera Alves

Barboza Cavalcanti
de Lacerda

Brcno Vilhcna de Araú-
jo Andrade senhora c filha,
convidam para a missa do
7" dia nuc mandam rezar
dia 10 W-fcira), às 10,30
horas no altar lateral da
Inreja da Cruz dos Milita-
res, em intenção da alma
dc sua querida amijra Vera.

27947

nz
Vera Alves

Barbosa Cavalcanti de Lacerda
(MISSA 7.° DIA)

Manoel Henrique Cavalcanti de Lacerda e senhora,
Paulo Campello Cavalcanti de Lacerda e Adolpho Cam-
pello Cavalcanti de Lacerda, agradecem as manifesta-
ções de pesar recebidas por ocasião do falecimento de
sua querida mãe e avó, e convidam parentes e ami-
gos para a missa de 7.° dia que mandam resar no ai-
lar-mor da Igreja da Cruz dos Militares, à Rua Pri-
meiro de Marco, dia 10 (3.a feira) às 1030 horas.

27943
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Embaixador
MANOEL DE IEFEÉ

(MISSA DE 7.° DIA)
0 Ministro de Estados das Relações Exteriores con-

vida os Funcionários do llamarafy para a Missa de 7.°
Dia que manda celebrar por alma do Embaixador MA-
NOEL DE TEFFÉ, segunda-feira, dia 9, às 11 horas, no
alfar Sagrado Coração de Jesus, da Catedral Mefropoli-
fana (Praça 15 de Novembro). 58122

FLORA DE CASTILHO
CABRAL

Os filhos, noras e netos de FLORA DE CASTILHO
CABRAL, falecida em São Paulo, convidam parenles e
amigos para a missa de 7.° dia que mandam celebrar
às 10,30 horas do dia 10, terça-feira, na Capela do
Palácio Guanabara. °880

Jacques Plassiarf
Os amigos de Jacques Plassiarf convi-

dam para a missa do primeiro aniversário
de sua morte, que farão realizar segunda-
feira, dia nove do correnfe às 11.30 hs. na
Igreja Nossa Senhora da Conceição, sita à
Rua do Rosário, 114.

243S6
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CATHARINA IRACEMA
VALENTIM ROCHA

¦

(MISSA DE 7." DIA)
Oené«Io Rocha, Hora Maria * Ní» V»Içntlm S»nt'Ann, Hflolo.

Ballhaiar e Helolía Helena Callido I.uçettíi* Genaro ri» CaitroF
Iho, I.éa, Américo e Mane Prado Rebello^ Bea, Cel. W llion f Lu i

Criitl.no Gome. da Silva. 7JU. Dr. Lonríval e tuh *»*»».*>£*
do Valle agradecem as manlfe«ac6« de pesar ""<><d" P" *£
5ISo do falr cimento de sua quer d» «P**»*V"Kh S?f £J.drlnh» - CATHARINA IRACEMA \ALEMIM """«A - * ton-
vidam parenlei e amlfo» para a mis*» ««.<em IntençS o de» ti»
alma. mandam celebrar, amanha, EF2?*J,,I2l?ÍÍ.'-Í,«^Sí
no altar-mor d» lireja do Convento da rorclúncula f* 

«f *"£
(Av Esticlo de Si. 283 — Campo de Sio llei«a_=:Mternt)._MM
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8 CORREIO DA MANHA, Domingo, 8 de janeiro de 1967
2.° Caderno

PELO AR
MODEL1SMO
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Telefone proibido 0 Motor para Rad iocontrôle (continuação)

Noticiário da Agência
Nacional, distribuído ft im-
prens» na sexU-fetra, dl/la
que "sôbre a Resolução n» 7,
de 10 de março de lflM, re-
«ntcmente foram aprecia-
du pelo pltnArlo do 
CONTEL dú ridas sôbre sua
aplicação e ficou deliberado,
sem qualquer novai rcstri-
çôe*. que seria mantida a
«tuil rcdaçAo daquela Re-
soiuç&o. proibindo ks esta-
çôe* de radiodifusão promo-
terem programas com a par-
tlclpaç&o dos ouvintes ou te-
lMspecUulorcs através de 11-

gaçôes telefônicas. Tal par-
UolpaçAo, etolarece o ....
CONTEL. acarreta prejuízo
tendo em vista a saturação
dos circuitos nos horários
normais de trabalho, nlém
de n&o estar prevista no Re-
gulamento do Serviço de Ra-
dlodlíusAo."

Ondas & Vídeo

?Hoje, as lOh, no auditório
da TV-Globo, a Rádio Minls-
tírlo d» Educação e Cultu-
ra apresentara em Câncer*
to- par» a Juvenloile rccl-
tal da pianista Isabel Mou-
rfto e concerto da Orqtics-
tra de Câmara H. Steni.
Interpretará SomiU em dó
maior, de Scarlnttl; Sonata
opui 22 em «oi menor, de
Schumann; Lendi Sertaneja,
de Mlgnon*: I>ols Estudos e
Valw. de Chopln: c Dança
dos Anfie-, de Hs*t

Domingo próximo, também
na TVA, em combinação
crrni n PRA-2. Concertos pa-
r» a Juventude apresentara
o soprano Marina Mo-
narclia, em seleção de lleder,
de Mozart, acompanhada ao

plano pelo maestro Frcderl-
co ERKer, e o conjunto Má*
Hea Antlta da A-2 executa-
ra peças de Bchuete, Bach,
Cmípcrtn, Naudt e Buxtc-
huda.

)Y. Raul Maramnldo cn-
trevhla. hoje, ás nh30mln.
em Sala de Visita, na Rádio
Pio de Janeiro (1.320 klc),
Vadeco, ex-lntcgrante do
Bando da I-u». Nn Mauá,
PRH-8, ks lfh, Maramnldo
npresentará fatos e personn-
lidades ligados no Crajnú, em
Voxta dn Meu Bairro.

H: O romance O Rosário
serviu de temn para n nove-
In Anjfiitla de Amar, que a
TV-Tupi apresenta de Bcgun-
d* a Kcxtafclra, á» 21h20mln,
eom CcctlThlré, EvaWIlma,

Arncy Baladnnlan, Ruy Re-
zende e Beatriz Toledo. An-
Itüstla de Amar está sendo
apresentada no horário antl-
go de Somos Todos Irmãos.

# Professores especializa-
dos, cm Portugal, organizam
e apresentam as nulas dá Te-
levlMio Escolnr e Educativa,
a cargo do Instituto de Mc-
los Audiovisuais de Ensino,
órgáo do Ministério da Edu-
cnçáo Nacional. A progra-
maçáo dn Tcle\cola é dcstl-
jindn nos alunos que ire-
qUcntnrn escolas de ensino
oflclnl ou que estáo inseri-
tos cm cursos especiais e sc
obrigam á freqüência e á
prestação de provas de apro-
veltamcnto.

:': Apresentado no cinema
nmcrlcnno com o titulo de
Pejlon Plaee, (A Cnldelra
do Diabo), está sendo trans-
mltldo pela TV-TupI nos sá-
bados e tèrça-s-íclras, às 21h,
a pnrtlr de ontem.

íl( A nova Mundial é sliow
musical. O slogan é de Rei-
naldo Jardim, na direção da
PRA-3.

$ A Censura federnl ve-
tou a marcha flahrlela Cor-
netclnt, para o carnaval.

si: Ficou para depois de
amanha, 3a.-feira, no melo-
dln, o almoço de confraterni-
znçáo do rádio c da Impren-
sn pelo primeiro aniversário
dn Repórter Nacional, dn E-
8. O noticiário das 12h55mln
será lido por Ewcrton Cor-
rela, no Iate Clube do Rio,
onde sc realizará o nlmóço
festivo.

:',: Foi premiado com me-
dnlha rie prntn c Cr$ 300 mil
cm dinheiro, em exposição
do Estado do Rio, o radio-
ntor c pintor dn Tupi rio Rio,
Fcllclo D'Andréa Neto.

:;: Amanha, segunda-fel-
rn, à.s 21h50mln, n Rádio Ml-
nlstérlo da Educação e Cui-
tura transmitirá o programa
Vllla-Lobos Sua Vida, Sua
Obra, scripl de Aimlndn Vil-
ln-Lobos, com as mímicas
Quinteto cm forma de Chn-
rns, de Vllln-Lobos, para
flauta, oboé, clarineta, fngo-

te c trompa, na execuçáo do

Quinteto de Sopro da PRA-2;
Choros n» 2 para flauta e
clarineta, de Vllla-Lobos,
com Samuel Baron e David
Glazcr; c Bachlanas Brasi-
lelras n" 6, de Vllla-Lobos,
com Samuel Baron na flauta
e Bernard Garílcld no íago-
te.

# O mais recente cartáo
de Feliz. 1967, que nos che-
ga, extensivamente aos lei-
tores de Pelo Ar: de Alziri-
nha Camargo.

:¦: Ao Redor do Mundo,
programa dn PRA-2, de se-
gunda a sábado, às llh, e
nos domingos, às 13h, foca-
lizará amanhã a Áustria, pe-
l.i máslcn de Mozart: Slnfo-
nia de Praga, em rc maior
K 504, com a Orquestra do
Festival de Glydeboulne.

-.•: Rareando, dln a dia, o
noticiário do serviço de di-
vulgacáo e relações públicas
das emissoras de rádio e TV
do Rio. Na Nacional, inlcl-
nntlo seu trabalho como dl-
vulgadora, Graclete Santa-
na promete dinamizar aquê-
1c setor. Antes, divulgava as
atividades dn Mundial.

:¦: Marlene seria o mais
novo dlsc-Joekey do rádio
cnrloca. A noticia toma cor-
po e os Informantes adian-
tam que seu programa seria
as tèrçns e quintas-feiras (co-
mo parte rio Programa Ma-
nocl Barcelos) e sábados...

:I: Depois de amanhã, às
21h30mln, na E-8, o tercei-
ro programa Cm Instante,
Maestro!, de Flávio Cnvnl-
cnntl. A mesma hora, quln-
tn-fetra, novo programa dn
série, que Inlclnlmente conta
com o apoio (ia Censura Ofi-
ciai ria Gunnnbarn c do ..
CONTEL, parn o corte de 30
músicas do carnaval.

:|: Esteve em visita à Rá-
(Do Tupi do Rio n atriz Elza
Martins, llcenclnda e rcíldln-
dn em São Paulo, pnrn fnzer
dublagem de filmes.

•.',: A Rádio Ministério dn
Educação transmite, nos do-
mlngOB, às 8h5m!n, o pro-
grama Concerto Espiritual,

produzido por Eduardo Kent
Festivais é irradiado às 15h.

* Pesquisas da Organização
de Rádio e Televisão Fran*
cesa, em Janeiro de 1983,
entre 700 telespectadores,
revelou que 65% dos entre-
vlstados preferiam progra-
mas culturais. Após a com-
pra do televisor, 6% res-
ponderam que passaram a ler
mais do que antes, enquan-
to 31% Ham menos e 43%
disseram que em nada mo-
dlílcaram seus hábitos. Os
restantes 20% se dividiam
entre abstençilo de respos-
«as e respostas prejudica-
das no Inquérito. Pela es-
tatistlca divulgada pelo SII,
de 26 a 32% dos telespecta-
dores franceses acompa-
nham assíduamente os pro-
gramas com noticias llterá-
rias, apesar de sua trans-
mlssáo em horários multo
tarde. Conclui o relatório
que a programação cultu*
ral da TV Tal instruindo,
aos poucos, o povo, mesmo
como recreação.

$ Telefona o leitor Na-
poleáo Pessoa para sugerir
a transmissão em menor nú-
mero de telenovelas. "Os

que não apreciam esse tipo
de programação, sâo obrl-
gados a acompanhar o gosto
da família, porque os hora-
rios nobres estáo todos
tomados pela série lnterml-
nável de capítulos". Como
solução parcial, Já que é lm-
possível acabar com a no-
vela... lembra o sr. Pessoa
a conveniência de as TVs
aproveitarem, sempre, ori-
glnnls de romnnces famosos
brasileiros, parn evitar dra-
malhóes Importados...

:!: De 14 a 21 próximo,
com diversas comemorações,
será festejada a Semana da
Cidade. Graciete SanfAna,
dlvulgadora da Rádio Na-
cional, telefona para ante-
cipar as novidades da pro-
gramação comemorai 1-
va: Angellta Martlnez gera
a Rainha da Cidade.

O» leitores que passaram
os olhos por esta coluna no
dia de Natal p.p. devem ter
ficado intrigados com uma

dai fotos que ilustraram
aquela seçSo. A explicação é
simples: ela saiu de cabeça

para baixo, o que provável-
menU não atrapalhou nln-

guém. Assim sendo, vamos
adiante nesta série, que ho-

je está em sua quarta parte.
"Com a camisa completa-

mente colocada e o pistão
bem em baixo, centrado, es-
teja certo de que as aber-
turas da camisa correspon-
dam exatamente àquelas da
carcaça, rodando a camisa,
se necessário, para que isto
aconteça. Com o pistão ain-
da .em baixo, coloque o ca-
beçote na carcaça, asseguran-
dose de que a superfície in-
terna dele esteja de acordo
com o pistão. Coloque os pa-
rafusos que seguram o cabe-

cote no lugar, apertandoos
apenas até que parem de ro-
dar. Antes de continuar, es-
teja seguro de que os para-
fusos estão apertados, todos,

por igual.
Para que a camisa do pistão

não sala de sua posição, c a
fim de se ter uma vedação
perfeita, é necessário que se
siga uma seqüência própria
de aperto. Veja a figura ho-

je publicada, e note que os

parafusos opostos estão colo-
cados de tal forma que a se-

qüéncia de aperto seja contí-
nua. Esta seqüência deve
constar de pelo menos três
fases de apertos no conjun-
to de parafusos, nunca sc
apertando os parafusos por
completo, de uma só vez. Co-
loque agora no cabeçote uma
vela (glow-plug), e teste a
compressão do motor. Ela
deve ser tão boa quanto an-
teriormente à desmontagem,
ou mesmo maior, em virtude
do óleo do máquima coloca-
do.

Finalmente, coloque a tam-

pa traseira da carcaça, usan-
do a mesma seqüência de
aperto que a do cabeçote,
não parafusando tão forte, no
entanto. Instale as partes de
carburação, na ordem inversa
da desmontagem, a fim de
completar o motor.

Vamos agora à inauguração
de seu novo motor. Depois de
estar certo de que a máquina
está perfeitamente limpa,
monte-a numa boa bancada,
firme, positiva, capaz de se-

gurar o motor sòlidamente.
A bancada de teste é mui-

to importante, tendo-se em
vista os fatores de tensão que
se desenvolvem quando o mo-
tor funciona. Se a bancada
não fôr absolutamente em es-

quadro, tenderá a torcer a
carcaça do motor, ao se es-
quentar durante o funciona-
mento do mesmo. Isto, por
sua vez, desalinhará os rola-
mentos e o eixo, e talvez fa-

ça mesmo o pistão correr,
mal dentro da camisa. Cer-
tamente você também há de

querer que a bancada seja
rígida para boa transmissão
de força, absorvendo tanta
vibração quanto possível. Use
uma boa Instalação para o
tanque de gasolina, fazendo
com que êle fique aproxima-
damente na mesma posição
que ficará no avião. Use um
combustível com alta percen-
tagem de lubrificante, e bai-
xo coeficiente nitrico.

NOVIDADES DA REVELL

Dentro de mais alguns dias
devem estar na praça os car-
ros para automodelismo da
Revell, por enquanto impor-
tandos, até que o ferramen-
tal fique pronto para serem
produzidos aqui mesmo. De-
vido à alta qualidade daque-
les produtos, certamente fa-
rão sucesso entre os aficio-
nados do hobby. Outra novi-
dade que se anuncia é a

produção de uma série do
carros de bombeiros antigos,

que este colunista Já tevea
oportunidade de ver. São
uma graça, com os briosos
bombeiros à toda velocidade,
puxados por cavalos de cri-
na ao vento... Além da bu-
Ia de montagem, os hobbls-
tas encontrarão em cada kit
um resumo da história do
Corpo de Bombeiros do Rio
do Janeiro.

FOFOCAS

valheiro, hobblsta conhecido,
especializado em kits plástico,
que não ficou multo satisfei-
to com os resultados do Con-
curso Mundial Revell. Muito
bem, é um direito que lhe
assiste. Mas acontece que o
referido senhor gosta de con-
tar o fato a todos quanto en-
contra, e este redator já sou-
be da história pelo menos
umas sete vezes. Além disso,
parece que o ataque está vi-
rando uma coisa pessoal con-
tra o fabricante daqueles pro-
dutos aqui no Brasil. Isto é
muito feio, seu moço. Afl-
nal, onde está o famoso es-

pirito de congraçamento de

que se dizem possuidores to-
dos os adeptos do modelis-
mo? Será que vale a pena
comprar uma briga por tão

pouco? Se assim fosse, o ho>
by, ao invés de distrair, de-
veria servir como trelnamen-
to físico.

Um distinto membro da
NOC (Nobilíssima Ordem da

Chupeta) já percebeu (até
ros para uma reunião em sua
casa, na próxima semana,
que enfim...) que há muito
tempo a ordem não se reúne.
Assim sendo, é intenção do
mesmo convocar os chupetel.
Quem é, quando será e co.
mo será, isto ainda são se-
gredos, que serão desvenda,
dos aos NOCquIanos no de-
vido tempo...

Parece que o importador
de produtos da Aurora, Rerv
wal, etc. está pensando em
entrar no campo dos trens
elétricos. Seria ótimo, não
há dúvida.

Este redator agradece à
Associação Brasileira de Mo-
delismo Ferroviário o tele-
grama enviado por ocasião
de seu natalício, costume gen-
til e apreciado, e com o
qual são distinguidos todos
os sócios daquela agremiação.
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Parece que existe um ca-

ROBERT FUCHS

Diagrama de seqüência de aperto dos parafusos dú
cabeçote de um motor a explosão em miniatura,

para aeromodelisnío

-.!: Com o Blogan Rádio
Naclonal-67 (30 anos de tra-
dlçáo), a E-8 está anunci-
nnrlo a volta de Ondas Mu-
slcals, programa de música
clássica, com recitais de ar-
tLstas nacionais e estrangei-
ros, inclusive transmissões
diretas do Teatro Municipal.

SOCIAIS

INTERINO

CENTROSETENDAS

Terminadas ns homena-
Ifens n lemanjá, os tcrrel-
ros de umbanda já Inicia-
ram os preparativos para
as festas de Oxosse, a sc-
rem rcnllzndns dia 20, cm
vária? casas. Outras, pre-
ferem o fim-clc-scmnna,
por ser mais fácil a urre-

IflmentaçSo dos filhos de fé.
Nos candomblés Oxosse ó
festejado no dia de Corpus
Chriiti.

João dn Goraéio
na Ruhin

Joãozinho da Goméia
viajará pnra Salvador, dia
12, participando do grupo
da Escola de Samba Impe-
rio Serrano, a que perten-
co o babalaô. Na capital
balann, Joãozinho dn Go-
mela visitará sua roço no
subúrbio que lhe deu o so-
brenome ndotlvo. Irá, de-
pois, aos terreiros de anil-
pos. Em meados do mês,
regressará a Duque de Ca-
xias, para reiniciar o aten-
dlmento público, em seu
terreiro.

Mensagem sôbre
n morte

Transcrevemos parte da
mensagem transmitida pelo
espirito de André Luiz e
recebida pelo médium Wal-
dn Vieira, de Uberaba, MG,
em reunião pública da Co-

munhfio Espirita Crista.
"Pense que o morto imagl-
nário está mais vivo que
nunca c estenda-lhe socor-
ro. Estabeleça novo cãm-
bio para o seu montante
de saudade. Reconstitua a
imagem do ente querido,
que apenas lhe precedeu os
passos na desencarnação, e
faça por êle o bem que éle
estimaria estar realizando,
do modo n recuperar-se
mais rapidamente. Se você
lamenta a perda transito-
ria de pai ou mãe, vá com
êlcs, cm pensamento, aos
sítios onde companheiros
amadurecidos na cxpcrién-
cia terrestre sofrem penú-
ria e solidão c dê-lhes o ca-
rinho que você reserva aos
pais inesquecíveis. Se você
chora a ausência de um fl-
lhinho, recorde os pequeni-
nos de ninguém c adote ai-
ruiu deles, cm memória do
filhlnho que estará pre-
sente para regozijar-se.
Sc sofre por um ami-
go que se foi à busca
do Grande Lar, procure
efeluar as boas obras n que
cie se dedicava, ou que so-
nhou fazer, c croia que cie
voltará ao seu passo, a fim
de abençonr-lhe as dispo-
slçôes. Não sc detenha na
cela da tristeza inútil. O
conhecimento espiritual lhe
põe nas mãos a chave para
abri-la. O ser amado, que
vocô julga morto, está vi-
vo, conta com você c c?pera
melhorar-se com a sua co-

ragem c trabalhar com o

seu coração. Ajuntc saúda-

des, sim, que esquecimen-
lo de benfeitores é ingrnii-
dão, mas transformo as
saudades em donativos de
trabalho o abnegação, bene-
ficência c esperança, por-
que a morte c apenas vida,
e a vida será para nós cada
vez mais rica desde que lhe
convertamos as unidades
defôrça c tempo em talcn-
tos de serviço e amor."

Movimento
kardecista

E?tão programadas para
esta semana, na Federação
Espírita Brasileira, Avcni-
da Passos, 30, as seguintes
conferências: hoje, lGh, do
sr. José Salomão, intitula-
da Judas Escariotcs; terça-
feirn, ás 19h30min, do sr.
Paulo Afonso Farins, sôbre
tema evangélico; e, sexta-
feira, às 19h30mln, do sr.
Aníbal Menezes, sôbre as-
sunto doutrinário.

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ
EDITAL DE CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS

COMISSÃO DE ARMAZÉNS E SILOS - CARSI
DO INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ

AVISO
Avisamos aos itnhorts InUnuadot qui at datai das

Concorrencial Públicas para trintformacio de armaitnt
cm silos metálicos publicados no Diário Oficial da União
d* 8 12 66, pág. 3.509, • ratificados no Diário Oficial da
Unláo de 1M2-44, páfj. 3.6M, foram prorrogada», como
it«ut: para 17 d* janeiro de 19*7 • aprtttntaçio das pro-
poitai: par» 1* da |an»lro d» 1947 o depósito da caução a
para 12 da janalro d» 1967 a vanda dai pastas.

Avisamos, outrwslm, qua foi ampliado o campo eom-
patltlvo, parmltlndo a licitação dos aarvlço» com utilizai-
tio d* eutros mafarlals além dos maUrlals metálicos.

Malorts lnforma-6ts na Comlssio de Armazéns t SI-
lei — CARSI — do IBC, a Rua Florindo do Abreu 352
- •,* andar — Slo Paulo — Capital.

CARLOS SEARA MURADAS — Prtildanta
4H22

Hoje, ãs 7h30min. haverá
nova palestra evangélica na
Escola Espirita Paulo de
Tarso, da Penitenciária
Prof. Lemos do Brito, rua
Frei Caneca, 463. Falarão
os srs. José Borges Ferrei-
ra e Artur da Silva Arnú-
jo, do Departamento de As-
sistência da Federação Es-
pirita Brasileira.

O sr. Artur da Silva
Araújo falará, quarta-feira,
às 20h, no Solar Bezerra
do Menezes, campo de São
Cristóvão, 402- A Separa-
ção da Alma e do Corpo.

A Tendo Espirita Jorge,
rua Luis Barbosa, 136, Vila
Isabel, marcou para quar-
ta-fclra, às 20h, conferên-
cia do sr. Agadyr Torres:
Perguntas que podem ser
feitas aos espíritos.

Falarão quinta-feira, às
20h, no Grupo Espirita An-
dré Luiz, rua Jlquibá, 139,
MaracanS, os profs. New-
ton de Barros e Conceição
Colares.

• • •

No Centro Espirita Be-
zerra de Menezes, rua Maia

Lacerda, 15?, Estácio, fala-
rão osia semana: têrça-fei-
ra, 20h30min, os srs. Al-
cione Passos e Orlando So-
breira Sampaio, e, quinta-
feira, a mesma hora, os srs.
Paulo Afonso Faria e Lin-
dolfo Antônio.

* * +

Na Sociedade Espírita
Paz, Amor, Luz e Carida-
de, rua Marquesa de San-
tos, 40, Laranjeiras, o sr.
Artur da Silva Araújo fa-
lará sôbre Ocupação dos
Espíritos.

Terreiros
de Umbanda

A Federação Espirita
Umbandista do Estado do
Rio, continua estimulando a
campanha do tijolo, para
construir a sede própria cm
Nova Iguaçu. A direção da
campanha está pedindo às
instituições filiadas que rc-
ceberam ajuda para a sede
própria, a prestação de
contas com a máxima ur-
gência. A entidade tem sé-
rios compromissos a saldar
até o fim do mês,

A Tenda Espirita Santa
Bárbara, rua Frei Caneca,
21, sobrado, realizará ses-
soes públicas, as segundas,
quartas e sextas-feiras, ini-
cio às 20h.

Na Escola Superior, Ini-
ciática de Umbanda, Ave-
nida Automóvel Clube, n.°
3.188, Ira já, começa hoje,
às 16h, curso sôbre diale-
tos usados nas seitas afro-
brasileiras.

* • ?

Esti fechada temporária-
mente a Cabana do Cabo-
cio das Sete Encruzilhadas,
Rua D. Lídia, 29, Pilares,
para obras de melhoramen-
tos. A comunicação é fei-
ta pelo presidente da en-
tidade, sr- Egydio Tamos,
que pede a compreensão
de'todos, pelas obras ina-
diáveis da Cabana, em be-
neficio de seus freqüenta-
dores, ao mesmo tempo em
que agradece a colabora-
ção, nos últimos três anos.

Aniversários
Fazem anos hoje: Maria Lu-

cllia Gome» Garcia, Maria

Apollnarla de Sousa, Pedro de

Ura Tavares, Hilton Correio

Carvalho, Otávio Angelln do

Couto, Lourcnço Araújo, Joa-

qulm da Fonseca Almeida, Ar-

mando Reis, Ernanl Augusto

Contursl, Pedro Augusto do

Amorim' e Emílio José Lobo

Montcncgro.

_ Está festejando hoje o

aniversário de aua filha, Ma-

ria de Fátima, o casal Joilo

Manoel Gonçnlves-Alda de Je-

sus Gonçalves.

Faz 13 anos hoje Frcderl-
co Guilherme, filho do casal

prof. José nalnho Costa-Nené
Costa.

A família nlos estará fes-
tejando, amanhã, o anlvcrsá-
rio da srta, Andréa Lavinla,
do our Lady •' Mercy.

CAMPOS PORTO — Amanhfi
78° aniversário do ex-diretor
do Jardim Botânico, dr. Cam-

pos Porto. Será homenageado
por antigos colegas e amigos.

— O casal José Alberto
Bahrl-Tflla Maria Almeida
Bahrl receberá parentes e aml-

gos, festejando o 1." nnivcrsá-
rio de seu casamento,

O primeiro aniversário
de Luiz Cláudio, transcorrido

quarta-feira, é comemorado ho-
)» na casa de sua avó c tios
O aniversariante é filho do
sr. Wilson Miranda Branco e
da sra. Maria Celeste dos San-
tos Branco. SSo avós do anl-
versarlantc. por parte do pai,
a viúva Ermellnda da Conccl-
çSo Branco, c, por parte da
máe, a viúva Umbellna Ribeiro
dos Santos.

Fazem anos amanhS: Ro-
sa Maria Miranda, DJanlra
Mendes Ribeiro, Reinaldo Pu-
rim, Bonaparte Pinheiro Maia,
Jo5o Ferreira dos Santos Jr.,
Hugo Martins Moraes Gulma-
rSes t Eugênio Soares.

18h, casam-se a arta. Angela

Maria Jesus, filha do casal sr.

Nahor Jesus, c o sr. José Car-

los Galo, filho do casal sr. Jo-

sé Galo.

RUTH TELES — MANUEL

ZULCMAN - No Templo da

Associação Religiosa Israelita,

Rua General Severlano, hoje,

às 17h30min, realiza-se o ca-

samento da srta. Ruth Teles,

filha do casal sr. Ziegfrled Te-

les-Usa Teles, com o sr. Ma-

nuel Zulcman.

VIOLETA MENDONÇA SI-

QUEIRA - LAÊRCIO CATETE

REIS — Em Leopoldlna, MG,

na Catedral de São Sebastião,

hoje, às 17h, reallza-se o ca-

saménto da srta. Violeta Si-

queira, filha da viúva Violeta

Mendonça Siqueira, com o dr.

Laérclo Catete Reis, filho do

casal Astolfo Francisco Reis-

Maria Catete Reis.

SANDRA ARÉAS - CARLOS

ALBERTO MARQUES - Na

Igreja de Santa Margarida Ma-

ria, dia 12, às 18h, casam-se a

srta Sandra Aréas, funcionária

do Serviço de Documentação do

DASP, filha do casal Silvio

Aréas, e o sr. Carlos Alberto

Marques, filho do casal Lou-
rival Pacheco Marques.

DAYSE FERNANDES DE

MENEZES - FRANCISCO
CHAGAS RAMOS — Na Igrc-

Ja de N. Sa. da Conceição e

São José do Engenho de Den-
tro. dia 14, às 18h30min, reali-
za-sc o casamento de Dayse
Fernandes de Menezes, filha do

casal Slfflcs Rubem de Mene-

zes-Amaridcs Fernandes de Me-
nezes, com o sr. Francbco
Chagas Ramos, filho da viúvo

Esteia Chagas Ramos.

SÔNIA REIS HILDEBRANDT
— SALVADOR PISCITELI —

Casam-se. hoje, às 18h, na Ma-
triz de N. Sa. da Conceição,
Engenho Novo, a srta. Sônia
Reis Hlldcbrandt, filha do ca-
sal José dos Reis Hlldcbrandt.
e o sr. Salvador Plscltell, fi-
lho do casal Piscitell.

LÚCIA CORREIA DE BAR-

ROS - PEDRO AUGUSTO

GOMES — Casaram-sa ontem,

18h. na Igreja dos Sagrados

Coraçóes, Tijuca. a prof. Lúcia

Correia de Barros, filha do de-

legado policial Diogenes Sar-

mento de Barros e da sra.

Zllda Correia de Barros, com

o sr. Pedro Augusto Gomes.

TÂNIA BORGES MUNIZ -

MAURÍCIO FERREIRA - No

pretório da Rua São Francisco

Xavier, ontem, às 14h, reali-

zou-se o casamento da srta.

Tânia Borges Munlz, filha do

casal cel. Guinemê Muniz-

Wanda Borges Muniz, com o

sr. Maurício Ferreira, filho do

casal Plácido Ferreira.

Bodas de Prata

HUGO — CORALIA MICCO-
Lis — O casal advogado Hugo
Miccolls-Corálla Miccolis fes-

tejará bodas de prata na pró-
xlma sexta-feira, dia 13. Sua

filha, srta. Leila Miccolis, man-

dará rezar missa cm ação de

graças, às 18h, na Igreja do

Sagrado Coração de Jesus.

WALDYR PEREIRA DE ME-

NEZES - MARIA ANTôNIA

BRANCO DE MENEZES - Na

Igreja de N. Sa. das Dores de

Macabu, em Campos, anteon-

tem, às 18h, foi celebrada missa

em ação de graças pela pas-

sagem dos 25 anos de casa-

mento do sr. Waldyr Pereira

de Menezes e da sra. Maria

Antónia Branco de Menezes.

Mandaram reza-la seus filhos

Dallla Maria Branco Menezes

Martins (e esposo, Jorge No-

gueira Martins), Ertela Maria,

Alda Maria, Luiz Alberto, He-

lolsa. Inês Cristina. Gisele.

Dircéa, Waldyr. Mário Tadeu

e Raquel. A mesma hora, na

mesma Igreja, foi realizado o

casamento de Esteia Maria, fi-

lha do casal Waldyr Pereira

de Menezes, com o sr. João

Rangel, filho do casal João de

Almeida Rangel.

rando a data, manda celebrar
missa, às 16h, na Igreja d»

Santa Cruz dos Militares.

1
Bodas de Ouro

FABRÍCIO C. C. PONOE ÍJE

LEON — MARIA EUGÍNIÀ

MATOS PONCE DE LEON —

Ontem, às 18h, na capela do

Colégio Notre Dame, na Rua

Barão da Torre, foi celebrada

missa cm ação de graças pelo
50." aniversário de casamento
do sr. Fabriclo C. C. Ponc»
de Leon, homenageado no ano

passado como Decano dos Cor-

retores de Imóveis (42 anos da

profissão) e da sra, Maria Eu-

gênla Matos Ponce de Leon.
O casal tem sete filhos, Adol-

ío, Maria Teresa, Carmero,
Margarida, Marta, Antônio Car-
los e José, dezoito netos •

quatro bisnetos, que manda-

ram rezar a missa e promove-
ram comemorações.

— Fêz * anos Wilson, filho do
casal Hélio-Cecilla F u m e r o
Branco.

Fêz anos ontem o jovem
Jorge Camilo Dias. filho do sr.
Joio Dias e da sra. Margarl-
da Camilo Dias.

Nascimentos
CARLA — O casal Silber de

Souza Melo-Rosa Lourenço Sil-
va Melo, está festejando o nas-
cimento de sua filha, CARLA.

Casamentos
ANGELA MARIA JESUS -

JOS* CARLOS GALO - Hoje.
no Santuário de N. Sa. da Me-
dalha Milagrosa, Tijuca, fts

LILIANA — JOSÉ OSVAL-
DO — Casaram-se ontem, na
Catedral Metropolitana, Lllia-
na e José Osvaldo, ela neta
do mar. João Batista Masca-
renhas do Morais, êle filho do
sr. e sra. Osvaldo Batista de

Castro.

ANA MARIA DE FIGUEI-
REDO UMA - FRANCISCO
MIGUEL SELFA — Dia 20 pró-
ximo. às 18h. na Igreja Matriz
de São Lourenço, será realiza-
do o casamento da srta. Ana
Maria de Figueiredo Lima, fl-
lha do casal Joaquim de Fl-

queiredo Llma-Luclnda Dias de

Figueiredo Lima, com o sr.

Francisco Miguel Selfa, filho
do casal Ismael José Sanchls
Selfa — Josefa Marin Giraud
de Sanchls.

ODYLO COSTA FILHO —

MARIA NAZARETH COSTA —

Na igreja do Colégio São João

de Brito, em Lisboa, anteon-

tem mons. Manoel Antunes.

professor da Faculdade de Le-
trás, acolltado pelo lider católi-

co Antônio Alçada Batista, ceie-

brou missa em ação de graças
pelo 25* aniversário de casa-
mento do Jornalista Odylo Cos-
ta Filho, adido cultural do
Brasil na capital portuguesa, e
da sra. Maria Nazareth Costa.
Além do embaixador brasilei-
ro em Portugal, sr. Ouro Prê-
to, compareceram membros de
nossa representação diploma-
tica, personalidades daquele
pais, amigos e os quatro fl-
Ihos do casal, que estudam no
Colégio São João de Brito.

CASAL WHITE FONSECA —

Festejou ontem bodas de pra-
ta o casal White Fonseca-Irene
Fonseca. A família, comemo-

Comemoração
HUMAITA AC — Diversas

festividades assinalam hoje,
em Niterói, o 34.° aniversário
de fundação do Humaitá AC.

As 18h, na Igreja de SSo Se-

bastião do Barreto, será ceie-
brada missa em ação de graças.
As 23h, ontem. Iniciando as

festividades, houve baile com o

conjunto de Valdir Calmon, na
sede da entidade.

Formaturas
DANILO MOREIRA DE CAR-

VALHO — Entre os dlploman-
dos da 4.» série glnaslal do Gt-

náslo de Andrade Costa, RJ.
está o Jovem Danilo Moreira de

Carvalho. A colaçáo de grau
será no dia 14 sábado.

Missas
JOSÉ FRÔES — Amanhã, âs

7h30min, missa de 30.» dia, na

Igreja de São Sebastião (Capa-
chinhos), Rua Kaddock Lobo.

CATARINA IRACEMA VA-

LENTIM SANTANA — Na

Igreja do Convento de Por-

clúncula de Santana, em Nite-

rói. amanhã, segunda-feira
às 10h30min, será rezada

missa de 7.» dia em •»•

tençBo da alma da sra. Cata-

rlna Iracema Valentlm Santa-

na. A extinta descendia da fa-

mllia do visconde de Imbé e

do Barão de Duas Barras. Era

mãe da prof». Lucette Santana

de Castro, fundadora do pri-

meiro Centro Educacional d*

Recuperação dos Larlngecto-
mizados no Brasil.

Falecimentos
SRA. LIDORNUTITA ROSA DA

CONCEIÇÃO — Em Belo Hori-

zonte, onde morreu, com •*

ar.03 de idade. íot sepultada »

sra. Lldornetta Rou d» C00"

ceiçlo, mie do sr. üdefcnw
Ottonl. presidente do Club*

Kxcursloniít» Belo Horttont*.
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Dois importantes progra-

mas de Psicologia serão mi-
lustrados éste mês, por duas
entidades especializadas na
especialidade, o Instituto
de Psicologia da PUC e o
Instituto de Psicologia Clí-
nica,. Educacional e Profis-
sional. O curso do IP-PUC,
será para Mestrado e Es-
peclalização em Psicologia
Clinica ou Social, o do
IPCEP será para o Teste de
Zulliger e Psicodiagnóstico
Miocinético.

Universidade Católica —
O Curso de Mestrado em
Psicologia objetiva formar
psicólogos cientistas, fome-
cendo-lhes os meios neces-
sários para o exercício do
magistério e para a reali-
zação de pesquisas; o do
Psicologia Clinica visa o es-
tudo aprofundado de mate-
rias básicas da especialida-
de e seu desempenho atra-
vés de estágios surpervisio-
nados; e o de Psicologia
Social possibilita o estudo
avançado dos conceitos,
teorias e problemas da Psi-
cologia Social.

v

O diretor do Instituto de
Psicologia da PUC, prof.
Aroldo Rodrigues, esclare-
ce que, como condição es-
sencial para matricula nos
cursos de pós-graduação
em Psicologia, é necessária
a apresentação de diploma
de conclusão de curso su-
perior e demais documen-
tos exigidos até o dia 15
de março.

Os que pretendam a ad-
missão na categoria de alu*
no regular devem ser apro-
vados em exame de inglês

ou apresentar comprovante
idôneo de domínio dessa
língua. Devem ainda apre-
sentar curriculum vitae que
satisfaça a Comissão Dire-
tora a terem sido aprova-
dos em curso de graduação
nas disciplinas consideradas
básicas. Mesmo sem esta
exigência plenamente satis-
feita, o aluno ainda poderá
matricular-se sob condição,
exigindo-se contudo que as
deficiências de seu curso
de graduação sejam supri-
das no primeiro ano dos es-
tudos na PUC.

COLÉGIO PEDRO II

Colégio Ptdro II — Inttr-
nato — Comunica aos res-
ponsávels pelos alunos que o
periodo para renovação do
matrículas e pedidos do exa-
mes de 2.* época é o seguin-
te: 10 a 31-1-67, das 11 às
16 horas.

• - ru..*y\ ¦'¦¦:> •?• t-.t

TEATRO

Conservatório Nacional da
Teatro —- Estão abertas até
o dia 20 de. janeiro as ins-
crlções para'os exames ves-
tibulares dos cursos de Di-
recão, Cenografia e Inter-
prctação do Conservatório
Nacional de Teatro, à Prala
do Flamengo, 132. Maiores
informações na secretaria do
Conservatório, das 15 às 21h.

(FARMÁCIA

Faculdade d* Farmácia •
Bioquímica — Inscrições
abertas até o dia 30 de ja-
neiro. O número de vagas é
de 85. O critério é o classi-
ficatório, sendo as matérias:
Química, Física e Biologia.
As provas serão realizadas
no seguinte horário: Física

9-2-67, às 15h; Biologia
10-2, às 15h; Química —

U-2, às 15h.
•¥ -' \ -.-'-¦> - '¦'¦ ¦

DIREITO

Roberto Lyra pari ¦ pos-
ttrldade — Os novos bacha-
réis em Direito pela Univer-
sidade do Estado da Guana-
bara vão gravar em bronze
no salão nobre esta frase de
seu patrono, prof. Roberto
Lyra. "O Direito, que jura-
mos defender, é a realização

fED. 
AV. CENTRAL - GRUPO 2237
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Psicologia terá dois importantes programas
Necessita o candidato ser

psicólogo, isto é, ter con-
cluido curso de graduação
lem Psicologia ou possuir
registro de psicólogo e gra-
duação em curso superior..
Em casos excepcionais, pes-
soas que revelem bom co-
nhecimento em Psicologia,
mas que possuam diplomas
de nivel superior em outro
ramo, poderão ser aceitas,
sendo-lhes indicadas as
matérias quo deverão cur-
sar para suprir a falta de
um curso regular em Psi-
cologia.

São dois os cursos de es-
pecialízação oferecidos pelo
Instituto de Psicologia da
PUC: o primeiro, de espe-
cialização em Psicologia
Clínica, terá 20 vagas e se-
rá dado em dois anos, po-
dendo contudo ser feito até
em 3 anos. Concluído o cur-
so o aluno poderá pleitear
o grau de mestre em Psi-
cologia à Comissão Direto-
ra, solicitando sua admis-
são naquele curso; o segun-
do, de Especialização em
Psicologia Social, tem por

objetivo possibilitar o estu-
do avançado de conceitos,
teorias e principais proble-
mas da especialização, com
ênfase nos estudos de for-
mação, mudança e medida
de atitudes, estudo de rela-
ções interpessoais e dinâ-
mica de grupo. Também
está limitado a 20 vagas e
poderá ser cursado em 1 ou
dois anos. O curso dá aces-
so igualmente a que o alu-
nos obtenha o grau de mes-
tre.

EXTRAORDINÁRIOS
Os alunos da categoria

extraordinária podem ma-
tricular-se em qualquer
dos cursos desde que sa-
tisfaçam os pré-requisitos.
Não poderão contudo pres-
tar provas nem realizar as
tarefas escolares exigidas
aos alunos regulares, mas
poderão obter um certifi-
cado assistindo a 2/3 das
aulas dadas.

As inscrições para os
cursos nas duas categorias
estão abertas até o dia 10
de fevereiro, na secretaria
da Faculdade de Filosofia

da PUC (sobreloja do pré-
dio central — tel.: 47-6030
r. 17 — Rua Marquês de
S. Vicente, 209 -— Gávea).

IPCEP
O Instituto de Psicologia

Clínica Educacional e Pro-
fissional realizará em sua
sede, na Travessa Santa
Leocádia, 24-B, Copacaba-
na (Tel. 57-6441) a partir
do periodo de 9 de janeiro,
mais dois cursos de testes
(Z-Teste e PMK), destina-
dos a psicólogos e orienta-
dores educacionais, permi-
tindo a freqüência aos alu-
nos de escolas formadoras
desses profissionais, mé-
dicos, assistentes sociais,
professores de Faculdades
de Filosofia e Escolas Nor-
mais (cadeiras de Psico-
logia, Filosofia e Sociolo-
gia)."1. 

Z-Teste (Teste de
Zulliger) — O Z-Teste re-
presenta uma forma espe-
ciai e abreviada do Psico-
diagnóstico de Rorschach.
Oferece, portanto, vanta-
rápido, permitindo assim
gens análogas quanto à

profundidade projetiva com
possibilidades de aplicação
coletiva e levantamento
superar a dificuldade dos
psicólogos que desejam e
não dispõem de tempo para
aplicar um Rorschach com-
pleto.

Foi chamado para minis-
trar este Curso o psicólogo
Francisco Campos, forma-
do na Universidade de Ma-
dri, ex-chefe de Departa-
mento do Instituto Nacio-
nal de Psicotécnica da Es-
panha, onde fundou os la-
boratórios de Psicologia da
Instituição Sindical e do
Ministério da Marinha.
Vem dirigindo há IC anos
a Divisão de Seleção do
ISOP.

Ainda contará com a co-
laboração do psic. Franco
Lo Presti Seminério, for-
mado pela Universidade de
Gênova, professor da Uni-
versidade Federal Flumi-
nense, chefe da Seção dc
Seleção Geral do ISOP.

2. PMK (Psicodiagnós-
tico Miocinético) — O
Psicodiagnóstico Miociné-

tico é uma técnica expres-
siva, proposta pelo saudoso
e eminente prof. Emílio
Mira y Lopes, sendo expe-
rimentada pela primeira
vez na Inglaterra há 27
anos e introduzida no Bra-
sil em 1945, por intermédio
do mesmo psicólogo, quan-
do dirigia o ISOP/FGV.

O PMK, pela simplicida-
de de aplicação, pela aná-
lise mais rápida, pela im-
possibilidade de preparo
prévio e pela sua neutra-
lidade emocional, é um dos
melhores testes dc perso-
nalidade utilizado em se-
loção, orientação e em clí-
nica psicológica; tanto pa-
ra determinação da nor-
malidade, quanto naquelas
portadoras de processos pa-
tológicos mentais em evo-
lução ou instalados.

O IPCEP convidou para
ministrar o presente Curso
a psic. Alice Galland de
Mira, co-autora do livro
sóbre o PMK, com o prof.
Mira, há muitos anos che-
fiando a Seção do PMK no
ISOP/FGV com êxito in-

vulgar, mercê de seus co-
nhecimentos e experiência
no assunto.

Colaborando com o
IPCEP, o Centro de Psico-
logia Aplicada (CEPA)
fornecerá o material neces-
sário à aplicação do PMK.

Além de toda a apresen-
tação do Teste, aplicação e
interpretação, constam do
curso aulas em que serão
apreciados casos normais e
anormais (com demonstra-
ção), verificando-se as van-
tagens e limitações do mes-
mo.

O Curso terá a duração
de 20 aulas, a serem reali-
zadas de 3 de janeiro a 1
de fevereiro, às segundas,
quartas e sextas-feiras, das
19 às 20h, na sede do
IPCEP.

Serão fornecidos certifi-
cados de freqüência.

Maiores informações, in-
elusive programa detalha-
do dos Cursos, poderão ser
obtidas na sede do IPCEP,
na Trav. Santa Leocádia,
24-B, Copacabana, ou pelo
fone 57-0441.

Roteiro
da Justiça e não o Direito
desalmado, dessangrado, de-
sossado — matéria plástica
exótica para os pratos quo
não são os de nossa balan-
ça e as espadas que não são
as da lei. Roberto Lyra."

MATEMÁTICA

A organização de um novo
llvro-texto de Matemática,
por uma equipe de especia*
listas do Centro de Ensino
de Ciências da Bahia, enti-
dade ligada à Diretoria do
Ensino Secundário do MEC,
foi considerada da maior im*
portância no ano letivo pas-
sado, pelas implicações de
modernização inseridas no
processo do ensino da discl-
plina, que é considerada das
mais complexas no curso se*
cundário no Brasil.

Segundo informações rece-
bldas na Diretoria do Ensi-
na Secundário do MEC,
enviadas ao prof. Gildásio
Amado pelos dirigentes do
CECIBA, o aludido llvro-tex-
to de Matemática íoi utiliza-
do, em caráter experimental,
em sete «lasses do Colégio
Estadual "Severino Vieira",
apenas na primeira série gi-
naslal. O sucesso da inicia-
Uva ditou a sua continuação
em novo ritmo: com impres-
são da obra, que passará a
ser usada cm grande nume-
ro de unidades de ensino se*
cundário no Estado da Bahia.

Outra providência de vul;
to tomada pelos técnicos do
Centro de Ensino de Ciêncisa
da Bahia (CECIBA), no ano
letivo passado, íoi a relacio-
nada com a montagem de
um esquema de "classe espe-
ciai" para o primeiro ano

colegial, denominada "classe-

piloto", no Colégio Estadual
da Bahia, principal escola
média do Governo do Estado
na capital, na qual o ensino
foi ministrado em moldes
modernos e atualizados, se-
guindo-se currículos que até
então nunca haviam sido usa-
dos no Nordeste brasileiro.
Pelas informações dadas ao
prof. Gildásio Amado, dire*
tor do Ensino Secundário do
MEC, os resultados registra*
dos em tal experiência fo-

• ram considerados muito bons,
ampliando as possibilidades
de aprendizado da juventude
c demonstrando ser possível
a modernização do ensino se-
cundário, no segundo ciclo,
em todo o Estado e no Nor-
deste. Tais revelações foram
feitas pelo prof. Antônio
Celso Spinola Costa, diretor
em exercício do CECIBA.

Gubem, Pedro Paulo Malan
de Paiva Chaves, Luiz Felipe
Coelho da Silva, Zeferino
Martins de Oliveira e Sérgio
Francisco Alves. Diploma*
em exigência — João dc Deus
Fernandes Filho, José Orlan-
do Teixeira Brandt, Fernan-
do Parreiras Rodrigues Li-
ma, Ciriaco Loddo, Paulo Pi-
nheiro da Silva Neto, Auré-
lio Moreira da Silva, José
Nogueira de Ávila e José
Schimoide. Os interessados
poderão cumprir as exigên-
cias no Largo de São Fran-
cisco.

Concurso de Docência LI-
vre — Período de 2 a 15 do
oorrente mês — Estão aber-
tas na secretaria da Escola
(Largo de São Francisco) as
inscrições para o concurso a
docência livre das diversas
cadeiras da Escola.

ENGENHARIA

Escola Nacional de Enge-
nharia — Chamados à Seção
do Expediente Escolar — Os
alunos abaixo relacionados:
Ângelo Basilio de Freitas Fi-
lho, Cláudio Meirellcs Ro-
meiro, Fernando Antônio S.
Henriques, Gustavo Poncy,
Itamar Suarez Alvarenga,
João Carlos da Cunha SI-
queira, João Schindler Ven-
tura, Jaime José da Silva,
Jorge de Oliveira de Almei-
da, Luiz Cláudio Alvim Cury,
Mário Nelson Jorge Portilho,
Osvaldo Pereira da Silva, Pe-
dro de Carvalho Macedo,
Wander de Alencar Maia
Crível, Rondon Salazar Re-
zende, Maurice Kcbudi, Mil-
ton Ribeiro Madeira, Luiz
Lailo Silveira, Marco André
de Andréa Poi e Vanderlei
Campos.

AVISO — Diploma» pron-
tos — Elmar Gonçalves Mo-
reira, José Amilcar W. Bar-
bosa, Hugo Cabezas Cortez,
Salvador de Albuquerque
Nunes, Wanderley da Cruz,
Antônio José Duarte, Bcnja-
min Zcliq Faul, Luiz Alberto
Moreira, Nestor Primo Cotelo

ENFERMAGEM
Escola de Enfermeiras Ana

Néri — A professora Maria
Dolores Lins de Andrade, di-
retora da EEAN, informou-
nos que, no período de 2 a
31 de janeiro, das 12 às 16h,
estarão abertas as inscrições
para o Concurso de Habili-
tação à primeira série do
turso superior de Enferma-
gem para o ano • letivo de
1967. É de 42 o número de
vagas.

Os pedidos de inscrição de-
verão ser feitos em formula-
rio próprio, fornecidos pela
secretaria, isentos de selo,
acompanhados do certificado,
em duas vias, de conclusão
do curso colegial ou equiva-
lente, de acordo com a le-
gislnção vigente, com firmas
reconhecidas em Tabelião des-
ta cidade. No ato da inseri-
ção a candidata deverá apre-
sentar carteira de identida-
de, expedida por órgão ofi-
ciai; 3 (três) fotografias (ta-
manho 3x4); atestado de va-
cinação antivarlólica, e o re-
cibo de pagamento da taxa
de inscrição (Cr$ 20.000). O
concurso constará das se-
guintes provas: Provas de

S-U-E-S-C
FACULDADE DE ECONOMIA E
FINANÇAS DO RIO DE JANEIRO

Praça da República, 56/60
CURSOS DE ECONOMIA E DE CONTADOR

CONCURSO DE HABILITAÇÃO
Inscrições abertas até o dia 23, de 17 as 20 horas.
160 vayas no Curso de Economia (80 a noite c 80 de

manhã) e 50 no Curso de Contador. Provas: Matemática,
Geografia Econômica e História do Brasil.

Os diplomados por esU Faculdade poderão matricular-
te diretamente na 3.» Série do outro curso, inclusive do de

Administraçio, a ser criado este ano, sem prestar novo

vestibular. 52471

ADMISSÃO AO GINÁSIO
Curso intensivo para exames em fevereiro. Aceitam-se

candidatos a bolsistas por conta do Estado.
COLÉGIO CARVALHO DE MENDONÇA

Rua da Constituição, 71 - 1.° and. (Centro)
Tel. 22-6766

52470

Habilit ação (eliminatórias),
Portuguêsse Biologia. A can-
didata qife não obtiver nota
igual ou superior a 4 (qua-

- tro) em cada uma das provas
de habilitação, será elimina-
da do concurso. Sòmenta
será feita prova classificató-
ria quando das eliminatórias
resultar aprovação de um
número superior ao número
de vagas fixado pela Con-
gregação. A candidata apro-
vada nas provas de habilita-
ção será submetida à prova
destinada à classificação, a
qual constará de: Física e
Química. A classificação fi-
nal será feita somando-se ao
total de pontos obtidos nas
provas de habilitação o nú*
mero de pontos alcançados
na prova destinada à classi-
ficação.

ASSOCIAÇÃO
DE EDUCAÇÃO

Em reunião do Conselho Dl*
retor, ocorrido no dia 26 de
dezembro de 1966, foi eleita
a nova diretoria da Associa*
ção Brasileira de Educação
para o exercício 1967, que fi-
cou assim constituída:

Presidente — prof. Benja-
min Albagli; vice-pres. —
profa. Juracy Silveira; Sec-
Geral — Profa. Adelaide Rei
Villela; Sec. Adjunta — Mar-
ly Mascarenhas de Oliveira
Bastos; Tesoureiro —- dr.
João Carlos Vital; Tes. ad-
junta — Profa. Eullna Tei*
xeira Romcro; Diretores de
Comissões Permanentes: —
Professores — Haydée Gallo
Coelho — Irene de Aibu-
querque e Pedro Gouvêa Fi-
lho.

A posse ocorreu na 1." se-
gunda-felra do ano, dia 2 do
corrente.

ARQUITETURA

Faculdade de Arquitetura
da UFRJ — CONCURSO DE
HABILITAÇÃO: — Estarão
abertas as inscrições nos Con-
cursos de Habilitação aos
Cursos de Arquitetura e dc
Urbanismo, no período de
10 a 21 de janeiro, de se-
gunda a sexta-feira, no hora-
rio de 9.às 12 horas, na Se-

cretaria da Faculdade 2."
andar, na Cidade Universitá-
ria (Ilha do Fundão) CUIISO
DE ARQUITETURA — Docu-
mentos para inscrição — duas
vias de certificado de con-
clusão do Curso Colegial ou
equivalente, carteira dc iden-
tidade, atestado de vacina-
ção antivarlólica, três fatos
3x4 e recibo de pagamento
da taxa de inscrição Cr$ ..
20.000.

PROVAS DE HABILITA-
ÇAO — Desenho à mão li-
vre. Desenho Projetivo, Ma-
temática e Física — todas
eliminatórias (nota mínima:
4 (quatro); Prova destinada
à classificação, caso o núme-
ro de habilitados seja supe-
rior ao de vagas: Desenho dn
figura humana vestida ou
dc paisagem.

CURSO DE URBANISMO —
Documentos para inscrição —
Diploma de Engenheiro, En-
genheiro-Arquiteto ou Enge-
nheiro Civil, devidamente
registrado na repartição com-
petente, carteira de identi-
dade, atestado de vacinação
antivarlólica, três fotos 3x4
e recibo dc pagamento da
taxas de inscrição CrS 20.000.

PROVAS — Sociologia, His-
tória da Arte e Inglês ou
Francês — Todas ellmlnató*
rias (nota mínima 4 (quatro).

2.a ÉPOCA —- Desenho Ar-
quitetônico — Dias 20, 21, e
22 de fevereiro de 1967.

ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA

Escola Brasileira de Admi-
nlstração Pública — Funda-
ção Getúlio Vargas (Praia de
Botafogo, 186). As matri-
cuias para o concurso de ha-
bilitação para o Curso Su-
perior de Administração Pú-
blica estão abertas na EBAP,
no Serviço de Recrutamento
e Seleção, até o dia 17 de
janeiro. As provas serão rea-
lizadas no seguinte horário:
Dia 21-1- — às 8h — Aptidão
acadêmica; dia 28-1 — às 8h
— Português: dia 28-1 — à.s
lOh 30min — Matemática;
dia 3-2 — às 8h — História
do Brasil e Geografia. Dia
3-2 às lOh 30min — Inglês.
A taxa de inscrição será dc

21 mil cruzeiros mais a ta-
xa do Diretório de 5 mil cru-
zeiros.

TREINAMENTO
O Centro de Treinamento

de Professores de Matemáti-
ea da Pontifícia Universidade
Católica, cm colaboração com
a Diretoria do Ensino Secim-
dário, do Ministério da Edu-
cação e Cultura, realizará
dois cursos de aperfeiçoa-
mento destinados a profes-
sores registrados no MEC,
sóbre Matemática Moderna,
na Faculdade Santa úrsula,
no periodo de 10 de janei-
ro a 3 de fevereiro dc 1967,
nos seguintes horários:

das 8h às 13h (inicial)
das 13h às 18h (avança-

do).
Maiores esclarecimentos se-

rão prestados no local do
Curso.

QUÍMICA

Escola Técnica Federal de
Química da Guanabara — A
ETFQG, do Ministério da
Educação e Cultura, comunl-
ca aos interessados que esta-
rão abertas na sede da Esco-
la, à rua General Canabarro,
_1j)5 _ Eng. Velho, no perio-
do de 16 a 31 de janeiro cor-
rente, no horário das 12 às
17h (sábado das 9 às 12h), as
inscrições ao exame de sele-

ção e classificação para o

preenchimento de 70 vagas
na 1." série do curso ordl-
nário do colégio técnico in-
dustrial dc química (2.° ciclo

preendidos os repelentes de
1966.

O exame constará de pro-
vas escritas de Português,
Matemática e Ciências Fisi-
cas e Biológicas, c prova

gráfica dc Desenho, incluln-
do esta uma parte a mão li-
vre. Os candidatos deverão
possuir o 1." ciclo do ensino
médio completo, c as provas
se realizarão nos dias 9, 11,
13 c 15 de fevereiro próxi-
mo, com inicio às 9h 30min.,
classificando-se os candidatos
pela soma total de pontos
obtidos.

A secretaria está distrl*
buindo um folheto grátis
contendo todas as informa-
ções c os programas exigidos
nas diversas provas.

CIÊNCIAS
O Centro de Trelnamanto

para Professores de Ciências
do Eslado da Guanabara ..
(CECIGUA) — órgão criado
por Convênio entre o Minis-
tério de Educação e Cultura
e a Secretaria dc Educação
do Eslado da Guanabara —

promoverá um ESTAGIO DE
CIÊNCIAS para os profcs-
sores do Estado dn Rio de
Janeiro e do Espirito Santo,
no periodo dc 16 dc janeiro
a 23 de fevereiro, em sua
sede, à Av. 28 de Setembro,
109 _ Vila Isabel.

Aos profcssôrcs-alunos se-
rão concedidas bolsas de CrS
200.000.

As inscrições deverão ser
feitas nas Inspetorlas Seccio-
nais dos Estados áté 10 de
janeiro próximo.

O estágio visa ao apcrfel-
çoamento das novas técnicas
de ensino no campo das ciên-
cias experimentais.

ART. 99

1NTEHNATO em Petrópolis, 6 n
12 nnos, misto, cm magnífica
chácara. Tcl 4076.

INGLÊS EM CASA — Con-
versaçiio c Comercial. Os
Cursos da BMC (gravação e
livros) servem a tôila a fa-
inilla, em qualquer época.
Mensalidades dc CrS 18.500.
Kua da quitanda, 27; Av.
N. 8a. Copacabana, HNfl.
Conde dc Bonfim, 422 —
Loja K e SliuppInB Center
Méier. 36313

GINÁSIO — CLÁSSICO —
CIENTIFICO: com ou «¦* •
Gluilal, em 1 ido. ti*. '
¦•¦ . ¦¦ «provados, i

ADMISSÃO
AO COLÉGIO PEDRO II

K GINÁSIOS ESTADUAIS.
AGORA TAMBÉM NO

PÔSTO 5,r
MATRÍCULAS ABERTAS

0 Cyno 'T.O.C." tf rwil
Av. N. s* Copacabana.

n.* «SO —Gr. 704.
Av. N. s» Copacabaaw' ..-•¦'¦.

»• 1*72 — Gr. MC
f«i Í7-WTT

CURSO BAER
Prof. Dr. IVAN TRAVASSOS

ARTIGO 99 — INGLÊS — TAQUIGRAFIA
preparatório para a

ESCOLA TÉCNICA NACIONAL E EPC DO AR
(Turmas reduzidas)

Rua Álvaro Alvim, 24/601 (Centro) — 22-7059.
2540

FACULDADE DE CIÊNCIAS DOMÉSTICAS
FUNDADA EM 1952. REGISTRO 2332 DB MM

RUA DO SENADO, 15 — SOBR. - TEL. 32-3520
Estão abertas as Inscrições à matrícula. Ensino superior. J au-

las diárias. Confere diploma dc professora secundaria oe Eco-
nomia Domístlca e Trabalhos Manuais. - Secretaria funciona de
15 às 19 horas. ___j ll

EDIFÍCIO XARÁ
São convidados os senhores condôminos para a Assem-

blia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 13 de

janeiro de 1967, no próprio edifício, às 20n3umin ou

21 horas, em 2." convocação, com qualquer numero, para
trator do seguinte:

a) Eleição de nova administração;
b) Prestação de contas;
c) Assuntos gerais.

SINDICO
0927

PRIMÁRIO E JARDIM DÊ INFÂNCIA
ESCOLINHA DE ARTE

Externato: 8 às 12 ou 13 às 17h — CrS 30.000 mensais.
Scmi-lnternato (c/ refeições): 8 às 18h — CrS 50.000

mensais.
Professoras e educadoras especializadas

CURSO TONELEROS
Rua Diniz Cordeiro, 38 — Botafogo. — Tel. 26-5170

Matrículas abertas.
44987

Curso Pré-Normdl

ALVORADA
Sempre os melhores índices de aprovação

Matrículas abertas
R. Mariz e Barros, 382 - Tel.: 28-6738 (ao

lado do I. Guanabara). 44979

I AÍÜMÃÕ '
CURSOS INTENSIVOS DE FÉRIAS
para principiantes • adiantados

Cursos áudlo-visuals
2 horas dc aula diariamente exceto «os sábados

INÍCIO: 9 DE JANEIRO DE 1967
Inscrições abertas

Instituto Cultural Brasil Alemanha

Oonntur dei C-cíthe-Instituts, Muenchen
AV. GRAÇA ARANHA, 416 — 9? ANDAR — TEI. 32-4502

mirnuto _icba

ADMISSÃO 'AO GINÁSIO - ART. 99
CURSO 19-DE FEVEREIRO

Rua 19 de Fevereiro 23/Sob
Direção e orientação de ensino por proíessôres

do Estado
Matrícula: a partir de 16 de janeiro

das 14 às 17 hs.
Maiores informações tel. 27-6487, 25-1127

Instituto Menino Jesus
INFANTIL - PRIMÁRIO

• ADMISSÃO - GINASIAL
CLÁSSICO E CIENTIFICO

Rua Ibiiuruna, 43
Tels.: 28-4510 - 34-9905

32468

CONCLUIU 0 GINASIAL?
ENTÃO FAÇA 0 COLEGIAL
TÉCNICO DE ELETRÔNICA'

_ equivalente ao Curso Científico, com os mes-
mos direitos.

Oferece altos salários, na indústria, ao diplomado.
Ainda durante o Curso você pode obter empregos
bem remunerados.
A posição do técnico diplomado é a de assistente
de engenheiro, com registro no CREA.

| — A eletrônica é setor de maior futuro no Brasil e
no mundo.

E VOCÊ SE REALIZARÁ, PAGANDO MENSALIDADES
DESDE, APENAS, CRS 33.000.

Oficializada pelo MEC
• ESCOLA TÉCNICA DE
CIÊNCIAS ELETRÔNICAS

RUA HADDOCK IÔB0, 443 ¦ 445 - 1.° ANDAR

(Largo da Segunda-Feira)

COLÉGIO ACADÊMICO
RUA HUMAITÁ, 50 - TELS.: 26-0614 e 26-8354

CURSOS: Materna] — Jardim du Infância — Pri-

mário — Admissão — GINASIAL e COLEGIAL

(Clássico e Cientifico) — NORMAL

Diurno e Noturno — Externato e Semi-lnternato
Sob nova orientação de professores do Colégio

Pedro II e do Estado da Guanabara
44978

Art. 99 - Primário - Admissão
CURSOS PROFESSOR SAYÃO

Ginasial - Clássico - Científico - Vestibulares
COLÉGIO GUANABARA

R. Voluntários da Pátria, 477 — Tel. 460186 - Botafogo
32467

75117 71

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA GUANABARA
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

EDITAL

CONCURSO DE HABILITAÇÃO

ÍV^sSmfll d. 9u\W ^^A^SM W m.versidade do Estado d» Guanabara, na Av. Mem do b... 261,
nesta cidade, a, inscrições para Concurso de "»*•"»[*<>»
matrícula na 1.» «éH« «Io Curto Superior de Economia, as
! ,uí« obedecerSo às condições ji publicada, no "Correio da
Manha" de 6-1-87* w;s"
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DISTRIBUIDORA DE VALORES
Em expansão, procura operador experienro em OBRI-

GAÇÕES REAJUSTAVEIS ou LETRAS DE CÂMBIO. Car-
ta» p/ o portario déstt jornal sob o n.9 0866. 0866

A CLASSE ODONTOLÓGICA
Comunlr.mo. que o .r. lojt Maria Bressano id«Po'W;«

mal. ao nouo quadro d» vendedores aeideM-ia-M.Aiilm sendo,
qualquer ImporUncl» on encomenda fornecida ao mesmo ser* m-
_,«__. .djjj. ^%3^%J^SS^ABion e/.v

MELHOR GBRDNTIR
OBRIGAÇÕES
DO TESOURO
RESGATE NO .

BANCO 00 BRASIL
I ^ PROCURE:

_4§ renda _
R. DA ALFÂNDEGA, 49

RECOLHIMENTO AO

IN PS «*»
Instituto Nacional de Previdência Social

• Cimirclárlot • Indu.IrUrloi • Msrillmoi • Ban-
eirlit • Transportes a Cariai • Sirvlces Públicas

Mala um bom serviço prtilsdo paio Banco Aliança do

Rio di Janeiro a ... associado Bmco Mercantil do

Rio da Janeiro. Pnstiramoi, com priier, esclareci-

mentos e orlentaçlo no preenchimento das guias, cujo re-

colhlmonto poderá ser leito em qualquer de nossas agências.

BANCO ALIANÇA
DO RIO DE JANEIRO S.A.

li
*

3 a 8 décimos por
cento sobre o valor
da mercadoria.

ARMAZENAGEM TÉCNICA

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
ALVES ESTEVES

RUA SANTA CLARA, 84
ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA

Ficam convocados os sra.
Condôminos a se reunirem
em Assembléia Geral Or-
dinária no dia 12 de Janei-
ro de 1967 às 20 horas em
primeira e às 20h30min em
secunda convocação no ap*.
801 a fim de deliberarem o
scíruintf;
l.° prestação de conta» de

de 1966
2.° Assuntos gerais

Rio, 8 de janeiro de 1967.
César Maciel
Carlos Alves Esteves
Carolina Oliveira da Sil-
v» a Comissão

3539

¦SANTOS: DESCARGA
DE MATÉRIA-PRIMA
A GRANEL É DIFÍCIL

Condomínio do Edifício
Farroupilha

Fica transferido para o dia
13-1-67, às 20,00 e 20,30 horas,
a Assembléia Geral Ordinária a
realizar-se no apartamento 1006
da Rua Taylor, 39.

JOÃO PEREIRA MARTINS
Sindico

55.1

Emissào de "warrant"

elemento de garantia
J/ para financiamentos.
«F Balança com certifi-

cado de peso.
Posto de lubrificaçâo
para qualquer tipo de
veiculo.

• •

GRUMEY
Pr. do S. Cristóvão, 24 a 34
Tel. 54-1601 o 34-4973-GB

-__

AVISO AOS SÍNDICOS
CONDOMÍNIO - LOCAÇÃO

PAIMARES ADMINISTRADORA DE IMÔVEtS LTDA., com sede própria á Ave-

nlda Graça Aranha, n.« 2-6, grupoi 1110/12, nesta cidade, telefonei: 22.048, 32-6556

• 52-523*, vem comunicar a »eu. cllentea e amigos que acabou de Instalar no arls-

t-oeretlee Bairro da Tl'uea a Rua Conde de Bonfim, 406-B, Grupo 207 — sobre-
lo|t — (ED. do Clne Art-Palaclo) sua FILIAL, com o tel. 540631 e para me-

lhor atendimento da teui clientes funcionará no Horário de 13 as 21 horas.
A DIRETORIA M7/"

IMPOSTO DE RENDA

SUDENE
Aceito empréstimo para capitai de giro, por conta

recursos depositados Banco Nordeste. Empresa conceituada.

Pago juros 10 por-cento aa.

Eng.° ALBUQUERQUE -

Av. Rio Branco, 14 - sala 1.202. Tel. - 43-2069.
64740

Condomínio
do Edifício

Modesto De Bellis
ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA
Prlo presente edital e de

conformidade com dispositivos
legais, ílcam os srs. con""*.'-
nos do Ed. Modesto De Bellis,
convocados a se reunirem em
Assembléia Geral Extraordlna-
ria. no dia 13 de Janeiro de
1067. is 20,00 horas em pri-
meira convocação e as 20,30 ho-
ras em seeunda e última con-
vocação, com qualquer numero
no 13.» andar do E-l. Rosa De
Bellis, situado na nua Barata
Ribeiro, 33, para deliberação da
seguinte matéria do ala:

a) aprovação da proposta da
Werco para conclusão das
obras do Inclnerador de
lixo;

h) regularização lia caldeira
de aquecimento central;

c) assuntos de interesse geral.

Mo de Janeiro, 5 de janeiro
de 1967.

SAMUEL 8ILVA DE ARAÚJO
Sindico

33.1

Caixa de Construções
de Casas para o

Pessoal do Ministério
da Marinha

PLANO HABITACIONAL
DA MARINHA

A Caixa de Construções
de Casas para o Pessoal
do Ministério da Marinha
chama a atenção das Fir-
mas de constado civil
para o EDITAL de inseri-
cão publicado no Diário
Oficial da Guanabara, nos
dias 5, 6 e 9 do corren-
te mês.

POR ORDEM:
PAULO CÉSAR LIMA

D(5S SANTOS
Primeiro-Tenente • (IM)
Encarregado da Divisão

de Habitação
61986

BANCO PAN AMERICANO S. A.
Em liquidação

VENDA DE BENS

Rh.I

K
.':¦I

1 — Prédio da Rua da Quitanda n.° 31 — Centro;

_ — Lo|a "A" da Av. N. S. Copacabana, n.° 647;

— Lo|a 4», do Super Shopping Center Copacabana,

_ 1 (uma) camioneta Kombl-Volkswa.en — 19-4

— 1 (um) lote de 16 msqulnas de escrever, manua

_ _ 1 (um) lote de 2 (duas) maquinas de escrever,

7 - 1 (um) lote de 5 (cinco) maquinas OllvcttlAudlt,

I _ 1 (um) lote de 3 (tris) máquinas de Somar, ele

• _ 1 (um) lote de 3 (três) máquinas de Somar, ma

10 - 1 (um) lote de 7 (sete) máquinas de calcular O

11 - 1 (um) lote de 4 (quatro) máquinas Burroughs,

13 — 1 (um) lote de • (nove) máquinas autentlcadoras

U — 1 (uma) máquina Burroughs de Somar, tipo Ten

14 _ 1 (um) lote de 4 (quatro) máquinas perfurador
15 _ 1 (uma) máquina de Somar, manual, marca Fa

14 — 1 (umi) máquina elátrlca de calcular, modelo

17 _ 1 (um) lote de 7 (sete) maquinai autentlcadoras

18 - 1 (um») máquina "Olímpia" de somar, elétrica;

n - 1 (ume) máquina "Olímpia" elétrica, para eserltu

J0 - 1 (uma) máquina A.B.M., tipo SOO, de perfurar
21 — 1 (uma) máquina Permuma de parfuraçáo de ch

22 — 1 (ume) máquina Peedrlte, autentleadora de cheq

23 — 1 (uma) máquina de Somar elétrica, da marca

.4 __ 1 (uma) máquina Impressora de endereço, da m

25 — M6v.it e Utensílios de escritório, em geral

á Rua Siqueira Campos n.° 13»;
— tipo luxo;
Is, de diversos tamanhos, da marca Olivetti (Lexlcon);
núnuals, de 100 e 140 espaços, da marca Remlngton Rand;

elétricas, de contabilidade;
trlcas, de marca Olivetti — Eletrossuma 22;

nuals, da marca Olivetti — Sumaprlma 20;
livettl — Dlvissuma 24 elétricas;

para registro de c/c;
de papéis de caixa marca Burroughs, manuais e elétrica»;

key, elétrica, modê'- J-284;
a: de cheques da marca "Rlskau", eom sete colunas;
clt;
Faclt CAI/13;

de cheques da marca "MACON";

rar c/eorrentos;
cheques;
eques;
ues;
"Precisa";

arca Igpecograph;

Edital de convocação
Condomínio do

SAO PAULO (Sucursal) — Operações de descarga

de matérias-primas para íins industriais vêm en-

frentando dificuldades face a demora na descarga

âe navios com matérias-primas a granel. A propó- f
sito, o Sindicato da Indústria de Produtos Químicos [rjjfíçjo MdpaSe
Para Fins Industriais de São Paulo, dirigiu-se à

FIESP que por sua vez solicitou providências ao mi-

nistro da Viação.

Em fins de dezembro últl-
mo, a entidade da Indústria
recebeu resposta do diretor
de porto» do Ministério da Via-

çfio, em que é dito que, efetl-
vãmente, há necessidade de

que se libere o cais do Saboo,
no porto d» Santos, da movi-
mentaçao do óleo cru importa-
do, a fim de que o mesmo pos-
sa ser utilizado de acordo com os
fins para os quais foi construi-
do. isso é, movimentação de
graneis. Aduz que o problema
está sendo resolvido com re-

lação a política de movlmen-
laçâo de petróleo no referido
porto (com o aproveitamento
do cai» da Concoiçãozinha ter-
minai de petroleiros), obra já
terminada e que aguarda sò-
mente a ligação desse cais aos
tanques da Ilha Barnabé e
Alamoa, e das obras comple-
mentares, «m estudos, por
parte do Departamento. Infor-

ma que. não obstante, a movi-
mentaçao desses graneis vem
sendo feita e menciona as po-
siçõen de atracação de quo
dispõe o porto o que são mu-
nldas de guindastes com grabs,
aumento de grabs no armazém
23 e que o de número 22, na
falta, de navios para carregar

Protesto por
carta causa
prejuízos

SAO PAULO (Sucursal) —
A remessa de avisos de
protestos pelo Correio vem
causando grandes prejuízos .
à indústria e ao comércio
de São Paulo. O Sindicato
da Indústria de Parafuso,
em oficio dirigido à FIESP,
assinala que diversos asso-
ciados do Sindicato têm si-
do surpreendidos por apon-
tamentos, sem que tenham
recebido qualquer aviso
prévio que posslbilit* a to-
mada de providências em
tempo hábil.

CAMPANHA
DA CRIANÇA
Colabora, voei também,
no programa á* amparo
ao menor abandonado

milho, é também utilizado para
descarga de sólidos a granel.

OUTRAS CAUSAS

Em outro ponto do oficio, o
diretor de portos afirma não
ser só a falta do liberação do
cais do Saboo qus causa o re-
fardamento doe navios grane-
lelros, havendo outros fatores:
A falta de vagões das ferrovias
é apontada como a causa prin-
cipal do retardamento dos na-
vios. Em conseqüência, ülti-
mamente, para não atrasar as
suas operações e na falta da-
quelea veículos, estão sendo uti-
lizadoa vagões da concessloná-
ria dos serviços portuários pa-
ra descarga de graneis, já de-
.embaraçados, depositando-os
em áreas externa?, sem qual-
quer ônus adicional para os
importadores.

Outro fator mencionado é o
relativo ao desembaraço de
graneis, o qual multas vezes é
feito com grande atraso, resul-
tando em retenção de vagões e
congestionamento das linhas
do porto. A retenção desses
vagões no destino impede que
as ferrovias possam atender
com mais presteza ao forneci-
mento de vagões vazios requi-
sltados pelo porto.

Lei prejudica
transportador
na carga-eixo
SAO PAULO (Sucursal) —
Os transportadores de car-
ga por estradas de roda-
gem consideram o Decreto
Lei Federal, regulamenta-
do pelo presidente da Re-

'pública, que limitou o pé-
so de carga por eixo nas
rodovias, muito mais pre-
judicial aos seus interesses
do que a Lei Estadual que
trata da matéria.

Enquanto a Lei n.° 8.408,
ao governo do Estado, em
vigor desde o fim do ano,
limitou a carga até o peso
de 8 toneladas úteis, o De-
creto Federal concede, para
o mesmo fim, uma faixa
de apenas 5 a 6.300 quilos
de carga útil, de acordo
com o tipo do veiculo.

Os transportadores pre-
feriam permissão de carga
até 12 toneladas, mas con-
fessam que as nossas ro-
dovias deveriam ser cons-
truídas em condições técni-
cas melhores, devidamente
dimensionadas, para supor-
tar aquele peso.

Devidamente autorizado pelo
sindico do Edifício "MAPASE",
convocamos os srs. condôminos
dêsse imóvel para a Assembléia
Geral Ordinária, a realizar-se
em ia. convocação 4s 15,30h, em
2a. convocação às 16h com
qualquer número, na garagem
do edifício, dia 1* de Janeiro
do corrente, para deliberarem
sobre: a) prestação de contas;
b) eleição de síndico e Conse-
lho ConsulUvo; c) novo orça-
mento para 1967; d) assuntos
gerais.
Administradora Fluminense S.A.

LUIZ CARLOS DA CRUZ
D946

TERRAS CLUBE"
Vende-Sé titulo de sócio-pro-

prietário. Cr? 1.200:000. Tele-
fonar horário comercial. 23-0481
e 23-0492. Sr. NELSON.

5434 94

de Petróleo
e Derivados

do Brasil S.À.
DISBRÁS

Assembléia Geral
Extraordinária

Primeira convocação
Convoco, na forma dai esta-

tutos sociais, ai Senhores Aelo-
nlstas para aa reuniram «m As-
semblila Geral Extraordlnlrla
no dia K da janeiro de 196T,
as IP horas, na Avenldi Rio
Branco, 277 — loja H, RI» de
Janeiro, Estado da Guanabara,
a fim da deliberaram síbre os
seguintes assuntos;

I _ Ratificação doa termos
da Ata da Assembléia
Geral Ordlnirla realiza-
da em 304-1*6. e de
sua* deliberações;

II — INCORPORAÇÃO BA
REFIBRAS S. A. —
PRODUTOS DE PBTRé-
LEO, Inclusive nomear
peritos na forma ds
p»rígr»fo 29 do art.
152 do Decreto-Lel nf
2.Í27 dl 2O-M940;

III — Interesses sociais.
Rio da Janeiro, 4 de lenatro

de 1967 — LUIZ AMANCIO TAR-
QUINIO DE SOUZA — Diretor-
Presidente. 3051»

EDIFÍCIO comercial rio
IMÓVIL

SOCIEDADE DE IMÓVEIS E REPRESENTAÇÕES LTDA,
ADMINISTRADORES

De ordem do Síndico, ficam convocados os senhores
condôminos do "EDIFÍCIO COMERCIAL — RIO", para _
Assembléia Çeral Ordinária, a ser realizada nos escritórios
da Cia. de Seguros Marítimos e Terrestres — GARANTIA,
no 5.° pavimento do citado prédio, no dia 12 do corrente,
às 16 horas, em primeira convocação e às 16h30min, em
2.» convocação, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia.

a) Aprovação das contas do exercício de 1968.
b) — Eleição do Síndico.
c> Votação do orçamento para 1967.
d) — Assuntos de Interesses gerais.

Saudações
IMÓVIL — Sociedade de Imóveis e

Representações Ltda.
Geraldo Re_ende CIribeUl

0899

QUIVIHIMUU
SOMANDO
SOMANDO
SOMANDO
SOMANDO
SOMANDO
SOMANDO
SOMANDO
SOMANDO

MOEDA & SEGUROS

MAIS LUCROS!

O Llquldant. do Banco P.n Am.rlc.no S. A., em liquidação, comunica ao, Interessado, qu. r.c.b.r. propostas, até

JI-0M7, par. v.nd. do. seguintes ben. Integr.ntes da Massa:

OutroMlm, ..r.o r.c.b.d.s propost.. par. cessão do contrato d. locação d. lo|. *'C" .«tu.d. na Av. Fr.nk.in

Room-tt n.» 3» • v.nd. d. .um liutaleçõe. e móvel». rf ,
A. proPo.t.s, em envelope, f.ch.do. qu. .nd.c.r.o WMl^j »«•£•• «J 

dl.r,.m.nt., f.cu.t.d.,
«ragvt* ao Llq-ldent. na Av. Rio Br.nco n.» 156 - Loj.s »/"'"'¦*""• ",£„„„, 

j, 14 hora. do dia 603--7,
. pr.Mne. do qualquer Int.r.ss.do. no momento d. mpeHw aberto • •.*?*™™££ . dIrt|to d, rttüM d.
«po. • qu* wrlo .ne.mlnh.d.., p.ra decido, ao Banco Central da Republica do Brasil, r..erv._o o

tòd.t ou d. quaisquer propo.L. julgadas Insatisfatória». w d „ |g u hor„
Qu.Uquer Inform.çò.» «.rio pr.«tad.» ao» lnter.»»ado» n. Av. Rio Br.nco n. l.o, íoi*. -'/

HÉLIO BARROSO — Llquldant.
64737

Secundo informação do sr. Marrilio Moreira, diretor
da COPEG, será criado, ainda este ano, o Banco de De-
sciiuolfimento da Guanabara, cuja finalidade básica é for-
necer ao Governo do Estado maiores disponibilidades de
recursos, permitindo-lhe, dêsse modo, atuar com um ins-
trumento mais amplo uo ?nercado de capitais e no finan-
ciameuto da indústria. O BDG negociará com debêntu-
res, ações de grandes companhias e outras tipos de opera-
ções destinadas a /ementar a indústria pesada, a aquisição
íle matéria-prima industrial, a uenda de bens duráucis c
a construção de habitações.

REUNIÃO DO RECIFE — Como parte do programa
comemorativo do seu jubileu de prata, que ocorre êste
ano, o Banco Nacional do Norte vai promover a Reunião
do Recife, que objetiva oferecer ao empresário brasileiro
a perspectiva de 1967 no setor das atividades econômicas
e financeiras nacionais. Do encontro participarão, entre
outras destacadas personalidades, o ministro Otávio Gou-
veia de Bulhões, general Edmundo de Macedo Soares e
os professores Eutj.nio Gudin e Mário Slmmieh,

INAUGURAÇÃO — Foi inaugurada sea-ta-/eira última,
na Rua da Quitanda, 87, a primeira casa do Banco Agro-
Pecuário de Campo Grande na Guanabara. A festa de
inauguração limitou-se apenas à bênção das instalações,
tendo sido destinada a verba do coquetel a entidades /i"
lautrópicas do Rio. A diretoria do Agro-Pecudrio de Cam-
po Grande é composta pelos srs. Roque Fachini — presi-
dente: Maximiano Gonçalves Nantes — diretopsuperinten-
dente; Alfredo Percz Almeidiuha — diretor gerente; e
Antônio Bittencourt Filho — diretor.

ANÁLISE DE BALANÇOS — O Centro de Treiuamen-
(o Bancário dos Bancos do Estado da Guanabara ainda
mantém abertas inscrições para o curso de Análise de Ba-
lanços, destinado aos bancários das secções de cadastro e
contabilidade. Estruturas patrimoniais, graus de solvência
e fraudes em contabilidade são os assuntos predominantes
do currículo.

SEGUROS OBRIGATÓRIOS — Já estão praticamente
prontos os estudos que os órgãos técnicos do instituto de
Resseguros do Brasil realizaram, em colaboração com a
SUSEP, sobre alguns seguros obrigatórios. Destacam-se,
entre eles, os relativos à Responsabilidades Civil «e Saúde.

PRIMEIRA REUNIÃO — O Conselho Nacional de Sc-
guros reali.ará a sua primeira reunião do corrente ano no
próximo dia 10, às lOh.

<«>
LETRAS DE CÂMBIO

(Com corraçio mon.tarla|S.m Idenllilcaçio)

mm f-| m .SI COHPIIHII DE CRÉDITO.
Z3LJII IO muciMEiioiiivesiimeiíos.
PRAÇA PIO X, 99 • 4.» andar Fone: 23-5911

Associada ao BANCO ALIANÇA DO RIO DE JANEIRO S/A
0 Banco dos bont serviços

Capital • HtitrvM 439.758.66» Citti pahnh XTt

TÍTULOS E AÇÕES

¦ ¦ Como numa progressão geométrica, aa auaa economlaa
aplicadas em Letras de Câmbio Handra sa multlplltam
ata ao infinito I

1.3.9.27... 6 56
Han

ALTA . SEGURANÇA
• RENTABILIDADE • ABSOLUTA

LIQUIDEZ 
' CORREÇÃO

•IMEDIATA • MONETÁRIA

Procure um corretor de sui confiança o peç_-lhe Letra» d» Câmbio Hindra ^^—

dra s. a.
Rua Sete de Setembro, 64 - 4.°
andar • Telefones.: 52-8661 e
52-2844 - Rio - GB

DIRETORIA: PrííidanUi Prof. Joio Paulo
do Almeida Magalh.ee • Vica-PreiidenL:
Dr. Eurico Paulo Valia - Diretor S.p.rlnte.v
dtntoi Dr. José Robarto d> Almiid» Dlis

•.J,-*M*II.-M,0_1

TITULO Panorama Palace Ho-
tel serie A, vendo melhor oíer-
ta,' tel. 52-8481 — CASIMIRO.

5863 94

MOTEL COUNTRY CLUB
— Recreio dos Bandclraii-
tes. Vendo título s. prop.
Preço de ocasião abaixo da
metade do valor. Tele.one:
43-0673 — BRAZ.

MOTEL MINAS GERAIS —
Vendo titulo quitado por Cr$
160.000. Pago transferência sr.
MOREIRA, tel. 52-2381 e ....
32-0920 .

IATE CLUB ANGRA DOS
REIS (ICAR) — Vende-se titu-
lo em 3 prest. de 150.000 ou
400 à vista, particular 37-8316.

VENDO Títulos, vários
Clubes, quitados. 27-1862,
à noite. JORGE LISBOA.
Creci 823.
TRANSFIRO titulo Hospital
Silvestre, 57-9185.

25922 94

AMÉRICA F. C. — Patrimonial
quitado, cem mil, 46-9313.

CLUBE Campestre Nogueira —
vende-se titulo condições ex-
cepclonais. Tel. 25-0594. Dona
Ana.

BARRA DA TIJUCA COUN-
TRY CLUB — Titulo integra-
ltzado. Vende-se. baratissimo,
motivo viagem. Tel. 38-6226.

HOSPITAL SILVESTRE —
Vende-se titulo, preço a com-
binar, tel. 26-6501.

PARQUE DA BARRA COUN-
TRY CLUB — Transferem-se,
com bom desconto, 3 títulos de
sócio fundador contribuinte. 2
com Cr$ 410.000 e um com
CrJ 440.000 pagos. Tratar com
dra. HEITOR ou PAULO. —
43-5632.

TÍTULOS DE CLUBES — Ven-
do Caiçaras. Fluminense, TI-
Jucá. Flamengo. Vasco, Guri-
landia. Paqueta Iate Clube,
América. Montanha, compro
Jockey Clube e outros, T. ..
22-2491 — ARY BRUM.

FLORESTA COUNTRY CLUB
— Particular vende título e
apartamento, também titulo
Country Club de Caça e Pei-
ca, tel. 57-0629 e 36-6589.

COSTA BRAVA — Vendo hoje
p/ 750.000. 47-8249. LUIZ.

COSTA BRAVA — Vendo titu-
Io por 900.000 facilitados. Tra-
tar com D. CELI. tel. 48-0808-
TITULO Patrimonial do Fia-
mento. vende-se Ct$ 60.000.
Xel. 38-9591.
TÍTULOS — Particular, vende
quitado, Gurilândla, Caça e
Pesca, Ac. oferta, hoje das 12 as
22 hs. Tel. 58-6455.

VENDO — Gurilândla, Pontal.
Hosp. Sllveítre. Costa Brava.
Flamengo. América, Nevada,
Floresta. Sírio Ubané., Castelo
Petróp., Rlvlera, Cl. Federal.
Social Hamos, Caça e Pesca.
Motel M. Geraea. Motel Ban-
delrantes, Tudo barato. Av. B1J
Branco 156 s| 2925, tel. 32-8313
JUANITA. __

VENDO — Tem T. Madureira.
Hotel GaleSo, P. P. Hotel, co-
tas quita. Av. Rio Branco 1».
g| 2925. tel. 32-8215 JUANITA.

COMPRO — Country CRJ. Iate
Caiçaras, cadeiras perpetuai,
tribuna. Hípica M. Líbano, A*--
Rio Branco 156 s| 2925. tel. -
32-8215 JUANITA. __

VENDO titulo patrimonial fa-
mlllar quitado Qultandlnha '
Flamengo. Tratar Av. K. Bran-
co. 185 a| 21M com CUSTODIO
de 14 às 18 horas. ;

LEME TÊNIS CLUB-Vende-
se. 900 mil cruzeiros 36-5682 «o*
mente aos domingos.

CADEIRAS PERPÉTUAS -
Vende-se do MaracanS. 3 *u
mamente localizadas. Tel.: --
22-0716 — 22-2703 e 32-0573.

VENDO titulo do Quit-ndlnha
— Fundador. Aceito cíerU. W
iefone 22-2325 — MENDES ate
melo dia. -

VENDO c| 20% de eU*_mt» fvalor nominal 1090 ac6e«i*fa
firma Penna França Conitru
ções S/A Inf. ST-M»-,,^ r
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FRANÇA PEDE DESVALORIZAÇÃO DO DÓLAR
PARIS (FP-CM) — O ministro de Economia e Fi-

nanças da França, sr. Michel Debré, manifestou-se,

ontem, a favor da revalorização do ouro, o que

viria desvalorizar o dólar norte-americano e também

as demais moedas mundiais.

Disse o ministro francês que "o 
preço oficial

atual do ouro é igual ao de 1934", e que é preciso
restitüir a noção de "moeda internacional", fazendo

com que o sistema monetário internacional possa
funcionar corretamente, o que só poderá acontecer

se se der àquela moeda "o valor que lhe corresponde

e que nenhuma outra pode reivindicar".

FRANÇA APOIA

As declarações sobre a
necessidade de revalorizar
o ouro, foram dadas pelo
ministro de Economia e Fi-
nanças da França, ao jor-
nal-Le Monde, um dos mais
influériteS daquele pais, que
o entrevistou.

A princípio, o sr. Michel
Debré indicou que esse
ponto de vista sobre a
eventual revalorização do
ouro "será apoiada pela
França, diante dos demais
países do Mercado Comum
Europeu, em sua reunião
dos dias 16 e 17 do mês
corrente, em Haia, e depois
junto ao Fundo Monetário
internacional".

PRIMEIRO DEGRAU

O responsável pela poli-
tica financeira e monetária
do general Charles De
Gaulle deu a entender, se-
gundo o Le'Monde, que a
posição da França com res-
peito à possível alta do
preço do ouro constitui o

primeiro degrau de uma es-
calada que seu pais está
disposto a levar de arran-
cada, no caso em que os Es-
tados Unidos da América
do _*orte insistam, por seu
turno, em que se estabeleça
um plano de criação de no-
vos instrumentos de reser-
vas.

. DE GAULLE

Em entrevista à impren-
sa, realizada em fevereiro
de 1965, o próprio Eeneral
De Gaulle afirmara que a
França "considera neces-
sário que os intercâm-
bios internacionais estabe-
leçam numa r^ase monetária
única e indiscutível, que
não tenha cunho de ne-
nhum país em particular".
Na oportunidade, o presi-
dente francês indicou tam-
bem que "convinha reesta-
belecer completamente
o padrão-ouro, carente de
nacionalidade, considerado
universalmente como valor
inalterável, único aceitável
e fiduciário por excelên-
cia".

Adubo: preço
alto não é
verdadeiro

SAO PAULO (Sucursal) —
"As noticias sobre preços de
fertilizantes nem sempre re-

presentara a realidade", de-
clarou o engenheiro tgrôno-

mo Fernando Penteado Car*

doso, presidente do Sindica-

to da Indústria de Adubo»
em SSo Paulo, refutando re-

latórlo do Conselho Nacio-

nal de Economia que o preço
do» fertUizantes chega to

consumidor ldOí. mais caro".

E contrariamente a. «firma.*

ção do ir. Eugênio Gudin

que afirmou que o nitrogênio
custa ao nosso fazendeiro se-

guramente sete vezes mais do

que ao americano.
Esclarecendo o «sunto, o

sr. Penteado Cardoso acres-

cèntou que o Conselho Na-

cional de Economia "cita da-

dos da Itália sem esclarecer

se são números para opera-

ção a varejo ou por atacado,

se a granel ou ensacado, _e

FIDES SÁ
CRÉDITO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Carta Patente da SUMOC n.9 23
Rua do Carmo, 38 - 3.° andar • Fone 22-0395 - C. P. 2574*20-00

End. Telegráfico FIDECRE • Rio da Janeiro
Inscrição no C. G. C. n.« 33074691
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BALANÇO EM 10 DI DIZIMBRO Dl l.U

ATIVO

DISPONIVIL

Cllxa .
Btncoi

Cr$

M. 770.4.7
MS. 898.137

RIALIZAVIL

52.319.12.1
8.986. «10

D»p. cm dinheiro no Banco Central da Rep» do
Bnill - Or. 89

Letrat Nego_iadai , „„„ ... nnnD.vi. p/ KMpi. C-mbl-U ••020.7JS.OO0
Outro. CTédltoi a71-768-343

IMOBILIZADO

Móvel* _c Utensílio*
Instalações 

RIIULTADOS MNDINT-S

Juroí Diverso. 
Impostos 
D. Geri*) • Outrti Contas ....

15.932.305
16.056.892

Cr*

700.666.60.

7.ÍS1.B46.866

32.008.997

P A S 8 I V O

NAO IXIOIVIL

Cipltil 
Aumento de Capitei .......
Reserva p» Aumt. Capital

Fundo de Reserva Legal .
Fundo de Prevlito 
Fundo Ind. Trabalhista ....
Outrai Reservai 

Cr»

200.000.000
400.000.000
50.000.000

Cr»

6.0.000.000

70.000.000
231.t27.2t7

1.169.020
15.253.434

«Jrl

25.404.849.338

1899

" \

I

OS.
911

CLUB
Mio e
titulo

e Pei*
).
. hoje

o titu*
:. Tra«
,8-0808.
j Fia*
«0.000.

vende
aça e
us 12 a.

Pontal,
Brava,

-levada.
Castelo
federal,

pesca,
:1 5án*
Av. Ri"
32-8313

durelra,
tel, co-
ico 156.
ANITA.

EU. Iate
rpetuas,
ino, Av.
. tel. .-

nlal fa-
linha «
_. Bran-
STODIO

Vende*
3682 to*

JAS -
i, 3 Atl-
Tel.: ••
0973.

tandlnha
erta. Te*
DES »<*

conte <J°
iç6e_ o*
Corurtru*

' 
34399 r

0 Banco Monteiro
de Castro S/A

., ! \ ' • : Â:\\'j?^y} _•'•¦;' 
'...

Comunica aos seus clientes e amigos

que amanhã estará inaugurando sua ii-
liai de Salvador — Bahia, instalada em

prédio próprio, à Av. Estados Unidos

DIRITOREI:

Carloa Cardose
Iveralde Leite Pereira
Leopoldo Pereira de St
Nelson Parente Ribeiro

n.° WX ->.<_ 'i 58410

CONTAI DI COMPINtAÇAO

para pagamento à vista ou Vilôrea em Garantia e Outras Contai   17.220.326.:

financiado. O prof. Gudin

esli mal Informado, oonfor-

me, há tempos, escrevemos a

êle."
"Para esclarecer os interes-

sados — prosseguiu — o se-
tor de economia do Sindica-
to da Industria de Adubos,
obteve dados para responder
a seguinte pergunta: Quan-
tos sacos de milho s&o ne-
cessários para pagar a mes-
ma quantidade e tipo de adu-
bos aqui e nos Estados
Unidos?

S&o exageradas e irreais
muitas das noticias divulga*
das. OS números indicam
claramente que, aos preços
atuais do milho no mercado
de São Paulo, o lavrador
americano do chamdo "corn

belt" paga pouca coisa me-
nos que seu colega paulista.
Ao se comprar com preços
mínimos para 1967, as dite

IXIOIVIL

Aceitei Cambial!  6-„7i_lí-2°_.
Outros Crédito» 840.297.75»

RIlULTADOt PINDINTII

Contas de Resultados 

I6l.llf.711

T ilS.17-.7l-

•<— 8

CONTAI Dl COMPINtAÇAO

Deps. de ValOrei em Garantia • Outraa Contai  17._20.3tt.IM

23.404.141.131

à

Rio dc Janeiro, 30 de deiembro de 1966

FIDES S/A. Créditos Fina nclamentoi e Investimentos
Everaldo Leite Pereira

CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES
FIDES S. A.

N° de Inseri çio: 33074691

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DI "LUCROI A PIRDAI"
2? SEMEST RE DE 1966

Arliteu Pereira de Parle
Contador C.R.C. nf .....O — GB

!

DÉBITO

Cr»

Juros Diversos ....
Impostos .'
Despesas Gerais . .
Gastos de Material

Amortlziçío do Ativo

251.735.198
3.642.367

Sublotsl
PereenUfem da Diretoria e Gratlflcaçío a Pa_ir aosFunclonirloi
Dividendos a Paiar a Razlo de 20% a.a
Fundo de Reserva Legal 
Fundo de Previsto
Reserva Para Aumento do Capital 

renças em favor dos Estados Caixa de Auxilio aos Funcionários 
Unidos s&o 36|3RVo. para os
adubos nitrogenados, 1_1_7..
para os fosfatados, 26% para _________;__—_.
os potásslcos e 31)35% pw>
as fórmulas mais comuns."

Cr»

53.916.000

255.378.565

1.186.079

310.480.644
46.500.000
20.000.000
10.000.000
53.484.307
50.000.0(10
3.000.000

493.464.951

CRÉDITO

Juros Dlversoi 
Comissões 
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários
Outras Rendai

Cr»

1.1M.J7T
_S8.ttO.t78
12.437.nS
tI.l_T.Ml

493.4M.tll P
Rto de Janeiro, 30 de dezembro de 1966

COMUNICADO
Aos nonos distintos clientes e público em geral.

Em face da paralisação das atividades comercial! do

nosso mui digno representante sn. Alfredo Zanotta Cia.

Ltda. o Instituto Adventlsta de Ensino.
PRODUTO SUPERBON abrirá uma filial na Guana-

bara, promoverá a distribuição de seus produto» direta-

mente.
Durante o período de Instalação as entrega» serae

feitas com faturamento direto de São Paulo.
No Rio estamos a disposição do» bon» amigo» e cll-

entes sito _ Rua Sacadura Cabral, 87 ou através do» te-

lefonet 43-7652 e 43-7322.

A Gerencia

INSTITUTO ADVENTISTA
DE ENSINO .

Eitrada de Itapecerlca, km 11

Cxa. Poital, 8633 —
Tel.: 34-8346

INSTITUTO ADVENTISTA
DE ENSINO

Rua Sacadura Cabral,
n." 87 — OB

Tel». 43-9652 e 43-7322
/
449.0

¦ I

Caixade Registro e Liquidação
da Bolsa de Valores do

Rio de Janeiro Ltda..
EDITAL

Ref.: - ACÓES DA COMPANHIA ANTARCÍICA PAULISTA
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS E CO-
NEXOS.

Comunicamos aos Senhores Acionistas da Companhia Antarc-
tica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos, que esia
Caixa de Re-lstro e Liquidação, pagara a partir de 9-1-1967 e aie
9-3-1967. aos portadores dos títulos representativos das ações aa-
quela Companhia, entretanto apenas àquelas do valor nominal ae
Cri 1.000 (Hum Mil Cruzeiros) cada uma, Impressas por mornas
de La Rue, o dividendo n.» 117. contra a entrega do cupom n.
B-02, e apresentação do respectivo título e descontado o Imposio
de Renda na Fonte.

Os. Senhores Acionistas titulares de ações nominativas e oi
proprietários de aç.es ao portador que desejarem se Identincar,
deverio comparecer pessoalmente, ou por seu representante ou
ainda por procurador legalmente habilitado, o que dever* ser com-
provado, sendo, em qualquer caso. Indispensável a apresenUçio
de documento de Identidade, a esta Caixa, sita à Praça XV oe
Novembro n.» 20 - sobreloja, no horário das 13 _s 16 horas, onde
ae encontram .\ sua disposição, Impressos e formulários próprios.

Comunicamos mais que a Junta Comercial do Estado de sao
ratilo, em sua reunlío de 3-1-1967, aprovou a Ata da Assembléia
Geral Extraordinária de 29 de novembro de 1966, a qual Inclusive
aprovou O reajustamento do Capital Social de Cr» 51.000 000.000
(cinqüenta e um bilhões de cruzeiros) para Cr» 68.000.000.000
(sessenta e oito bilhões de cruzeiros) mediante a emissío de
17.000.000. de novas ações ordinárias, do valor nominal de Cr*.
1.000 (hum mil cruzeiros) cada uma. a serem atribuídas gratul-
tamente aos Senhores acionistas na proporçáo de 1 (uma) nova
acíin para 3 (três) ações anteriormente possuídas.

A. Companhia Já encomendou os novos títulos que, nos ter-
Mos do t 10 do Artigo 34 da Lei 4728/65. dentro de «0 dias es-
tarto à disposlçio dos Senhores Acionistas, conforme Edital que
¦erá oportunamente publicado.

quanto aoi acionistas ainda portadores dos títulos represen-
tatiros das antigas ações do valor nominal de Cr» 4.000 (quatro
mU cruzeiros), cada uma, para receberem dlvidendoi nesta Caixa,
noi Unnoi deste Edital, devem providenciar previamente a subi-
tltulçlo daqueles títulos, pelos novos, diretamente Junto à Com*
panhia AntarcUca Paulista, em SSo Paulo, a Av. Presidente Wil-
son, 274, pessoalmente ou através de procuradores devidamente
habDItados para esse fim, das I às 12 horas, todos os dias, ex-
ceto -vi tábadoi.

Rio de Janeiro, 4 de Janeiro de 1967
(a) WALD1K ALVES

Diretor-Presldente

Cimento só
desenvolve
com aumento

"Ou se amplia a taxa çle
aumento da produção de cl-
mento nos próximos anos, ou
estará ameaçado o próprio
desenvolvimento do Brasil",
— alirma o sr. Nelson de
Barros Camargo, superlnten-
dente da Associação Brasilei*
ra de Cimento Portland. A
entidade, que comemora este
ano seu trlgésimo aniversário,
debaterá esse e outros pro-
blemas básicos da indústria
do cimento este mês, em Be-
clíe, durante a reunião da Dl-
retorla do Conselho Dellbe-
rativo e da Diretoria da ABCP
e do Sindicato Nacional da
Indústria do Cimento.

"O consumo de cimento no
Brasil — alirma o sr. Nelson
de Barros Camargo — está
muito aquém do nivel mini*
mo que se poderia prever,
num país com a populaçio do
nosso. Tendo em vista o
número de habitantes, a Ar-
gentlna, por exemplo, conso-
me uma quantidade de ei-
mento 100.» superior à que
se registra no Brasil."

Para alcançar a média mun-
dial de consumo que se re*
glstra atualmente, ou seja,
cerca de 140 quilos por habl-
tante, o Brasil terá de atin-
glr nos próximos 10 anos,
uma produção de 16 a 18 ml-
lhões de toneladas anuais.
Note-se entretanto que nos
próximos dez anos a média
mundial terá subido para
quase 300 quilos por habitan-
te. O superintendente da
ABCP advoga, para tanto, a
realL-ação de Investimentos
da ordem de 500 a 600 ml-
lhões de dólares.

E acrescenta:
"Essa soma, embora possa

parecer excessivamente alta,
representa aproximadamente
10°'. das divisas que o pais
obtém com a exportação de
café."

30 ANOS

A Associação Brasileira de
Cimento Portland foi funda-
da em 1936. 10 anos após a
instalação da primeira fábrl-
ca de cimento no Brasil, com
o objetivo de melhorar e fo-
mentar o emprego do con*
creto no Pais. A entidade

possui uma das maiores bi-
bllotecas especializadas e
através de publicações reju-
lares, consultas diretas, se-
minérios, estudos e pesqul-
sas, vem, há trinta anos, di-
vulgando conhecimentos téc-
nicos a respeito do emprego
do cimento, e orientando en-

genheiros, construtores ou
simples consumidores para a
solução de . problema» os
mais diversos.

DIRITORI»:

Caries Cardoso
Ivtralda Lelt» Pereira
Leopoldo Pereira da Si
Ntlun Parente Ribeiro

.-•-. FIDES S/A. Créditos Fina nclamenloi e Iriveitlmenlo»
Evenldo Lelta Pereira

CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES
FIDES S. A.

N° de Inseri çto; 33074691
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Arliteu Ptrelre 4» Parle
Contidor C.R.C. n° 16.870 — OI
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BALANÇO EM SO DE DEZEMBRO DK 1SM

ATIVO P A S g t V O

DISPONÍVEL

Caixa 
Bancos  

REALIZÁVEL

Dep. em dinheiro no Banco Central da Rep"
do Brasil — Clrc. 59 

letras Negociada» 
Devi. p/Resps Cambiais 
Outroí Crédltoi 

IMOBILIZADO

M-veli & Utensílios
Instala.Sei 

Cr»

1S.1_3.B5_
579.967.12,.

82.103.645•7.026.855
6.471.625.000

351.542.874

10.746.612
4.994.473

cr$

S98.168.978

RESULTADOS PENDENTES
Juros Diversos 
Impostos 
D. Gerais e Outras Contas 

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Valorei em Garantia e Outras Contas

6.892.298.371

15.741.085

15.212.337.504

22.718.743.941

NAO EXIGÍVEL

Capital 
Aumento de Capital 
Reserva p« Aumto Capital

Cr» crf

Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsto 
Fundo Ind. Trabalhista ..
Outrai Reterva

EXIGÍVEL

Aceiteg Cambiais
Outroí Créditos ..

200.000.000
400.000.000
80.000.000 >- 650.000.000

¦ m 'mm"

70.000.000
211.314.710

1.814.470
3.223.«M .M..SM-I

8.494.375.000
1.073.57».S91 «.S69.SSS.att

__¦
I

RESULTADOS PENDENTES

Contai de Heiultedoi ...

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Depi. de VilOret «m Garantia

e Outrai Conta 11.....MT.tO.

23.71t.743.9U

DIRETORES:

Francisco Antnnei Guimarfes
Joio Alves de Moura
Jos. Machado Coelho de Castro
Paulo Mello ourlvlo

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1966

CRÉDITO COMERCIAL S.A.
Soe. de Crédito, Financiamento» t Investimentos

CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES
CRtDITO COMERCIAL S.A.

N.* de Inseri çio: 33074683

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS & PERDA»
2.° Semestre de 1966

H

- <

í"
Arliteu Pereira d» riria

Contador C.R.C. n.» lt.OTO — GB

|i-fa

DÉBITO
CRÉDITO
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A MARGEM
DO CAMPO

sr. João Havelange-
tal receber amanhã mais
um mandato de presiden-
te da CBD. Poucos ho-
tneni no ts\mlc brasilei-
fo refiltiriam à descarga
d« uma Copa do Afundo
perdida sem abalo do seu
prestíaio pessoal e da con-
/(anca no seu trabalho. £
náo me falem de compro-
mtftoj políticos ou amar-
ras sentimental.'. A rc-
Condução do sr. João Ha-

¦ velanac, tem uma base
autêntica, não conscouirta
«rniihili.-fir talrez mais do
qut a Federação Carioca,
ligada umbilicalmcnte «
CBD, por fidelidade c
também uma certa sub-
misiôo de interesses. A
força da frustração do
tricampeonato que se es'
vaiu por entre os dedos
da incomprfíucia bnsln-
rlfl para esmacar qual-
quer dirioente fjtic não
merecesse respeito e não
despertasse a certeza dc
¦que poderá melhorar o
falido esporte amador c
recolocar o futebol nos
trilhos do propresso (es-
tou falando de seleção).

Por Isto, manifesto mi*
nha adrnlração pelos vo-
tos maclçoj que a sr. João
Havelange oanhard* de tô-
das as Federações, espe-
rançoso, como os seus
eleitores, dc que a sua
con ii nu idade administra-
tira seja acompanhada de
intuitos revolucionários
em muitos setores que tino
provaram eficiência.

Mas sem deixar que, ?io
futebol, os planos refor-
mitias se transformem
tm prooldíncias dcllran-
tet, Impossíveis dc cre-
eufar e provocadoras de
desagregação, num mo-
mento em que se preten-
de tomar opiniões e es-
forço* em rolta do escre-
te. Re.firo-me, exatamen-
te, a uma Comissão Ter
nica dc três treinadores,
tendo eles 7.e:é Moreira,
Zirlnho e Grndim. A lera-
píutlea, assim aplicada,
ppde ser violenta demais
para um paciente oue, na
aparência, não entrou ai»-
da em agonia.

Soltai
Serena e prudente

tem tido a posição do
Bangu em face do proble-
ma dn técnico, Há anos
põe a sua equipe em des-
taque nn Campeonato, foi
camj>cán de 1000 e nem
osslm se deixou snbordi-
nar ds Imposições dos
trclnndnres, cuja valoriza-
çáo está-se (ornando alm-
flua, snb a passiva con-
corddnrfft dos diriacntes.

Onde querem che*
par os léenicos? Depois
que Gotualer recusou
dois milhões e meio de
ordenado e apartamento
de praça em Copacabana,
para residir, ninguém po-
de saber. Alas o que pre-
tendem os dirlpcntcs pro-
var pagando snldrio.< de
cinco milhões mensais,
como o Coríntians a Zezé
Moreira, c lncõpnila
maior. F. pensando que o
DASP acha que um eco-
nbml.tln não vale
quinhentos mil crureirra
por mit, há alpuma coi-
ta errada no mercado —
OU falsa.

Até o Fluminense
/oi eontnplado pela febre
do técnico. Só que em sen-
fido roufnirio. Não me
lembro de ter preseneln-
do uma nliturle tão man-
sa dos dlrlpcntei tricoto-
res em relação a um trei-
nador, principalmente sob
contrato. Em outra oca-
tião, Tim se teria defini-
do entre Fluminense e
Vasco em 24 horas. Antes
de embarcar para Curítl-
ba, evidentemente.* * Não compreendo que
0» clubes assinem contra-
ta com treinadores cuja
validade ultrapasse a tem-
porada. Por que a data
de vencimento não c* 31
de dezembro, em vez de
31 de março do ano se-

ou.nte? Isto so* causa con-
fusão, como essa em que

i te envolveu o Flumlnen*
'* „ multa corapem o

i FJarríenao arriscar-te à
i repetição do caso Silva,
\ açora com Nei, vindo do
i me»mo Coríntians. O rie-
! tdcôrâo do sr. Flávio Soa-
rtt de Moura Ioi o iin'ro
pesfo acaufelador. Infelir
mente, para o Flamenao,
têm resultado. Nei. aliás,
tem fama, como Silva, rie
ter Jooador-problcma. Co-
mo nn» me consta oue o
Flamenao *e devote a
campanhas de r*flbll"'fl-
c8o moral, atribuo o foto
à falta He imaplnaeão pa-
rtt descobrir valores.
'ACntUFS CHIROL
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PROJETO ARQUITETÔNICO

Edifício-scde, ginásio e parque infantil, numa antevisão do que será o Centro da Comunidade Bangüense, a ser construído na Viia Hípica

COMUNIDADE BANGÜENSE TEM
META SOCIAL-RECREATIVA

Dc há muito, os homens de valor Intl-
mamente ligados ao Bangu vinham pensando
em planos de expansío tio clube, para apro-
veltàr as condições ideais da Vila Hípica o a
falta dc um centro dc recreação para os 300
mil habitantes da Rcfiião Administrativa da-
quela zona acessível ao nível médio dessa po-
pulação.

A conquista do titulo de campeão dc
1000 estimulou figuras prestigiosas, como o
comandante Celso de Melo Franco e o cn-
genhelro Carlos Thiers, que passaram da Idéia
aos planos objetivos c, em tempo recorde,
apresentaram o projeto da Comunidade Ban-
güense, que, transformado cm realidade, irá
mudar completamente ns características lo-
cais, favorecendo, Inclusive, o numeroso
agrupamento militar das proximidades.

Dc acordo com os planos, já apresentados
aos dirigentes e patrono do Bangu, os futu-
ros freqüentadores do Centro da Comunidade
Bangüense poderão pagar os seus títulos, que
não serão patrimoniais, em 48 prestações re-
duzidisslmas, fator que irá garantir a sua
concretização.

AS RAZÕES
Segundo os autores do plano dc constru-

ção do Centro dc Comunidade Banuüensc,
comandante Celso Franco e arquiteto Car-
los Thiers, o seu propósito principal é dotar
toda a região de Bangu e suas adjacências dc
Um grande centro sócio-esportivo, de cará-
ter recreativo, onde toda aquela população
poderia juntar-se para o devaneio, cnm par-
ticipação direta na obtenção do capital para
a execução da obra,

Dentro das hipóteses básicas para o su-
cesso do empreendimento, c que até à fase
anterior à formulação do plano se apontava
como fator decisivo para a sua consecução,
estava a conquista do titulo do campeonato
carioca. Conseguido, seus autores passaram
à certeza da sua grande receptividade nn oca-
sião do seu lançamento oficial. E que, já ago-
ra, lhes poderá possibilitar os meios dc que a
obra permita o crescimento do Bangu como
clube e garanta sempre o sucesso da sua
equipe dc futebol.

Por força da própria experiência, tanto
o comandante Celso Franco como o arquiteto
Carlos Thiers, quando dos estudos para a íor-
mulação do plano, colocaram também ao nl-
vel das hipóteses básicas o sucesso da equipe
dc profissionais do Eangu, que, efetivamente,
deveria provocar uma cobiça aos seus melho-
res jogadores — que. por sua vez, exigiriam
maiores somas para permanecerem no clu-

Carlos Felippe

be —, na razão direta da situação atual do
futebol brasileiro.

Com o fito precípuo de renovar, coube
ao Bangu a oportunidade de, explorando as
condições atuais da sua localização, poder tor-
nar-se o maior clube da GB — de onde nas-
ceu, afinal, a Idéia da construção do Centro
dc Comunidade Bangüense. Êste movimen-
to, que implica em emprego de capital alheio,
se ampara e se condiciona também no fator
confiança. Confiança em quem administra,
cm quem lança o empreendimento e, ainda,
nos capitais de garantia.

PLANEJAMENTO
Escorado em esquemas próprios dos es-

tados-mjiores militares, que prevêem o le-
vantamento e a fixação de todas as hipóte-
ses e fatos reais e pertinentes, o plano de
construção do Centro de Comunidade Ban-
güense, em seus estudos preliminares, pôde
atestar, com relação aos fatos pertinentes, que
cerca de 300 mil pessoas, das diversas cama-
das sociais, habitam o subúrbio de Bangu —

c que sua maioria é de reduzido poder aqui-
sitivo.

Situado nas cercanias da maior congre-
gação militar do Exército sediada na GB —
Vila Militar — além do Parque da Aeronáu-
tica dos Afonsos — da FAB - o Centro de
Comunidade Bnnpüense poderia em excelen-
tes condições, atender às necessidades sócio-
recreativas de toda essa gente, pelo fator prin-
cipal de poder dar às famílias residentes por
toda aquela região, entretenimento saudável
e sem muito ônus.

Ainda com base nos fatos pertinentes,
foi comprovada antecipadamente a necessi-
dade da existência dc um grande Parque
Aquático, além de um ambiente refrigerado
para repouso, pelo fato de ser também aquela
região a mais quente de todo o Estado. Na

' esteira, ficou previsto que o Bangu poderia
tornar-se o clube preferido de todos, apesar
de seu atual número de torcedores no campo
esportivo não ser dos maiores.

Com sua sede social localizada na zona
dc maior densidade populacional e mais va-
lorizada do bairro que lhe empresta o nome,

• ficou também comprovado que seria unânime
a aceitação, por parte da população local e
adjacente, a sua ampliação, que viria de en-
contro, por fim, às razões que motivaram a
elaboração do plano de construção do Centro
de Comunidade Bangüense.

Dentre elas, com destaque, a ausência dc
diversões pare a familia em conjunto, a gran-
de densidade populacional, a diversidade de
níveis salariais da região, a elevada tempe-

ratura do local, a já existência do clube e
da Fábrica Bangu — motivo de estabilidade
social do bairro, que emprega aproximada-
mente 5 mil operários — a situação demo-
gráfica, etc.

CONCLUSÕES OBJETIVAS
Dessa forma, os estudos permitiram con-

clusões objetivas sôbre a necessidade de uma
obra ao alcance da bolsa da maioria dos ha-
bitantes, sem visar ao lucro absoluto, da mes-

• ma forma que ela se realize sem implica-
ções ou obrigações do associado ser torcedor
do Bangu. , . .-

A par disso, os mesmos estudos conclui-
ram que, em virtude das possibilidades íi-
nanceiras dos habitantes da região, a taxa de
administração tem de ser reduzida, bem abai-
xo dos valores usuais das obras de mesmo
estilo — e que, ademais, permita um tipo
de titulo que possa interessar ao contingente
humano das unidades militares, sobretudo pe-
lo seu caráter comunitário e não especifica-
mente clubistico.

Foi decidido, também, ser indispensável
que fossem resguardados todos os direitos já
adquiridos, que a área escolhida permita a
realização de um projeto compatível com o
seu alcance, sem, contudo, onerá-lo demasia-
damente. E que os títulos da obra sejam pa-
gáveis a longo prazo, porém reajustáveis,
após um periodo definido.

LINHA DE AÇÃO
Na resultante, os planos elaborados para

a construção do Centro de Comunidade Ban-
püense, levados em conta todos os aspectos
conclusivos, determinaram a seguinte linha
de ação:

— construção de um centro recreativo
de comunidade, em condições de atrair o tipo
de público disponível e existente na região;

\ e que seja localizado na Vila Hípica, por ser
área aprazível, plana, gramada, arborizada e
de magnífica situação — centro de quartel-
rão — na futura urbanização do local;

— 0 projeto arquitetônico deverá ter
uma área construída de apenas 30% do ter-
reno, numa mescla dirigida.de área verde,
arquitetura moderna e água;

— os títulos serão de propriedade (nao-
patrimoniais), resgatávels nó prazo máximo
de 48 meses, a fim de permitir a sua com-
pra pelo habitante da região, mesmo de po-
der aquisitivo médio;

— 0 planejamento da execução da obra
deve atender ao preceitúado pelo Afétodo
PERT;e

— a construção seria feita mediante
concorrência pública.

PARQUE SOCIAL-RECREATIVO SERÁ INDEPENDENTE

Projetado pelo arquiteto Carlo3 Thiers, o
plano arquitetônico do Centro de Comunida-
de Bangüense visou essencialmente a aten-
der, dc forma racional, as conclusões dos es-
tudOÍ elaborados pelo comandante Celso
Franco, que prevê a construção, cm setores
independentes, das suas partes social, reerca-
tiva e esportiva.

Com relação h parte social, está prevista
n construção de um bloco de 7 pavimentos,
sôbre pilotis, com área dc l.OOOn.2. por pa-
vimento. com refrigeração independente por
andar, a partir do terceiro. O pavimento
térreo constará de portaria, chapelana, bu-
rcau de informações, serviços administrai!-
vos e de tesouraria, além dc uma boutique,
que estará encarregada da venda de aouuenir»
do clube.

No primeiro c segundo pavlmentos. num
pé direito único de 6 metros, estará situado
o salão de festas — com palco —, com área
aproximada de 500m2, bar, cozinha, mais dc-
pendências exclusivas de sanitários. A altura
de 4 m, circundando todo o salão, haverá uma
galeria de circulação.

Para o terceiro pavimento está assentada
a fixação da Sala de Imprensa, said de reu-,
nlôes de Diretoria, gabinete do presidente dn
clube, departamento (autônomo) de futebol
profissional, departamento de veteranos, bi-
blloteca, salão de jogos de mesa, sala de tro-
féus, museu, copa e sanitários exclusivos.

O quarto pavimento será ocupado pelo
departamento artístico, sala de música, sala dc
bale, sala de judô, banheiros sanitários e es-
cola de teatro, prevendo o plano, também, a
criação de um grupo de teatro amador, que
te chamará Teatro Proletário.

Os quinto e sexto pavimentos serão reser-
vados para apartamentos (dormitóries), a se-
rem alugados aos sócioVproprietárics da Co-
munidade, quando desejarem hospedar-se no
próprio Centro, durante o máximo três (3)
dias.

No sétimo pavimento, estará localizado
um amplo saláo de jogos recreativos, enquan-
to, na cobertura será construído um moderno
restaurante e boate.

PARTE RECREATIVA

Com relação à parte recreativa, em am-
pia área de aproximadamente 2.400 m2, ha-
verá um Parque Infantil, que disporá de uma
pista de trânsito com tôdaS as sinalizações
obrigatórias, de um conjunto de brinquedos
inéditos no Pais, dc um tanque de modellsmo
naval e, ainda, uma pista de l<aris.

Além do Parque Infantil, será construí-
do, cm prédio-anexo, o Pavilhão Infanitl, que
terá algo inédito: a Sala da Diretoria Infan-
tll, eleita em pleito previamente acertado pc-
los responsáveis do Centro, com candidatos
escolhidos pelos associados infantis, visando
a Incutir-lhes o espírito democrático da es-
colha dos seus dirigentes.

Afora isso, o pavilhão terá sala de auto-
rama, com pista gigante; sala de trem elétrl-
co (rede ferroviária Marklin), sal* de fu-
tebol de botão, sala de pingue-pongue, sala de
futebol totó e, também, uma sala de TV e
cinema infantil.

PARQUE AQUÁTICO

Ainda com relaçfio h parte recrativa, será

construído um Parque Aquático, dividido em
piscina monumental, de 50m x 20m, piscina
infantil, de 20m x lOm, enquanto suas áreas
periféricas serão ocupadas por cadeiras da
banhos de sol e jogos de convés. As piscinas
terão cursos de aprendizagem de natação, es-
enfandria para caça-submarina e ballet aquá-
tico. . •

A distância de 40m, separado por jardim,
será construído um bar-churrascaria, com
pista de dança ao ar livre, instalação interna
de hifi e TV, além de mesas externas, co-
bertas com barracas tipo praia.

PARTE ESPORTIVA

Na parte esportiva propriamente dita,
será construído um ginásio coberto, onde se
localizarão quadras de basquetebol, volibol,
futebol de salão, saunas, sala de massagens,
duchas, barbeiro, cabeleireiro e, num departa-
mento especializado, sala para serem reali-
zados checfc-ups cardiológicos, além das ves-
tiários das piscinas e do próprio ginásio.

Em prédio separado, será localizado o de-
partamento (autônomo) de futebol profissio-
nal, dotado de apartamentos para atletas pro-
íissionais, amadores, salas de aula e de estar,
refeitório, departamento médico, enfermaria,
capela e almoxarifado, totalmente Indepen-
dentes e refrigerados.

Na atual sede social, então, seriam con-
centrados os departamentos de assistêncla-so-
ciai e cultural, com a possível construção de
ambulatório, ginásio e escola técnico-profis-
sional. Ou, ainda, uma cooperativa e um
thoppinp-cenfer.

H.o 22.621 — ANO LXV1

SANTOS TEM DIRCEU
E PAULO BORGES NA
SUA MIRA PARA 67

O representante do Santos, no Rio, sr. Aírton Bon-
fim, após concluir as negociações para a transferên-
cia de Rildo, que segue, hoje, às 16 horas, para Vila
Belmiro, anunciou que ainda esta semana o seu clube
procurará levar outro grande valor do futebol ca-
rioca: Paulo Borges. E pensa, também, em contratar
Dirceu Lopes, do Cruzeiro.

Sôbre o interesse do Santos, em Brito, disse o sr.
Aírton Bonfim que o Vasco exige muito dinheiro e a
transação só pode ser concretizada à base de permuta,
por exemplo, com Amauri, Mengálvio ou Coutinho e
algum dinheiro. Por fim, admitiu a troca, pura e sim-
pies, de Célio por Coutinho.

?
PAULO BORGES

Sustentando que a derrota imposta pelo Cruzeiro
ao Santos foi de grande utilidade para a reformulação
do futebol em Vila Belmiro, o sr. Aírton Bonfim afir-
ma que, depois de Rildo, as atenções de seu clube es-
tarão voltadas para Paulo Borges e já na semana en-
trante o assunto será formalizado. Acha que o time
ideal do Santos para 1967, deverá ser o seguinte:
Cláudio, Carlos Alberto, Oberdan, Orlando e Rildo;
Lima e Dirceu Lopes; Paulo Borges, Toninho, Pele e
Edu.

Na escalação do sr. Aírton Bonfim consta Dirceu
Lopes, do Cruzeiro, enquanto o nome de Brito é omi-
tido. Os santistas estão trabalhando em Belo Horizonte
e dependiam da continuação do sr. Felício Brandi na
presidência do campeão da Taça BrasU, o que foi efe-
tivado. O caso de Brito passou a plano secundário,
pelo alto valor que'o Vasco exige.

Salienta o sr. Aírton Bonfim que poderia ser rea-
berta a questão sôbre Brito, desde que o Vasco acei-
tasse a fórmula da permuta e uma compensação íi-
nanceira, sendo que os valores disponíveis, para o
ajuste de contas, seriam Amauri, Mengálvio ou Cou-
tinho.

CÊLIO •

O sr. Aírton Bonfim participou, ontem, do almô-
ço comemorativo dos 111 anos do clube Tenentes do
Diabo, quando, indagado pelo diretor do Vasco da
Gama, sr. Valdemar Diniz, se o Santos não queria
comprar Célio, retrucou negativamente, para logo a
seguir pedir opção até amanhã, pois pensa numa troca
pura e simples de Célio por Coutinho.

Explicou o sr. Aírton Bonfim que Célio anda que-
rendo voltar para São Paulo, enquanto Coutinho deve
sair do Santos para mostrar o seu futebol vistoso, es-
clarecendo: "Coutinho, para mim, dentro da área joga
melhor que Pele, pois toca a bola com extrema faci-
lidade e com invejável tirocínio. No Santos, devido aos
seus 22 anos, Toninro tomou o lugar de Coutinho, en-
tão considerado dono absoluto da posição. Ocorreu,
então, que o jogador preterido não concebe a superio-
ridade do companheiro e não encontra meios de es-
conder seu desapontamento".

PELE

A vinda de Pele ao Rio, amanha, às 12 horas e
15 minutos, para um encontro com o ministro Roberto
Campos, às 16 horas, foi confirmada pelo sr. Aírton
Bonfim, que aproveitou o ensejo para esclarecer que o
famoso jogador não foi ludibriado pelo ex-procurador
Pepe Gordo: "Houve apenas má gerência, e, por Isso,
comercialmente, Pele decidiu tomar as rédeas do ne-
gócio."

AMARILDO

Finalmente, indagado se Amarildo poderia ser in-
cluído nos planos santistas, o sr. Aírton Bonfim disse
que não, pois as suas atitudes no jogo com o Milan,
na Itália e que repercutiram na partida no Maracanã,
evidenciaram seu espírito anti-santista, que jamais
será esquecido.

TIM
RETARDA
RETORNO

O treinador Tim ficou
cm Campinas e somente
amanhã, no ônibus que sal
de S. Paulo, às 22h30mln,
regressará ao Rio, para na
têrça-felra ,dizer se vai ou
náo para o Vasco da Ga-
ma, de acordo com o pra-
zo fixado pelo sr. Arman-
do MaVcial.

O vice-presidente de
futebol do Vasco da Ga-
ma, informou ao COR-
REIO DA MANHÃ, que
o assunto Tim não será
prolongado, pois, se êle
não optar pelo seu ingres-
so em São Januário, ou-
tro nome será logo apon-
tado e de trânsito mais
fácil.

' -TROCAS
- 

¦

A respeito da conversa
informal do sr. Airton
Bonfim com i reporta-
gem, sôbre uma transa-
ção de Brito por Amauri,
Mengálvio ou Coutinho, o
sr. Armando Marcial ad-
mitlu o negócio, mas, em
termos da troca do za-

gueiro central por'Toni-
nho ou Edu, já que não

pode pretender Pele, pois,
seria considerada uma
piada.

Quanto à Célio, cujo
contrato terminou em de-
zembro, nada há de defi-
nitivo com. o São Paulo,
que aparece como o mais
evidente, candidato ao seu
concurso.

Sôbre Fidélis, cuja prio-
ridade é do Vasco, os 300
milhões pretendidos pelo
Bangu estão longe de ai-
cance, preferindo, então,
esperar por Gaspar, que
vem do Norte para ser
experimentado na lateral-
direita.

AMÉRICA
ESPERA
SANTOS

Os casos Amorim e Zè-
zinho, continuam em pas-
so de espera e o América

aguarda uma resposta de-

finitiva do Santos, para a

compra dos dois jogado-
res. Com relação a Amo-

rim, o clube paulista íêz

uma proposta de emprés-
timo de 10 milhões por
dois meses, para levar o

jogador na excursão que
fará a Europa. Posterior-
mente, poderia estudar a
aquisição definitiva do

passe de Amorim. O Amé-
rica fêz uma contra-pro-

posta pedindo 20 milhões

por 3 meses.
O sr. Airton Bonfim,

representante do Santos,
no Rio, deverá comunicar-
se com o clube paulista,

para dar uma resposta ao

clube carioca. As nego-

ciações tem de ficar en-

cerradas, o mais rápida-

mente possível, para que
Amorim, cujo nome está

incluído «a delegação

santista, possa seguir com

o Santos.
Quanto a Zèzinho, está

bem difícil a conclusão das

negociações. Não só por-

que a troca por Haroldo,

ou Abel não inteessa aos

dois jogadores do Santos

que não desejam retomar
ao Rio deixando uma íi-

tuação boa e estável, como

também a suspensão de

Zèzinho por 28 dias faz

com que aumente o de-

«interesse do Santoi na
transação.



¦. . , . ..' , ¦ : ¦'¦ -: ¦' ' 
.

Correio da Manhã
RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 8 DE JANEIRO DE 1967 ' ,'

Caderno de]

Classificados I
5

COMPRA B VENDA
DE PRfiDICS E
TERRENOS ... 1 a 6

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS

I
' .-.-!

m

MÓVEIS E DECORA-
Ç6ES 7

EMPREGOS DIVER.
SOS lo»

HIPOTECAS E Dl-
NHEIRO ..... 9

LOCAÇÃO DE CA-
SAS E APARTA-
MENTOS .... 10 • 11

RÁDIOS E TELE-
VISÕES . . ,\ 11

MODAS E BORDA-
DOS 11

LEILÕES PÚBLICOS 12

GELADEIRAS ... 12

MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO 12

ANIMAIS E AVES 12

INSTRUMENTO DE
ÓTICA 12

DIVERSOS .... 12

PROFESSORES . 13

VENDAS DIVERSAS 13

HOTÉIS E PENSÕES 14

INSTRUMENTO DE
MÚSICA 14

MAQUINAS DIVER.
5A5 •••••• 14

MÉDICOS . . . . 14

ADVOGADOS . . 14

18BNH
BANCO NACIONAL DÁ HABITAÇÃO

X BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO

Anúncios e
Assinaturas
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íntegro das resoluções que
estrutura o mercado de hipotecas
e estabelece condições de compra

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RC N.B 101/M

Estruture o mercado e estabelece condições de compra de
hipotecas pelo BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO.

CONSIDERANDO que a Lei n.o 5.107, de 13-9-Í6 permitiu que •P>«I*Y*1
volume de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço viesse a ser apli.

cado em habitações;
CONSIDERANDO que o decreto-lei 1», de 31.B-4Í, autorliou, pelo parágrafo

J.. do 
°M 

o 1 
* 

qu. 2 Hineo Nacional de' H.blUcl. financiasse .-«—»
diretamente operações relacionada» com a construção ou com a comerclalliaçao
de habitações;

CONSIDERANDO que a Lei 4.3B0, de 21-8.44. em seu artigo 18, '"«'" "''

etrlbulu ao Ba«o Nacional da Habitação., competência par. fixar as eandlçõ.

gerai» a qu» deverão satisfaier as aplicações do Sistema Flna""'r° ,7ra0,H!b"'J!°
quanto a limites d. risco, praio, condições de pagamento, seguro, iuros e garan

"' 
CONSIDERANDO que, em seu artigo 29, , mesma lei atribuiu ao Conselho de

Administração do Banco Nacional da HabltaçSo a competência para decidir sB.

bre a orientação geral das suas operações;
CONSIDERANDO que regulamentando e '"«•l,u''.ona'1"nd"Bl51mX.,'cdà<>o àl

hipotecas de habitações estará contribuindo para permit r m.l. rlpld. ativação da

Indústria da construcio civil, ainda em recesso em alguma» áreas do pais,

CONSIDERANDO que essa nova atividade do Sistema Flnaneelro da Habita.

çáo d"?á ser lmplanfaqd., como a» demais, em condições ***»•• 
£JW

para os recurso. »ob . responsabilidade do Banco NmImida Habltaçto «Ml. tran

qUilld.de para a» categorias «"nômlcas Interessadas no setor h.bltaclon.^ e para
os comprador.» da» habitações, »em a criação de desconforto fln.ne.iro em nennu

ma fase do proce«so econômico de produção e vend» de habitações,

CONSIDERANDO que assim regulamentando as operações do mercado de hl.

potecas está contribuindo p.ra . necessária **™«*Í**J< Í^Bido
nlsmos fln»ncelro» que devem existir no Sistema Financeiro da Habitação,

. O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO,
em reunlío de 7 de novembro de 1966, e usando das atribulçõ.s qu. lhe sao

conferidas pelo art. 1» da Lei n.« 4.380, de 31.8-64,

RESOLVE
baixar a seguinte resolução:

1 — Com a» finalidades de:
.) estimular ¦ construcio de novas habitações em áre.s onde se faça

necessário pelo Insatisfatório desenvolvimento de outros Instrumen
tos do Sistema Financeiro da Habitação;

b) reativar a Indústria da construcio civil e aumentar os níveis de em.

prigo locais;
c) aplicar disponibilidades nio comprometidas em outros programas, e

d) servir como regulador e reserva de liquidei do mercado.

Banco Nacional da Habltaçio está autorliado a adquirir ou prometer adqui-
rir nos m.reados locais, crídltos hipotecários corrigidos e assegurados desde que
obietecíd» « nÔíma. . condições .pVov.d.s nesta R.soluçio, qu. con.tltul o regu-

lamento do m.reado naelon.l d. hlpotec». . .. y ,„.„„„„
_ Para o» fln* exclusivos desta Re.oluçio sio assim definidos qs Institutos

. Inatltulçôet utilizados ou operando no mercado de hipoteca»:
- a) BANCO 4 o B.nco .Nacional da Habitação através de «eus érgio» lo.

cal» ou, na ausência destes, pelos seus orgáo» centrais,

AGENTES sio a» Caixa» Econõmlc, .» *Stí**>?"?\?™\l, 'mr!"
blllárlo • .» A»»oclaçõe« de Poupança e Empréítlmo, eomo tal cre-
dencladat pela Diretoria do BNH;
INICIADORES sio as pessoas, físicas ou |urldlcas, integrantes ou nao
do sistema, credores Iniciais dos créditos hipotecários a serem adqui.
ridos pelo BANCO; ,

1) todas as entidades Integrantes do Sistema Financeiro da Habita-

çio, com exceçío do BANCO, sio Inlcladores'

b)

e)

Y«Vf WW*'M -«^-»—- -- ----- .

S) pessoas e entidades nio Integrantes do sistema podem »"«"«£
ciada* como INICIADORES, desde que atendam is condições para
credenciamento fixadas pela Diretoria do BANCO,

d) PROGRAMAS »io todo» os programas e proletos |á aprovados ou a

serem aprovados pelo BANCO;
e) HIPOTECAS são todos os crádltos hipotecários enquadrados nas ca-

racterlstlcas do Item 3 desta Resolução;
f) PROMESSAS são os contratos de compromissos de aquisiçãoi de Hl.

POTECA assinados pelo BANCO ou, em nome . com autorliação dês-

te, por AGENTE;
ai FINANCIADORES são as Instituições AGENTES ou não, que com a
" „.«««. di PROMESSA do Banco, financiam a construção ou finan.

|.:ríwU6ri.m.Mntí. o INK.ADOR até que a HIPOTECA este), cons.

tltuld. e pos». ser adquirida pelo Banco;- etm^m»n&A\sSSsSi
responsabilidade d. tomar todas as medidas ludlclals "«""''"
resguardar os direitos e Interesses do BANCO.

3 - Constituem HIPOTECAS aceitáveis para aquisição pelo BANCO as que

obedeçam a» seguintes características gerais:
.) tenham como ob|eto Imóvel, residenciais avaliados por m.no. de 500

veie» o maior «alárlo-mlnlmo vigente no Pais,

p.ls, a critério da Diretoria do BANCO;

e) este|.m «companh.das dos seguintes documentos:

11 certidão negativa de outros ônus sobre o Imóvel;
3 írt dÕM n.g.tlv.. p.»so.ls do adquirent. . decl.r.ção d. qu. não

nossul outro Imóvel resldencl.l n« loe.lld.de, «.«•... .
3) certidão do Registro de Imóveis relativa à Inscrição d. hlpotec. •

.¦¦fflPS?iHSf «*.•«*:
pjreclmento; ...«-i,.

5) prova de estado civil do devedor hipotecário,
6) plahta da habitação;

3 
PJSndoad.M0.^lVoCÍq0uedOo&.1 iWí BANCO . . norm.»

do S.F.H. e de crédito;
d) obedeçam a minuta padrão aprovada pelo Bancoi onde «er > •"»£ ou"

' 
trás, convencionada cláusula de correção monetária de acordocom a

instrução n.° 5/64 do BANCO e cláusula de •nMmtUjMnvmM
•cordo com o rito mais expedito permlssivel pei. legislação,

e) esteia devld.mente «v.rbada «o r,9|,tro de Imóvel, .cessão dos

créditos, enquanto não houver sido criada forma de transferencia oe

crédito por endosso, que dispense a averbação;

f) náo representem por metro quadrado valor superior ao.padrão p.ra
aquele tipo de habitação e localidade fixado pelo Banco, esse vaior

será trimestralmente corrigido;

g) »erá permltld, a eoparticlp.ção n. garantia em segund. %•«•" 
nc'

termo» qua vierem a ser fixados na escritura padrão mencionada no

Item d acima.
3.1 - Será dispensada a apr.s.ntação ao BNH do. *??*•*£'$'$$?.*,„ '

alínea C qu.ndo to tratar d. Instrumento legal roprosent.tlvo do HIPOTECA eom

J «'responsabilidade de Instituições financeiras registradas no B.nco Centrti t

Sr.oVnel.oT. pelo BNH dentro do» limite» .prov.dos pelo seu Conselho de «om.

"'' "J-ül* 
PROMESSAS serão assinadas pelo BANCO apósL .»".• <• JK|Wjj£j?.

formal falta por INICIADOR acompanhada d. elemento» Informativos qu», mciu

slve, «r.cterii.m a HIPOTECA:
,) no c.»o d. «erem construções pro|et.das, os el«mentos InformalIvm

deverão obedecer a roteiro aprovado pela Diretoria do BANCO, oe

modo a permitir o iulgamento da vl.bllld.de do empreendimento,

b) no c.»o d. «erem HIPOTECAS |á constituídas, « "''«"^Víementot
' 

ser .comp.nh.d. d. respectiva e.crltura e de todos o« .'emento»
menclonidos no item 3, c • da comprovação do atendimento aa» ae

mais características menclonad.i no Item 3.

C) n. PROMESSA serão Indlc.d.s «s condições . qu. *•«[*•/*dp*í£
ii HIPOTECAS p.r. «erem «dquirld.». A PROMESSA pod»r* »«r n».
«chVda com FINANCIADORES a fim d. g.r.ntlr oper.ção d. fln.n.

cl.mento d. conitrução;

d) qu.ndo d. assinatura d. PROMESSA d.verá o INICIADOR *£*£«
' 

«BANCO 1,0% (hum por cento) do valor da mejm. a titu o de taxa

de habilitação qu. nâo lhe «erá devolvida em qualquer NP«*»«- c"0°.

o INICIADOR ou 0 FINANCIADOR não compareçami na época apre-

pr 
"da 

com is HIPOTECAS n.s condlçõ.s est.belecld.s na ™°MK
SA deverão p.g.r nova t.x. d. 0,5% (melo por cento) p.r. prorro
gação d. habllitaçío pelo prazo de M dia».

S_ A Dlretorl. do BANCO fixará, . fim d. atender a» «n'1'^" d° ".Vi
_¦ L uiootIcas os presos, os Iuros mínimos a máximos (que poderio ser

"d,B« "¦*. ÍI ?J«i« io v.?or d. h.bl .ção, do pr.io, d. região ou do projeto), os

Xiem a i. pr^ld.de. pelo. qu.I. adquirirá HIPOTECAS .m d.t.rmln.d. opor-

tunldada o local. .
Fieam a.tabelecldo» o» «egulnte» limite. Inicial, para a« condições * que de.

vario obedecer a» HIPOTECAS e PROMESSAS:

¦) |uro« mínimo de 7% a.a.;
b) máximo de 20 anot;

->'
A

c) valore» máximo» d.« habltaçõe» flnanel.d.i d. 500 v«ie« o m.ior
«alárlo-mlnlmo vigente no Pais;

b) prazo máximo de 30 anos;
RC Í8/44 par. .quel. região e no máximo 150.000 Unld.des P.drão
de Capital ou Obrigações Rea|ustávels do Tesouro Nacional.

4-0 mecanismo de operação do sistema é o seguinte: '
•) o INICIADOR submeterá ao BANCO solicitação de PROMESSA acom.

panhada dos elementos Informativos adequados e de quaLquar ou-
trás Informações ou de documentos iulgados necessários. Após |ul.
gamento e no caso de aprovação o BANCO assinará a PROMESSA,

b) com base na PROMESSA, o INICIADOR poderá, caso necessite,

negociar com FINANCIADOR de sua escolha os '««'•» nee»««-
rios i construção e conseqüente constituição da HIPOTECA;

c) caso o FINANCIADOR seja entidade do Sistema Financeiro d» Ha.

bltação ou Banco Privado poderá obter |unto ao BANCO recursos
para q financiamento da construção, divida essa a ser llquldad.
qu.ndo do cumprimento d. PROMESSA; luiriADOR

d) uma vez «tendidas todas as exigências d. PROMESSA, o INICIADOR

como o FINANCIADOR Irá ao BANCO e receberá a Importância
pactuada; devidamente corrigida da «cõrdo com os critério* do Sl».
tem. Fln.ncelro d. Habitação e de modo a qo. • J,"e*lW^.,£
naneladí pelo BNH não se|a superior a percentagem inicialmente
convencional; -

e) ¦ cobrança da HIPOTECA será entregue pelo BANCO . COBRADOR•' 
qu. devTá recolher periodicamente ao BANCO a. 

£»rttodH 
rj

cebidas e envl.r mens.lmente relatório e posição das HIPOTECAS
em cobrança;

f) as HIPOTECAS adquiridas pelo BANCO serio por êste'.;«'»«""•
mente e de acordo com a situação do mercado relacionadas e ofe.
recldas ã venda.

7 _ A Diretoria do BANCO deverá, na distribuição da» aplleaçõe» no mer-

cado de hipoteca», utilizar o» seguintes critérios de prioridade:
i) Inversões compens.tórl.s d. falta de atividade de outros órgãos lo.

cais do sistema;
b) Inversões par» reativação local da economia;

c) inversões para equilíbrio do mercado local de HIPOTECAS;

rii -mlieiieão dos recursos de Fundo de Garantia do Tempo de Servi.
1 

X'quando, nío. aplicadas as disponibilidades em outros Pro|.to. por

qualquer motivo;
e) Inversões relativas a PROGRAMAS.

Em todas as aplicações será dada prioridade . projetos ou . HIPOTECAS de

DOR ou FINANCIADOR Agentes do Sistema Fln.ncelro d. H.blt.ção.

a oi Imóveis lá construídos há mais de 180 dias poderão ser vendidos e

Su. «rim racablda»T.v.río »er^obrigatoriamente depositado* em érgio do Sis-

* p.reentual de financiamento menor do que p.r. Imóvel» novo».

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA RD N.° 51/44

Aprova roteiro para apresentação de Projetos «b|etlv»ndo .
obtenção da PROMESSA DE COMPRA DE HIPOTECAS estabe-
lece CláusuHs-Padrão . condições para compra de HIPOTECAS.

A DIRETORIA DO BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO, em reunião de vin-
t. . oito de dezembro de 1944 e no uso de suas atribuições regimentais, tendo em

v!st. ô disposto n7l.tr. ».'', do Item 4 . os Itens 3 . 5. da Resolução n.o 101/44,

do Conselho de Administração,
RESOLVE:
l_Aprov.r o rot.lro, que constitui o .nexo n.° 1 dest. Resolução, p.r.

.pr.s.nt.ção d. proletos objetivando a obtenção de PROMESSAS DE COMPRA

DE HIPOTECAS.
1 _ Atribuir ao Diretor Supervisor da área onde se deva realizar a «P.'.**»»

,„.,,„.,,,Iri„, dlsnensar exigências constantes de determinados itens do ro-

ZS O? ..«.*"ouC em «ráter adicional d. modo que, em um ou

outro caso. <e a.segure a viabilidade do empreendimento.

_ Estabelecer as cláusulas para a mlnuta.padrão ¦ que constituem o ane-

xo n.° 2 desta Resolução.
- Estabelecer as condições par. compr. de HIPOTECAS e que constituem

o .nexo n.» 3 d.st» Resolução.
3 _ A presente Resolução entra em vigor nesta data, revog.d.s .« disposl-

ções em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de It44

MARIO TRINDADE — Presidente

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA RD N.« 52/44

Estab.lcce condições p.ra o credenciamento dos Inlcladores a

que se refere « RC n.o 101/64, d. 7 d. novembro de 1944.

A DIRETORIA DO BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO, em reuniãoi de. vln.sufSSSWfe ts 9xxmnm»m t
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLVE:
1 _ São con.lder.do. INICIADORES par. o. fins pr.vistos n. RC n.» 101/46:

a) is entld.dea.lntegr.ntes do Slstem. Fln.ncelro d, H.blt.ção com
' 

exceção do^.nco N.clon.l d. H.blt.ção, que este .m 
^M*»

tlsfatôriamente . cumprindo .» norm.», resoluções e sues obriga.

«M» p*r T^-^moP B.nco . que venh.m a ser «.d.n.l.di. p.lo
mesmo como INICIADORES, .pós .ssln.tur. do termo d. comproml»-
»o consoante modelo .nexo;

b) ii p.sso.s físicas ou luridicas qu. .t.nd.m »i' wndlçí.» flx.d.i
neste Resolução, venham a ser expressamente eredencl.d.s pelo B.n-

w N.el.n.1 Sr H.blt.ção . «ssin.m termo d. compromisso conso-
ante modelo .nexo.

1 _ Somente serão eredencl.d.s firmas coletivas ou Individual».cujo corpo

qulilte. d. p.rfelção lurldlc, técnlc. e fin.nc.lr..

3_0« INICIADORES credencl.dos sõm.nte poderão >«r «HMt<0 ••"•»"}•
da, reglõe» do Sistema Financeiro d. Habitação, salvo exceções expressamente

.celtas. . ,
4 _ sio requisitos fund.mentais par. pleitear, lunto io Banco, credenc-

m.nto como INICIADOR: _,,„„
D tr.dlção e expÍTlênel. no r.mo Imobiliário ¦ d. construção civil,

bu no seu fln.ncl.mento, «testad. por:

1 _ t.mpo d. atividade*;
j _ volume, em unidades e em valor, de negócios Imobiliários executados

nos últimos anos ou em execução.
b) Idoneidade técnlc. .t.st.d. por clientes . < «.tlsf.ção do BNH;

e) Idon.ld.d. fin.nc.lr., .test.d. por:

_ 3 (três) b.ncos ou entld.des do Sistem. Fln.ncelro dj H.blt.ção qu.
.tuem n. Ir., do crédito, .sp.clfic.ndo..., no .te.t.do, que o mesmo é forneci,

do per. os fins da Resolução n.° 101/66;

— 5 (cinco) gr.nd.s fornecedores;
_ capital mínimo d. 1/10 do valor máximo dos proletos do candidato •

INICIADOR, . s.r.m ob|.to d. PROMESSA;

_ no e.so d. p.sso. flslc, p.lrlmênio pessoal livre superior . 1/5 do

v.lor máximo dos pro|.tos, como d.finldo no it.m .nterlor.

d) sltu.ção lurldlc», comprov.d», no que couber, por:

1 _ contrato «ocl.l ou .st.tu.os;

I — »lter«çõ.s . tssemblél.s qu. .leger.m a atu.l dlretorl.;

3 - docum.ntos d. qult.ção com o Imposto d* rend», previdência «ocl.l,

F.Z.no.7#£.r.í . E.t.du.l .Fundo d. G.r.ntl. do T.mpo d. Serviço:

4-certidões neg.tlv.s de c.rtério. d. prot.stos • Int.rdlçóes . tutel...

.) sltu.ção econemlco.fln.nc.lr», comprov.d. pelos 3 (três) últimos b.-
I.nços.

c r«m noi-oas físicas . lurldlc»» que não .t.nd.m .os r.quisltos d. qu.

tr... .\t7 R^oluTáo o BNH?.«r.v". d. «ei. órgão, de.c.ntr.llz.do. jj"."" 
«|».-

r.rá n. .qul.lção de HIPOTECAS d. unld.de. |á con.truld.. . v.ndld.. *.m lm.

pllc.r .m cr.d«ncl.m.nto.
4-0 BANCO r.».rv.*íí*..J«r.lto d., . **u critério exclusivo, suspender

qualquer credencl.m.nto feito, comunlc.ndo .o lnt.r.ss.do por .scrlto.

7 _ A pr.s.nt. R.solução entr. em vigor nest. d.t., r.vogld.* .( dispôs.-

çò.s em contrário.
Rio d. J.n.lro, 31 d. d.z.mbro d. 1.44

MARIO TRINDADE - Pr.ridenta *««'

CENTRO 100

CENTRO — Vende-se melhor
ponto Av. Rio Branco, 123 es-
quina Ouvidor ed. alto luxo con-
junto sala* c/ ISO m2 úteis c/
linda vlsta p/ mar. Ver no lo-
cal c/ Sr. NOVAIS. Tratar c/
LUIZ OLIVEIRA IMÓVEIS. R.
7 Setembro, 88 Br. 407. Tcl.
Õ2-07-.9. CRECI 198.
VENDE OU ALUGA 2 belissU
mas salas, edf. Rio Magazine,
perto da Praça Paris, Rua da
Lapa n.° 180, salas 804 — 805.
Primeira locação com Bõ m2, ca-
da saía com sanitário e banheiro
próprio. Tel, 52-0751. í
ED. MUNICIPAL — Av. 13 de
Maio n." 13 — Vcndc-se ou alu-
gn-se conjunto 2 salas com sa-
nltário. Chaves na portaria após
12 horas. Tel: 42-5287. .
nUA DA AMÉRICA — Vendo'
prédio n.o 161, 20 milhões e
Sotero dos Reis 103, 16 mllhóes,
46-5044.  : .
VENDO o 16.° andar da Rua
13 de Maio, 44, com 5 salas,
cerca de 180 metros, bem
ventiladas e bastante clarl-
dade. PEDRO LARA e, na
sua falta Dra. MARIA JOSÉ
DOS SANTOS — Telefones:
42-2242 e 27-0608.

VENDO apartamentos conjuga-
dos Rua Irlneu Marinho, 30 frbn-
te Rádio Globo, ver local tratar
portaria^ j
TROCO p. ap. ZS. min. 2 q.,
vaga garagem, mai.. conj. 2 ta- |
las, saleta c sanitário Ed. Dar» i
ke — Base 35 mil. — Tel.: j
22-1775.
RUA EVARISTO DA VEIGA, 19

Vendemos prfdio vazio .... >
7x10,80 — 4 pavlmentos — sendo
1 loja — 1 sob/loja — 2 pavi-
mentos — Tratar. 11. MARTINS
& MOLINAM LTDA. 7 Setem-,
bro. 68 — s/MH/6. Tel. 22-4858
(CRECI 265).
CENTRO — Vendo, R Riachue- '
lo ap. de sala, 2 qts., banhei-
ro, coz. e dependências comple-
ta9 empregadas.. Sinal CrS 9 mi-
lhões c Cr$ 9 milhões em 2 anos.

Alugado c/contrato vencido.
MILTON MAGALHÃES. CRE-
CI 80 — Tel. 22-612S. De 12 ás
18h.
CENTRO — Av.Churchlll, n.: 109
2." andar — "Entrega imediata"

Vendo c/ 300m2 divididos em
10 salas, (! banhs. Preço Cr$...,
180.000.000. Entr. CrS 50.000.000.
Saldo financiados em 30 meses
s/juros. Inf. PREDIAL BRUNO
LTDA. R. do Ouvidor, n.° 169 —
s/514 — Tcl 23-C3G0,
CENTRO — Vazio — Rua
Washington Luiz. Vend. an-
dar alto, apt. quarto, j. In-
verno, sala, copa, compl. co-
zinha. área serv. IMOB. SUL
AMERICANA. Av. Rio Bran-
co, 15G, saia 1.009. Telefone
42-1277 — CRECI 147.
VENDO — Centro — Edlficio
com loja e 2 andares, 6 de cl-
mento armado, ótimo emprego,
de capital. Rua Pedro Alves,
preço Cr$ 45 milhões, Av. Gra- i
Ca Aranha, 174. sala, 717. Tel. ;
32-2395. ANTÔNIO .1. CEPEDA.
CENTRO — Vendo apto. conju- ,
pado, grande, bom, banheiro kltt
à cinco minutos do Centro. Pre- ,
ço 11 milhões, saldo cm dois
anos, negócio urgente. Infortn. '
23-5395.
PRES. BARROSO. 34 junto a
Pres, Vargas. Deposito vazio, no-
vo el 110 m2, Aluga-se ou Ven-
dc-sc, Executiva 22-C333 e 52-9791
CRECI 783.  69338 IDO
RUA RIACHUELO — Vdo. apto.
2 ot. sl. coz. banh. área c'ti. i
23.OCO a comb. 45-3983, CRECI
190.
ED. AV. CENTRAL — Rio
Bronco, 156 — Vend. um dos
melhores cotiiuntos do Ed„ .
recém decorado (tapetes, di- , ¦
visões e armários em jaca-
randá) vazio e cm andar ai-
to. ORLANDO MACEDO --
Av. Rio Branco, 15fi. gr. 2.318

Tels. 32-0510. 32-7164 e
32-0128 — CRECI 128.
VENDE-SE — Apartamento de
frente quarto sala separado de- i
mais dependências. Rua de San-
tana. 73. apto. 1502. Tratar te-
lefone. 57-1692.
CENTRO — Vendo apto. da '
frente ci qto. tala conj. banh.'
Kitch. Preço: 13 milhões, sinal i
6 milhões — HOMERO — Tele-
fones: 32-4632 e 27-3186.
CENTRO — Av. Rio Branco 156

Sala 2121 — Vcndc-se pronta
entrega. Ocasião. Lado dc gom-
bra. Ver e tratar no local. Va-
zia, pronta entrega. CrS 21.000.000

à vista — CRECI 147.  ,
PRAÇA CRUZ VERMELHA

Numa rua tranqüila do
centro da cidade, o seu,
apartamento de: Ampla sa-(
Ia, dois quartos sendo 1 re-
versívei, banheiro, cozinha,
área dc serviço c| tanque,
dep. completas de emprega-
da, play-ground e garagem,'
todas as peças amplas, cia-
ras e de frente. Rua Carlos
de Carvalho, 52. Inc. de Ir-1
mãos Toros, Ltda., uma ga-
rantia ao seu capital. Pre-;
ço: CrS 11.885.000, com.
unicamente CrS 400 mil de |
sinal c o saldo em mensali-'
dades de Cr$ 137.000 sem
juros. Venha ao local, Rua
Carlos de Carvalho, 52, dià-'
riamente entre 8 e 21 horas,!
ou na Av. Rio Branco, 156.
(Ed. Av. Central) sl. 803,'
tels. 32-3813, 52-7494 o,
32-5353 — JÚLIO BOGORI-
CIN (CRECI-95).

1035 100
CENTRO Zona Comercial, ven- .
do ou alugo para grande organi-
zaçfio conjunto com 9 salas da
frente Edifício comercial. Tra-
t.-.r 42-3291 e 22-2438. CRECI 439.
CINELANDIA, vendo apto. sala
quarto área c/ tanque para rcsl- ;
Sência ou escritório. Tratar ...
42-3291 e 22-2436. CRECI 459. - ,
CENTRO - Loja eaparUmen- |
tos. A RU& do Senado n.o 324-A
e apartamento n.» 201, serio ven- .
dldos em leilão judicial do lei-;
loclro GASrTAO. n* quinta-feira. ¦
12 de janeiro dc 1967. às lí ho- !
ras no local. Mal* inf. tel
52-0233. ,
CENTRO — Vendemos 2
andares juntos, total da
250m2, ótima localização,
junto à Av. Rio Branco. Inf.

pessoalmente cmj  .

¦EBB
Rua Sflto d«SetembroM«5:
22-6536 • 52-2281 '32-6172

0970100

•V è
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Compra e Venda dc Prédios e Terrenos (Continuação) CORREIO DA MANHA, Domingo, 8 de Janeiro de 1967

»u*llúir rilàrrAM — Ed CENTRO — I-oJ» t iobr*lo]a —
^^l^Le^è gtfg X:jrX BOTAFOGO
apto. residencial ou comer- t „tei,nt„ eondiço»» Tratar
cíiJ. ampla Ml*. 2 dorm. r imoiiii.iaria carrilho

400
VENDE-SE ou permuta-ie apto.
de 3 q. ». banh. coi. díp. em-
pregado». Alugado •' contrato.
Inf* St-iW. 3450 400

BOTAFOGO — Vende-se

BOTAFOGO - Ap. fln. constr.
¦I. í at. >>*¦>• co1* ároa deJ?!'
empreg. SU mim. vista Dr.
jEsua v-^j^cntçi»^ _
J--ÕTÃTÔGÕ" - Vendo apto. com

deps. empr.. frente,
¦lrenarlanans-a"™ sacra?*™u- ».r» íws&n^"*? »ótimorWl&BS S^aasssass^ catumbi oüü

2 .nos — IMOB. LONDON rõiÁ - Centro Rui Santana, rlcana. andar alto. desocupado, Botafogo, final de COnSt. „ Mac(!do sobrinho 33 apto.l*T;WiM%^m< l^«Ç2ás;ffl ^.fô»^ J^jffiabâ SsSsSG^SBSaS »â^HH^S
— ' . :"j m«um.ni. cSm o proprútJTio 2 1 apar. «r condicionado, In- 2 lotíS de terreno de 750 mZ •• *"* 

___?«??_!!!? 2 qts. ôtlmo; sendo um c| ar

AVENIDA 13 dê Maio, 47. $?%$& £*£ ,P »U form.côe, . visita. «/ CAM - 
óreQ ,;„, luperÍ0r Tv.,*AM*ta>*.J*iW-l^ #MY« ?&$ fgPft.« ,„,tnr Vendem-se >rr» ,, comt,inar. 27K» 

WQ I.HO (.AMA (CREU u), teiei.

-T^z Z—ZT*. íinDiriitlMA  Vende- COPACABANA — Vendo lindo
CATETE 222 ap 1103 vendo de COPACABANA — Vende n(Wo m^ 3 qts 2 banh|
frente 3 qts. «ala dep.. arma- mos na Rua Barata Ribeiro, compls. * gar. 5.» and
rios claro amplo arejado. Acei- jgn ap. 1004 — Ap. de sala,
to caixa c| porteiro. saleta, quarto, eoxlnha, qt. e

mmmm^mmmmmmmmammmmammk W.C. P emp., a. serviço C|
' tanque, novo, vazio. Preço

24 milhões. Sinal 14 milhões,
restante financiado em 12
meses. T. Price. Informa-
cõe* e chaves, Na TASSO
LOPES IMÓVEIS — CRE-
CI 416. Av. Almte. Barroso,

220m2. Outro S00m2 — Posto 6
e outro.", todos tamanhos. —•
36-170U * 32-935', ALV1M.

5S366 700

VKNDO o apT1«9. v"Jr0',<í'*
Rua do R*«n<l*. *»¦- Cr»-¦:
14 000.OOO — »m»l Cri 8.000.ooo
—' *avz\jZ-."'r9i'
RÜÃ~DÒ CARMO - Garagem
1 Vendo e por preço 

¦!.«•

• lio. entrega «n 30 dia.. Ir.tar

pelo ULt 4T<H4 ¦¦*¦ Cr*d **¦_.

cSÕfS - vrãpTõla. quarto.

CENTRO — Vendemos ta-
la» e ótimos conjuntos no
Kd. Santos Vahlis, financia-
dos. Tratar no mesmo, à R.
Senador Dantas, 117, gr. 218.
Tel. 22-6090.

BOTAKOfiO
frente, ap. sala. 2 qt»

360 m2. Fino acabamento
vendo, vario, de 3 grandes qts., 2 amplos sa-

lões, copa cozinha, sala deb., coi.
PlntaJo.

do 7? e
and. 2 vagas gar

í*Tfí**~Mo m2 um por B.'áp.~2Ò2 (Chaves p! f. ap. 201)
*ndS- 33ViSa2 

pamnoPrâ- e tratar Av. Rio Branco
mar indeva- s| 1804 Tel.: "I«.-„.if13

COPACABANA — Vendera-
se ótimos aptos., acabados de
construir, com vestibulo, %
ralas, 3 quartos, sala dé ai-
môço-cozlnha, 2 banheiros,

. sociais e dependências comp,
91 _ g-rs. 604605 — Tels.: empreí em prédl0 de fino
42-7556, 42-5321 e 42-5237. acabamento, de pflotls • g-a-

ragem no sub-solo. CrS 60

mais dependências, riniaju. •-"' —*"- -- . . -
de 14 ts n horas, n» 0 môço, 2 banhs. sociais, 2

• a_-i- <»¦» _., íil1» •» r ft
de emp. c| banh., la-

Ver hoje -
Kua Mirl» Eugênia, 23. ap. 302. .
Tratar MILTON MAGALHÃES Q,™*- °.e «"•£' l . ,Tei. 22^128. De 12 vandena, áreas internas, t

terraços e garage para 4CRECI 80
is 18 horas

Com 110 m2, 1 telefone, RUA MARQUÊS DE ABRANr cãVrosT Visto 
"belíssima, 

local

^«^.ÍÍTaV or condicionado, instalo- TES, 178 - Junto à Praia, fresco e aprazível. Inf. cio

80 milhões ò cozinha, dep. compl. p; em- 22 hs. Facilita-se parte Ne- tse»,.;j«i cotimiu, utK. "'"r" ri - - ti lis. iui  -- r-- _ tório ,0ilcttc, copa-
oreqoda e garage. Iodas os aoC;0 muito urgente, l»-^- pei,s;ii depend. de e

. Jecas amplas e de frente. 9a 
704). __619M_400 g^í^SS;

Edifício em centro de ter- -j^ãfogo - Residência -
Vendo cas* rua particular. 2
ritos, sla. copa. coi. deps. quin-
U\. ilnteko, sanc«s. Ver Mob
Afonso «0, casa 11. P«ÇO,?5 %
IhSel 20 à vista e o rest^ajçomb.
Tratar 26-0741. 65083 400

r^ranai"^./!»)^-^ Ções, etc. à Rua da Quiton- Sala, 3 ou 2 quartos, 1 ou proprietário
uJmjÍh^ . da entre Assembléia e 7 dc 2 banheiros sociais, copa e dos 8 _os 10 e das 20 as

APARTAMENTO-Vrndr-
M No edifício Madrid, à R.

H.dock Ubo, Manto* «|
Matoso, com ampla sal». •*¦

WpaCo»o» dormitório» {MM
»» peçaa de frente do lado da
"mbra. 

roílnhs. banheiro
«orlai quarto e banheiro dc

emprejad» e *rea Interna —

f-atti ocupado, porem ficara

vaso em março P*àJim.S\-
nal facilitado até a entrega

a» chaves e o saldo a com-

ninar Tratar ^telefone
45-9303 comsr. MtAN()Ku

rÊNTKÕ" — Veado em pré-
dio" acabado de MuM-k-"
3 pavimento» corrido», arca
total de 1.254 m2. composto
l)r 30 aala», ótimo ponto <o-
mcrclal. Nio »* »tf»?e a in"
Urmedlãrlo» - TrjUr eom
FERNANDO - 40-5610 e
23-12U.

^'CSuiernieuxoPl40° mTh; «nírVis cn'Í6m. entr. r«to financ
lm n ano» pelo BNH saldo
ceon,b I747-P«7i0_BaU|lra_CJ!n.
T^AlnÃMÊNTO 6l. e qt sepa- 

rnpACABANA
fados Ed. Coral, entrega em 6 COPAtADMnM
meses frente praia, passo motl-

cllito 2;3 em 8 meses. Te .. ..

82-5539. sr. Costa — CHE1-' 'i"-

OPÕÍWÜNÍDÃDÊ"---ótima 
c»-

sa p/ entrega .Imediata^/ ÍJ»-

700

ATLÂNTICA — Frente, gr.
varanda c] vista espetacular,
salão, 3 qtos., dep. emp. to-
do refor. c| luxo, banh. c|
duchas. O prédio em pintn-
ras por conta do vendedor.

milhões ã vista e o saldo em
2 anos. Ver no local t tratar
à Rua México, 11, gr. 502,
Tel. 52-3873 e 22-1055 com
Dna. ALICE.

ÃTÊNÇAO! -Posto 4 e 5. Mag-
nlíicos apls. novos, írente, pilo-

inclusive quadra da pra a.

entr. 40 mil. Chaves na Av, COPACABANA — Põ*to 6. Ex-
Atlântica 2530 ap. 702 celente apto. 2 qto»., sala., d«p«.
Tel. 57-4020. de empreg. 2 por «mJar — Tra-¦ 22-8802. «4814 700
RUA REP. DO PERU n.° 12 tar tel.

tis

rvsTRO — Vendemos ur-
fSff» Htu da Lapa. 150
t 

"w 
de sala». ™^* e ba'

uso. CRECI 410. Informações
h r. M TâlM UP"

ai i,. I1-. nni.il

Set. Preço: BU m
vista 't>u a comb. Tel
52-5239, 32-6556 e 22-6048

5f5í^«5.Ç5S reno com fachada em pas
u para aluguel ou venda de filhas. Construção em inicio
seis sala» que se comunicam jg c5trutura a cargo de
entre li, magnlflcamente e M. Hazan &
Instaladas com lambris, «"/,¦" n/it\ nk,n« on
iüinheiro», gabinete de Dire- Nudelman (140 obrai en-
torla, sala de reunlio, mfsa tregues). Sinal de 88Ü.ÜUU e
telefônica, separações dc vi- mensa[jdade5 de 240.000.
dro. Tratar com o sr. BI-.K-
NARDO à Avenida Graça
Aranha, 410. sala 614 a 619
das_12 às 15 hora».
TtUA DA LAPA, 120 - Frente
de rua - 55m2 — Entrega Ime-
dlata — Vendemos magnífica lo-
Ja "U" — Preço a combinar —
Financiamento cm 3 anos. Tra-
lar. II. MARTINS & MOL1NARI.
1 TDA, 7 Setembro. 88 i/604/fl -
Tels.: 22-4W8 — 22-3055 (CHE-
CI 2G5K ,
SALA para escritório. Vende-se
Av Pres Varga» n.° 5!K), »ala
912' Edlf. LUboa. Tratar com
ir. Vieira das H horas As 18.

VISCONDE INTíA^MA - 180.000

ardlrtl de Inverno, escri-'tollette, copa-cor..'C/ des-
¦ * empreg. com-

Em cima, 3
sendo 2 dts

•2 o »1 amplos, demal» amplas2pe?a,,1,.raí?m,etc.Tel.i57.3879.

ATENÇÃO — P6"*o ¦», magnlfl-
ap. cobertura, c/ 240m2 , po-

Z"*Ôu"ãdrã da praia vendo* PôSTO 6 - Visita hoj. apto»,

«toQ vaxio, salãS c| mais de «Ja, 2 q. .«ndo um decorado

40 m2. 2 g. qtos. ótima co-
•íinh», grande banheiro de
mais dep. Preço 50.000 [ç|
50% em 24 meses. Ver sò-

3M £801"/ b-"" &WÍ Ji ir.^"m^a^rw- Sente hoje das 14 às 17 ho«Ê«fft ZÜH^&Z&i ^^J^^^r-,bem arejadas Ver mia área serv. garagem ee dciii <•'*-¦"-", • „ ,,n, títíX — .mDrclí. área serv. ko!»*--'" ¦

Lr'f ílXkVHlF3 iS. Cr? 85 a combinar. Oa

Mais informações no local,
à Rua Marquês de Abran-
tes, 178, de 9 às 22 horas
diariamente ou à Av. Rio
Branco, 156, si 805. Tels.:
52-7494 e 32-3813 - JU-
LIO BOGORICIN - CRE-
Cl 95. 58440 400
VKNDÒ i/lntermedlérlos, apar-
tamento na av. Osvaldo Cruz,
andar alto, frente, c/ 3 quartos,

"irjTÃFÕGO — Vende-se casa.
»n ro de terreno. 2 p.vltnen-
fo» garage, "limas instalações.
Rua Vtóva Lacerda - 1BO.000.000
_ 45-2784, JARBAS.
vÊNDÕ^TeTrênoi entrego va-

Zlo 13 x 36. 85 milhões e 
casa-

r5o ,.or 130 milhOe». 46-5044.
^r^Xi-TT,^ Z Vendo bom

pSS de 200 mi. Cj II-
ving, varanda, sala de Jantar,
ia de almoço, 3 qts C arma-

rio. embutidos, 2 banhe ros so-

ciií», copa-cozlnha, 2 qts. em-

Tel. M-B020 (CHECI 1471

BtyrAFOGO — Vendê-se casa
com 2 pívlmentos. Hua Jorna-
m Orlando Danta» II.? 7 Ne-
gócio de ocasião. -Tels.: 43-4684
e 26-4460.
BOTAFOGO - Vende-se apto c/
2 salas, de frente sala e de-
mais dependências, Rua V.^Ouro
Preto n.

IrTaUo LuXo"c7 400m2 125 a
combinar. Ambo» 1 por andar.
Frente. Tel. 57-3879. 

gg ^

c|
armário, outro novo entrega
imediata c| dep. complete». Te-
nho em CopatamWm posso r».
solver bem seu problema de mo-
radia. Teletone tem compromis-
»o. GAROA, íone: 47-4099. _
CRECI 824. Xmt 700
R. SA FERREIRA — Oportuni-
dade. Vende-«e à vista, urgente,
mobiliado, de írente apto. sala
qto. banh. e coz. CrÇ 11.000.000.
Visitas hoje — Tels.: 31-3651 t
31-2580. 25942 700

GUSTAVO SAMPAIO, 448/1.202
- Próximo a praia - Ideal P
renda. Vazio. 4 por and. Pint.
e ainteco. Conjugado, banh.,
kit. Chaves no local. Preço 10
milhões à vista, llv. dçsp- Tra-
tar 37-2784 - 46-6648. Venda
exclusiva de ALEXANDRE O.
F. DE MAYOR
CRECI 931.

IMÓVEIS -

25935 700

pregadas e garagem 80 milhões
ffpKtTflna^àade. ml. 42-0783
e 32-4458. CRECI J-240.

jS^ap, 201. Tel. 43-4684.

BOTAFo"GcT^Vendo aptõXna
Rua Ipú 26-1. com si. var. 2
„,. » dep. Vazio. Ver com o

^rte]roJlOSÉj[eUJ0;4«7__
BÊE5T MANSÃO — Com vista

panorâmica construção total 7011 COPACABANA - terreno 16x60,
nl2 em terreno dt.lJOO-ntf. Al- ]Q v,; entrega imediata
to luxo e conforto. Base .500 M% troco ,ocal. lnf. tel.
milhões sujeito »«S«}j^ 46-3294. ,„„„ ,„de preço e p-/hzo. ALEXANunt. 26958 7oo
KAMP (Crecijt68L_42I5TO1__ 

tfjg-gfcrfâT^TTamT^.

COPACABANA — Posto 6.
Em prédio novo, Rua Joa-
quim Nabuco. Vendemos
aptos, de frente de 2 salas,
3 quartos c |arm. emb. todo _ 
atapetado e ar refrigerado, Av atlântica — Solução
3 banheiros sociais em cor, ime'diata. procura-»* para com-
copa-coz. c| arm. de luxo, p,ar a vista apto. de írente pa-
ats pi empreg. e garagem. ra a praia com 2 ais, 3 qu. j
Preço* 90 milhões. Sinal bnhs. garage entre Postos 2 e

CoS&ar. Saldo em 18 me- 4 alexa^re kamp (Che-

ses TP CRECI 410. Infor- Cl 468), 42-5773. ^

macóes e chaves. Na TASSO VENDO - Av. Copacabana
t nW«? IMÓVEIS. Av. Alm- 123611204 grande quarto, aalSo,

^ Barroso 91 grsG04!G05. saleía, varanda, todo decorado
te. liarroso, vi ,"'-•„, h yI Nao tem q empregada,
Tels. 42-5321, 42-7550 e
42-5237.

30 m. 20. Vista 10. 2 anos.

EDIFÍCIO CHOPIN — Procura-
»e comprar apto, ne»«e edifício,
andar baixo, pagamento a vis-
ta, solução imediata, ALEXAN-

2 salas, banheiro e amplas dep. 
RnTÀ1:0(;o _ Sôbre pi 0- BELO E LUXUOSO «Partamenn* ^10 luxo. mob. em jacarandá

.eívlço. 70 milhões, c/ 50% de BOI *™ ^""- »«* , , Jardlm de inverno JP»^»0,' RMpetado, 4 qtos. c
entrada. Tratar fone 26-7182, ti » S( VlStO para 0 mar. Av. « d 

lr e quarto de «^,™ r3 
b)inn. em c6rea, sa-

sr. AMÉRICO.

I..I..V1-ÍV .'IV. .iMi.n. ........-. ,„2 úteis. Vendo Ed. luxo ¦- 2 p„AIA 1)K BOTAFOGO, 280, «p.

|.„ 604/605. Tels*. garagem - Novo -. A. PONCB w. _ vende-se apartamento d*

i\ í«1 42-Í556 e 42-5237 je LEON - 22-0812 - CRECI 98. ,rente. vazio, hall, 2 sala», 4 qts,
n-oitl, l« '<""*_ ~—-¦¦- ¦ ¦ •-¦ 2 

hiinh,.. copa, coílnha, área, 2

CENTRO - Avenida Presl- ckntho - R>'«iB. A ire» Ed »nM 'r '„, 
„r.1Kem , ,„¦,

ííentTvirfM.muIna deAv. %™™» ?™\VTJ*« Sor «<«. Chave, «om porter»
Passos n.° 101 — em W}10 ,„, entrega Imed. 21 milb. cur- BOTAFOGO — Kua Humal-
de construção adlaiitaua y». ,„ pr.,/0 _ Raro net. Inf. ... .a 4B _ Prontos para mo
i...-, Ax estrutura — Venqe- 47.!I7M _ uatuiiia.j^ECIJIio. rar Venuem.se ótimos apar

Vênceslau Brás, 14. Junto ^"'ir"c|Vms.. banheiro coai-

Avl Poiteur e lote Clube, ^«fejf» &&X
Excelentes apartamentos.n- ¦Jta^^-gfòSf cortl"
devassaveis, com l saia, na».

V. Sa„ mesmo alugado. No-

tificaçáo e wsistênciajuridl-
ca por nossa conta. Solução
rápida. Solicite-nos e faça

um bom negócio. Ints. na

mos itlU e Krtipo» de salas

rom banliclro, e no mesmo

prédio cm condomínio Isola-

do, vendemos tambi-m nara-

«ens super automáticas <l»

^|»len^a "Plfeon llole". Salas,

quota dc terreno total -

2 500.000 — sinal: T-»1 000
_- mensal: 00.000 — cons-

trucão: mensal: 164.955 —

caragens — «tuota de trrrr-
nn total: 2.300.000 — sinal:

C50.000-mensal: 50.01111-
construção: mensal: 90.0011.
CHECI 410. Informações e

detalhes no local ou na Tas-
M Lopw imóveis - Av.
Almte. Barroso. 01 cr». 804/
flof Tels: 42-7550. 42-5321
e 42-.1237 „.  -

LOJAS-ESCRITÓRIOS200

ASSEMB. esq. H. do Carmo —
and. inteiro 330 m2 ti 10 sa-
ias aendo 8 de frente p/ 2 ruas
.1 banh. copa co/.. Ele vi, Atlas
novos hKlls em mármore tapftes
estantes lambrl luminárias luxo
entrega Imed. inf. 47-9730. nA-
TI ¦ IRA, CRECI 190.
SALA para comércio ou cônsul-
Ifirlo. No melhor ponto da 31-
Jucá. Vende-se Pça. Saens Pffia
SJ ai. 207. Ver no local Sr.
Lauro. 15 milhões mal» despe-
sas. Sinal M''; 

CENTRO — Vende-se os
erupos 1.901, 2.001 e 2.002
íla Rua Álvaro Alvlm, 31.
.íiintos ou separados, mcclln-
d» 373 ni2. Tratar no mfsnw
local. ,
3~SALÃS vazia» — S. Luila 7!l!l
esq. R, Branco. Vendo ou aluR.
57-401!» das 15 h.

LOJA com 300 m2, sem <<>-
lima, 2 rscrit,, 2 banheiros,
telefone <*tc. Rua 24 dc Maio,
415 Tel. 28-57X1.

Cônsul-

lSo e sala dc almoço, copa-coz
2 qtos. e W.C. p| emp. -IMM».

Preço e condlçíea 0 OLIVEIRA.
Av nio Bmneo. 151 »! 403. Tel.
31-0831 — Pred'o nflvo — 1 por

uniu-."'"'/ --••¦ ¦-- ¦S*on>i*nno — Terreno — «• andar. 5875 700 ^ 

quarto, banheiro social com- BOTAFoa ium fôfjfâ&ÃM. - Senhas geçáo de Vendas. Av. Copac
pleto, cozinha, área de ser- finando_inf. 36-3551.  propl.*etárlos. Precisamos pa- 583, sala 810— iei..
viço auarto e banheiro de 'Sc^rÃFÕcrJ^^endenTos apto, ra atender a nossa numerosa -^viij^v^ij^4^ -ri ts! ww-asfe sn^as iSSfSi iS^iSiSALA, reverglvel

rferrAíw: sr.3s~z ^TèMM^i- i-""-» ¦¦¦- --',¦' ¦-",'¦¦, .,
üüVí.ií.rt.v'»::: ?-«*¦ - '-if
ciados em 5 anos — Ver com namente dc b as ii ns.
porteiro c tratar com JOÃO Vendas JÚLIO B0G0R1-
FORTES ENGENHARIA. It. .... CREC( 95 Av R10
México, 21,.?.o, gr. 202 J^^ 

„,„'«,1, t.ls.

ÁV. ATLÂNTICA - V.
Souto — Magníficos aptos, cl
100 m2 — Disponho de ya- ,
rl0S _ mostro hoje. Visitas pnE kamp (CRECI 466) 42-5773.
—'36-3683.  A PESSOA DE TRATAMENTO
ÃilíO MOURA LTDA. tem _ Vendo cobertura de luxo,

«»«£nr nara o imóvel de frente, Posto 4Mií c elev. apto.
comprador P^ra^oimove^^ ^ de , x 4 mármore.

Ter. toda frente 2 qts. 5,50 Jt 3.
Banh-côr, box ducha ¦ — cop.
coz. azulejo cor inclusive teto
dep. emp. gar. Pintura óleo, 5
nrms. embut., vitrine porta
correr gravada, sint. inst. ar re-
írig. tudo bom gosto. Preço
Bi.000.000 c] 50 milhões à vista,
saldo 18 meses. Vis. tel: 57-4190.

22-2793 e 52-8774
58436 400

ESCRITÓRIOS — Os »'(•-
lhorr» - POMO deixar tel.
23 já Instalado. Conjuntos

íZh VP' WcVfts!ü35 COPACABANA
m^«k.l.^J^ tórios c Escritórios de alto £*,*¦ _««&•

luxo c garage. Apenas 4 p|
andar. 70 m2 livres de co-
lunas. Ver hoje c diàriamen-
te na Av. Princesa Isabel,
150. Tratar

PlftO. Tratar no local, na
tal» 1.020. Av. Pr<*s Var-
*.-.«. 5R3. F.d. Banco dc To-
klo -^_ÇRE.CI_2(,J —
GRUPO DE 2 SALAS <om
2 aanlt. nova», e. vaxlas, Kl-
tuadas na Rua Acre. *. endo
nor 30 milhões, com 50%
fln. Tratar F. NOGUEIRA -
Tel. 32-0004 — CRIXI 50. .
ANDAR com 360 m2, pr»"la
entrex», sito na Av. Pres.
Variai vendo por preço ue

ocaslíu.: 201) mflhóes Iaç II-

ta pauto. Tratar Tel. 32-0001
JOSí: ANT. CRECI 665. _
BALA 

"nn 
Av. Copacahtna. la.

lncaçf-o. Banheiro privat"i «
¦li 34 m2 p! apenas II mllnoci.
J7-ÍM1 CltlSCl Ml.

XSCRITÔRIO — Marquf" Hcrval
ei 2 telefone», 2 extcnçde» mo-
blliado luxo 2 il». banh co*.
arm. emb. 25 mllhfte». 52-H511
* »-«»¦ CRgcl 348*

TÕJA — Ipanema — Visconde
de Pirajá -- 1'roprlelirlo ven-
Se Io), cl 2Mm2 Mim» locall-

LOJA - MÊÍÊR - Vend»
3 lojas Junta» ou separadas
rom K0m2 cada uma - Em

final de coitslruçSo, sina Z

mllhoe», restante feclIlUdo.
Rua Capitão Rezende, 408 -

Tratar Av. Pres. V»r|M, 542,

sala 309._
TÕJÃ - V?ndo vazia, pronta, ti

lBm2. rua do Catete, 214 - lo)a
1H, ent. 7 MO mil. rest. a rom-
binar Direto e/ 0 propr ei*:rio.
Trl.: H-0355. Ver no local, ram
bím troco por apto- •/'on» s"l*

VÊNÕÕ'2 mbreíoja» edifício Av.
rentral. Informações sr. ALBA-
no. fone 3H0j»v-,
róJ*AS^- vendo ou alugo 7 loja»
do esquina k Av. Merltl. pró-
ximo n Hiandard Electric, iele-
fone I1-r.7-l3.

SENADOR DANTAS. Passo

òtlma loja. 3. portas 160m2.
Tel cnntr. novo, 5 nltic BOI).

baú 350 mllh.. pac l ano —

LfO* Carioca, 6/602. DIR-

SON CRUZ -- 32-5000 ....
28-7108 — CRECI 45.

COPACABANA — Conjunto de
il». par» ronsultArln pronto p,
¦Sff r > inf.: «l^Cg

LOJA NO CENTRU - Rua
Santa Luiia junto a Av. Rio

32-3029 — 22-L2J,*l-
"BOTAFOGO - Aplo. C| 3 qtí. 1
salfio, banheiro, cor.inlia ampla,

%Z %*T™Am.vX vENDK.se confortável re.ldé,,.
íidar. Entrada Cri 2O.O00.600, da, Wlma para clinica médica,
saldo em 30 meses. Ver Praia mnravllhosa poria interna ra-

halhnda cristal venwa, nSo tem
telclonc. Visconde Caravellas.
\y ___—
VENDE-SE Prédio em Bota-
foao. ollma situ.-içín. Tratar ...
22-:)IHB das 15 as_17Jioras.

RUA PR1NCIPADÜ DE MONA-
CO - 2 -alas; q'0' scl'' cl*n5*
emb.: çor..: banh. e banh de
emp, _ ap. térreo c gdo. 1ea

bate; 16 mllhOe» — 57-7308-

BÕl'AFOGO — Vendo apart. dc
rrente ci sala, 2 qtos. banh. coz.
varanda! etc. - PrtÇO! «ml-
lb6cs sinal 15 mllhoeii - JÚLIO
LEBRE - RodrlRo Silva III s
nol _ Tel. 32-41152.

ii <; CLEMENTE — V. magnlf. COnJ. com ou sem dep.
"nio 

de cobertura, o. 400 m2. clT,prcir. Prestamos serviços
frente Embaixada Britânica de: / taxa normal fttravcs dc
hall. «d. living mIíomo. «ala noMa cquirie de corretores e
jantar 4 amplos dormts t. arms departamento .iuri-
embtsl 3 banhs soe. WrMopil «•» • 

pror„re.no!1 m Tasso
} opes imóveis. CRECI 416.

Av. Almte. Barroso, 91 (trs.
B04 c 605. Tels- 42-5321 -

42-7556 e 42-5237

Botafogo, 430 apto. 1.102. Tra.
tar sr. MIRANDA. Tel.: 48-3084.

BÕ-rAFÒGO — Vende-se npt. c|
;i quar. c| armário», 3 banh. so-
ciais, coz.. copa dep. emp. sal/Io,
boxe pi carro. Acabamento de
luxo. banheiro» e coz. c| azule-
jo nos tetos, pias (le aço Ino-I.
ciquadrla de alumínio. Una a.
Clemente, 2"!l Tel,: 87-7558.

BOTAFOGO - Vendo apt. 12M
P. Botafogo, 3B0, vazio sala, 2

garage. Chaves
,.,.,:;,! t;i i.and P. Vargas 2nn
»/ 712 23-2753 - 4(1-7577. CRECI
2113.

Área c. lavand! 2 qtos. p empreg.
2 vagas garagemi MIRANDA —

57-5i,!)2. _ '
TRÕCÕ — Apto. Sala Qto.
»ep., coz. banh. Vazio, Pré-
Hií. Novo. Rua Real Gran- ,,,.,.......
dezaT Apto. Sala 2 qts. rosto 5. Vendo urgente W

Alugado J. Bot., Bot., Ipa- de luxo de frente, 4.» andar

nem*u Leblon.'Negócio di- com saifto. living, 3 quartos

reto proprietário. Sr. ALE- o/ A. Kmli.. copa-coz.. 2 b.

XANDBE 37-2784 - 46-0648. soc qt. p/ empre-T, gara-A/\rM-nr, 25936_400 ^m] 
rRECI 416. Informa-

tJFtíS^ Se.Cem &'%,*%£»"' "V
acabamento. Vendemos tir- 42-7556 e 42-5321.
sente. 1'rcço. Excepcional ATENCAO - Posto 3 e 4 e melo.

PÔSTO 5 - Quadra da praia,
ar> vazio de: sala. quarto («e-
narado). banheiro, cozinha, área
de serviço, quarto e banh. emp.
-.17-4641 ÇRECI 971. ' .

ÃPÃP?TÃMENTOS em Copaça-

com 3 qts. 2 salas, ar cond. Vi-
sitas com aviso prévio. ALE-
XANDKE KAMP (CRECI 468).
42-5773.
COPACABANA — R. S. Campos
V. apto. 2 sls. j. inv. 3 qtos.
Frente. Va?.io. 40 milhões. —
57-1661.

bana vendo, tratar com AUHÊ- copacABANA — Vendo apto.
LIO. 37-1818. i_ novo, s. 2 qtos. coz. b. gara-
¦CÕPÃCÃBÃNÃ^roltTã. gem. Tratar tels: 57-4053 e

SrSffiõA-z aJsBsaarja gg- Bom apto. de aala,ótimo apto. Hr ".«rqfâfât, 
áoTs'"quarto»7" banh, 

" 
coZ de

íôí.'A. serviço r.| tanque, pendi, empregada complet.»

gente. »•¦ -.•¦¦ ,„
vista ou aceitamos çropos.1»a prazo. IMOB. LONDON
I,T1)A. - Tels. 57-2555 ...
36-47G7. 3629 400
HÕfÂFÕGO - R. Voluntários
da Pátria. proprietArlo vende
apto. Cl sla. 2 qts. deps. gar. 27
mllhfle. - 80% a vista. Saldo a

O CIMBRA

Rua Moxlco, 111-»/1001/1102
32-9615 32-7760 CRECI 619

44994 200

VENDE-SE apto. sala, gran- ..^__
dc quarto, banheiro, cozinha BOTAFOGO - Vendo apto. ....»•«- =,-s- ...ml
e á?"a com tanque à R. Vu qt». \^^^^°^ <****'' 

™' 
^ÇW «o _á^à«1l EHfe^ ^F^f^ KL

Magnífico aptos, c! 3 qts., slío.
r 2 banhs.. soes. coz.., demais pc-
cas CrS 45 a nraz.o. Outro 50
a pmò. Tel. 87-OT. 

^^
ATENCAOf— PÔsto 4. Excelen-
te ap. frente, con) (podendo se-
naràr) grande: 1 o. 1 kl. banh.
coz. -Baratlsilmol Tel.' 57-3H79

1)037 700

ALM. BARnoSO esq. Debret
vendo conj. 3 »»1»« «'/ banh.
prlvat. Intellgldoi 3» mllh. cur-
|„ |,ra70 Inf. 47-51730. BATU1RA
C/l!)0._
CKNTlíÕ —- Escrito; lo ou cor.-
«ultórlo - Vendemos ótima sa-
Ia de írente c. lanltárlo, 6.° an-
dai P TlrarientP» — Condições
multo facilitadas a combinar -

PREDIAL COLISEU, 22-1502 e
22-0306. CRECI 44,

COMPRO uma »ala no centro.
p,go até 12 mllndes A vista tel.
28-0792. .
CTNÍÍtO — Vcnde-ic 2 conjun-
to» (•/ llKai.no interna W*'* ~

Largo de S.lo Frandiço n.« 2«.
iMIflcio Patriarca. Tel. 43-4684.

AMORA IMÓVEIS vende 2 salas
nova», no centro, ti aproxima-
demente 200 m2, contíguas e in-
dependentes, ti banheiros etc.
Inclusive 2 telefones, tudo por
45 mtlhoe». Detalhes 26-3198 e
.12-3115 — CRECI 178.

meses. Chave» com porteiro
ou no aplo. 004. NSo se acei-
la Intermediário.
VEND. ap. entre praias Bot. —

Leme - Cop. - hall, coz. banh.
(,lo e sala separado. Tratar tel.
36-6787.
nõfÃTõíio - Vcnt,(- *,plu',c[
gar.igr quarlo, sala, banheiro,
cozinha, Aren. dep. completa
empregada. Obra em revest.-
mento. Ver Av. Osvaldo Cruz
06, «pio. 1203. Tratar de 2.» a
sábado pelo tel: 92-1076 (CE-
TEL).
KAIC — Botafogo — Rua Conde
dr Irâjá 227 — Vende-se ótimo
apto. frente tendo: 1 sala. jard
Inv. 2 qts. banh
empreg

rom arm. emb., banh

qto. e.WC P/ fm<,r.e,y*. *,

serv. com tanque, pintado a

óleo c com slntcco, sinal a

combinar, saldo cm 24 me-

coz. dep.
garoge em condomínio.

Preço 26 mllhSes com 50% li-
nane. 2 anos. T. Price. Alugado
s contrato. Tratar IvAIC. Rua
do Carmo 27-A slojn. Tels: ..
52-2Õ9S e 22-11160. CRECI 263

BOTAFOGO rara ocasião, yen
do prédio com porSo abltável
Bua Matrls alugada com ano o

meio de contrato. 68 milhoei,
terreno 13 de frente. 46-8044.

Ã*\T"PASTEUR il" 126 - Ven-
ric-ie apto. de alto luxo. com
vista p| Bala dc Guanabara de

Itíte sala de jantar. 3 quarto»,
lavabo. 2 banheiros e dependèn-
das Ver no local aplo. 102.
Chaves com 0 porteiro Tratar

p telefones 43-7172 - 23-3897 —
46-2063. - Aeelta-»e proposl».

BÕTArÒGÕ --"Vendo vailo pln-
lado ótimo ap, conj. posse ime-

BoUtogíÍ AlnU. 48-3056 CRE- KNTREGAMOS EM 60 DIA8 --
.,. n-if «• Kínne aniot rlp saia R uuar-

ÇAO — PóstQ 2. Ótimo
frente, amplo, c/ sl5o. 3 q.

peças. Cri 26 entrada,
saldo longo prazo. Tel. 57-3679.

9042 700

«Ho /sala ?. -"its. banheiro, dois quartos, banh.
alto, 01 s^ar*vj'çoq 

C| lannue( .«¦-. Hnn-ead.

o to e W.C. empr. c gara-
-rem. CHECI 416. Informa-
róes e chaves na JASSU
LOPES IMÓVEIS. Av. At-

mtn. Barroso, 91 grs. 604 e

005 Tels.: 42-5321, 42-7556

c 42-5237.
TJÕPÃ^ABÃNA - R. FrajJa

cisco Sá - Vendo a uma

quadra da praia ótimo apt.

cobertura c1 120 m2 de 2 qts.

2° sala" varanda envidraça-
da 2 Qts., arm. emb., lttxuo-
íamente mobiliado edeco-
rado inclusive telefone,

tudo' Incluído. Sinal: ....

30 000.000 Saldo a combi-

COPACABANA — Vende-se
ótimos aptos, com quarto,

ses CRECI 410. Informações Filia aeparados e salão gran-
na TASSO LOPES IMÓVEIS i]e, conjueado. prédio novo.

Almte Barroso, 91, acabamento luxo de fino"" 
Rflsto. Serve para moradia
ou escritório. Ver no local.
Barata Ribeiro, 153, tratar
pelo telef. 36-4145 — ALE-
XANDUE.

vazio. 35 milhões, entrada e fi-
nanclamento a combinar, ou
alugo inclusive p| temporada.
Ver Jtua 5 de Julho 202, opto.
301 c porteiro. Tratar direto c|
proprietário sr. JORGE MO-
RAES, fone: 47-8285, no Banco
do Brasil.
APARTAMENTO CONFORTA-
VEL — I Por andar, Posto 6,
ótima locallzaçfio, 3 quartos, sa-
la e dependências, tudo amplo
nem intermediário, noventa ml-
ihôcs, proprietário 47-1834.

rÃsÃ — Bonita, ótima cons-
tração, centro, grande terreno
ajardinado, 2 salas, 5 quartos, 2
banheiros sociais, varandas, tei-
raços, ótimas dependências —

tel: 37-3517.
ções na i'«i:";'V1_,"l~õ!.r. ^^5» _ oportunidade. 2 qto».
,MÓVqf 

gTs 6Í)4 Cm5 TclL 
™l 

^ coz. e depends.
roso. 91. Grs^ BU-JIOUO' complet-as de emp. Aceito 1 -

nanclamento de Cx. »n"m'
ca, 40 milhões fins. Inf. 36-3»ai.

ÃtIÃNTICA - Aptos, de alto-

Ers.AÒÓ 1/605.' Tels." 42-7550
42-5321 e 42-5237.

42-5237 - 42-7550 c
42-5321. 
PRAÇA EUGíNIU JARDIM -

V iSto à praça, apto. d| alto
luxo, ocupando todo o andar 

çl•WD m2 Edif. suntuoso, de. hall.

gd. Uving, .ala de estar gr. co-

fnêdouro. soiario. c. Jardim tro

picai, galeria c. rouparla. 3 am

íuxo vendemos nesta av. aptos,
«'partir de 150 milhões fins.
C| 250, 300. 350 e 450 ms2. Preços
Infs. 36-3551.

COPACABANA — Junto fl

CATETE 500

ÍOTAFOGO - Vendo em ed. 3

pavlmentos. ap. de frente, com
Varanda, sala, 3 qts., b„ coz..,
copa. terraço e q, de empre-
gada. Alugado com contrato ven-
cido. MILTON MAGALHÃES. -

CRECI 80 - Tel. 22-6128 - De

PRAIA DE BOTAFOGO - üiLlÜÍL -----
Ótima oportunidade porá APARTAMENTO ALTO LU-
rendo, emprego dc capital XO — No mais bonito edi
ou moradia, A mais confor
távcl planta de sala c qto.
separados. Vendem-se apar-
tementos c sala de 19m2,
qto. de 214(n2, banheiro, co

ficio do Rio. Vista dcslum-
brante. 17.° andar. 260 m2
dc conforto. Salão c 70 m2,
4 qtos. c arms., 3 banhs.,
copa-coz., 2 qtos. emp. c ga-LOJAS — Obra ja inicio-

da Vcndc-sc junto Pça.

WnceíoVfí U'1 
°Saí 

viç-o'Vtanque e dep. compl. 
-p^u, 

Ver hoje .
zinho c 6m2, área de ser- ragc. Prédio no centro de., dia-

Magnífico» apt9« de lali vu
(0 separados e sala e dois quar-
los cl depend.. A rua Pedro Ame-
rico 110. Corretores no locai
diariamente. Financiados em 3

ano" Propriedade eCoustruçao
,,„ imobiliária ITACAL Ltda.
Vendas exclusivas MARIO PAI
VA - Crecl 145. Tels.: 31-2072
e 31-0881.

CATETE - Largo dn Machado
_ O melhor sal.vquarto para
moradia, com cozinha e área, de

serviço c/lanque, armário em-

bütldo e boxe para ««'«J»»'*;
Edifício em pastilha., pouco»

ssrssaff *^™§
S33KZ: ctricpB«

Rua do Carmo. 17-2' andar
- Tels. 31-2677 e 31-1548:

Botafogo, 324 ao lado do lições e demais informações
Cine Coral ou na VEPLAN tratar na
IMOBILIÁRIA LTDA. Rua

MarthTeTÍ frenVes (Carlos do"emP'r"egda. Entrada de riamenttVna Rua D Mflria- «gj^^^gS?! *
j v ' »L«Im Av Heitor 430 mil e prestações men- na 53. Obra da COBE. Pra-
dc Vasconcelos Av. He tor ^ ]g 

mcscs f^Q
Beltrão e Soares da Costa). M» « 

^ ^ 
. proJfl dc otuP|jzado ?5 mj|hões Con.

Sinal a partir ae v-ro .... ... . . .
456.076 e CrS 38.227 mil
mensais. Uma garantia na
incorporação dc Jaymc Gor-
berg.

IiMESON
J| .vMS"'«'»'.,'J''I Ut» «•s»«"í« "• cwwuelo

Ver no Stand da obro, ou
no Rua Seto dc Setembro,

México, 148, 3.°, tes
22-0435 e 22-4861. J-107 —

CRECI 66._ 58480 400
BOTAFOUO - Perto da Praia
— Vende-se confortável apto
c! salfio. 2 qt». ampla coz. dep.
emp completa. CrS 2" milhões
a vista, «Ido a combinar. íone.
26-6058.

4?\mm*> CIMBRA

Rua M*«lee, 11! .1/1001/1102
32.9615 32-7.766 CRECI AIS

...llhfjei aceito Cxa. sla. 2 qs,
coz. ban. área cj tanq. Trai.
F. NOGUEIRA. CHECI 50 -

Tel 32-6004.__ . »»36 8M

LÃÍGÕDO machadci- Vdo.
ni)to. si. coz. ban. 45-3P83 CRh-
CI ino acl CX. _.

CATETE — Kua do Catete,
2H _ Vendo loj? com 20m2.
Pronta. Sinal: 7.500.000. Sal-
do a combinar ttfj. e d*»:
vc» na TASSO LOPES IMÓ-

ZONA SUL — Tenho reais
compradores pi Imóveis c| 1.
2 ou 3 qt». mesmo alugado,
pac. cm curto prazo. Assis-
tência jurídica na transação,
avaliação sem comnromlsso,
regularização de documen-
tos sem despesa p parte de
V. Sa. Inf. .17-2784, 40-8648
~i ALEXANDRE O. F. de
MAYOR IMÓVEIS — CRE-
CI 031; 25934 700

GAL. BARBOSA LIMA —
(Junto a Inhaniíá) Living,
Sala de janlar, 3 dor, c arm.
2 banh. copa, cot. área dep.
•rarairr. 180 m2. IMOB.
LONDON LTDA — 57-2555.
36-4707. 3625 700

SA FERREIRA — 3 dorm., 2
salas, coz. banh. dep. em-
nrce. 55.000 em 2 anos. Tra-
tar: IMOB. LONDON LTDA
— 57-2555, 36-4767.

3624 700

COBERTURA -- Trtolex —
c piscina — 600 m2. Jard.
terraço, bar (granito) livinir.
s iantar. e de almoço, 3
ilorm. 2 banh., (mármore)
dep. Raraee
LONDON LTDA
36-4767.

tecioSorbnni*S°SCoc.Ccôry^oUe«c: ^ At|ântico, vendemos om-

WU°í-Jo?T^™ Pio aport. com 2 salões,/
vagw na garagem' - MIRANDA ^^ 2 banheiros sociais,

toilette, 2 quartos de em-

pregada, 2 vagas de gora-
gem. Tratar:

57-5892.
ÃV. ATLÂNTICA - V- JP».
de alto luxo. ocnnando todo o
IO1) pavto.. maravilhoso panora-
ma área de 500 m2. magnlf..lo-
càíizáçSo de: Hall, gd. living,
salfio p. recepção, comedouro,
galeria c. rouparia. 5 dormts.
nobres c. arms. embts. escrito-
rio 3 banhs. soes. mármore, co-

pa. ante copa, coz. área c. la- 
vamlcria 2 qts, p.^emp^ga- ^ )MÓVEIS - Av. RlO

Branco, 156, salas 1508iH-

cmt
CONSÓRCIO MERCANTIL

vanouiin ~ m'-. .':,v„*-T,PC
ragem 2 carros MARQUES
57-5862.

VENDFT-SE apto. c| 2 grandes
salas, grande terraço, 2 qts.. ba-
nhelro, cnz... qto. banh. emp. e
espaçosa área coberta de seryi-
co Rua Bolívar. 38 apto. -203,

a ino mis. da praia. Ver c por-
teiro CARLOS. Tratar c|
PAULO 37-6806.

Dr.

Tels. 42-5982, 52-7636 e

AV;-, ATLÂNTICA - No
.'mais luxuoso edifício, de 1

, , , „„ - ' 'por 
an^r, sôbre pilotis, com

JffP^ASSi.' 
qRura\ 

iquadrias de indumin.um,
Souza Lima, quadra da Pr»'3- y\ctOi Rayban, ar COndlCIO-
»-"2iKI* r- nado oarauet Paulista, lou-

ST^mcr^r^^^e: fr .'a^OS em CÔMS, PJ*
ta. èoz., banh. Frente. Sombra. jg mármore, 2 VOgOS de

SW(&%<5%2OT garage. Em construção com
ent e 8 milhões fln. 37-4041. * 3rantia 

pires & SontOS
creci 971. s A Com hai|( vestibulo, so-

il

Tratar: IMOB. COPACABANA - Posto 2 ,J SQ,a de jantar( sa|a ín-
DA'-38fl» 

^.VC^.0tb"nb.aPV°^r2 
tinto toi.letego.eria

2 salões. 3 dorm. <««:l.«^ n úões com 50% à vista,
banh. dep. .cara-re. 25.000 - mimo , 

do> _ Tratar

Tels. 42-7556,
44995 400 42-5237.

42-5321 e

VEIS. CRKCI416.AV Almte. Entra*, n™™^ Z SÉRGIO CASTRO - Assem-

Barroso. 91. «ala 604/605 - IMOB LpíTOO« liua. ^ 
^ 12.» andar 31-0898

3622 700 31-3619 — CRECI 22.

quartos
e banheiros privativos, gran-
de copa e cozinha e 2 quar-
tos de empregada. Fachada
cm mármore, acabamento

•Vi • ¦

de alto luxo. Entrega em

h. pompeu loureiro - «Apto. meses. Ver no loca
18

Àv.

Bronco. Loja de 70m2 c ji- 44 CSqUjna dc Quitanda, na
rau e sobreloja. Pronta en- S0(,re|oja rjc "A Econômica".
trega. Inf. e visitas

p luxo T ^e?„dvemol s"i0esst4 Atlântica 3680 com o «
'••..¦V. 3; Íl^-J.^oúar WnUnr ein. 9 ÒS 17 horOS

©IMBEWBN
Rua Sei* d« Setembro 66-J-
22-85M- 52-2211 • 32-8172

0972 200

CONSULTÓRIOS" E" ESCRI-
• TÓRIOS — Obra já inicia-

do. Vende-se junto à Pça.
Saens Pena, na Rua Carlos
de Vasconcelos, 123. Edi-
ficio San Martin, c| 3 fren-
tes (Carlos de Vasconcelos,
Av Heitor Beltrão e Soares **^™^t^*Vcl

co,$c2°ãSi! : sr.de i^m^s^z

Tel.: 42-5136 (CRECI 903).
24437 200

LOJÃ7~de enqulna Bar. Ri-
beiro, com 15 m de frente,
rsq. Paula Frclta*, vendo —
Bane 180 mllh. Facilito pacto.
Entrega Imediata. Alapeta-
da. vltrlnai etc Fone 36-2154
• 37-1331ziJSr--Í5R-5í^—-
rVvTRO — Sala» no "EdU.

Kennedy". Obra em alvenaria.
$í A Av. Pre. Varga, e.q
c' UrUBua ana. Tratar c' SAN-
TOS bÁhDUR INC. E VENDAS
DE IMÓVEIS I.TDA. Av. Rio
Branco 183 »r. 1813. 'Tel» •••
32-1810 e 52-7316. CRECI 21.

VENDO box no M«ci,(*o„ilS':o

BASTIDORES IMOBILIÁRIOS

de

quartos. 3 banhs  .
tos de emp., garagem, etc-, IMO
BIUARIA CARRILHO -=¦ Ttll.
4M8M. 23-3412 e 23-4360 -^Rh'

CI 163.

soe., 3' quar

5517 703

Walmar das 9 às
ou tratar na

54,180 mensais. Uma garan- , 2 banh.^de i«nu
tia no incorporoçõo de Joy- \"m£"
me Gorberg

3 talas. Var. envldraçada. Kit.
c 2 banh. d. írenta. Ver e tra-
tar Av. Rto Branco 27.. grupo

CONJUNTO 2 11*. e WC W.
Kennedy. em conitr. Pres. Var-
. .. c/ Urugualana, andar alto.

P.mo motivo viagem C? H ml-
Ih*-C3. facilito 2 3 em 8 m'»ev
Tel 22-8J39 Sr. COSTA. CHECI

82.

Ver no Stand do obra, ou .RA, 300
à Rua Sete de Setembro, 44, ANDAKMi
esquina dt Quitando, na so- 5x5^ «ontortâvei. r»» "w5T-
breloja de "A Econômica do. eo, qu«» wm**»^.*'*-

\

MESON

ault». vend» dlret» P*U proprl-
èta-l». Tr&Wr pewoalmenM.

24435 200 *"«» »»Tel.: 42-5136 (CRECI 903).^ -jjh, 
ÍÍÍWr Pe«oaimen«

Por tomentáuel falha de redação, o Governo esta

na SSJSS dc Jt desastradamente 
p^Jj"»

declarada intenção fie oferecer mai, um estimulo a

coiutruçào ciutl, délc» tão necessitada.
O Decreio-lci número 94 ditwlpodo quinta-/«ro

última, acabando com o lucro imobiliário, transfor-
mou-se por aquela rarão num presente de t/rego, dc

Eli que, acabando com o lucro imobiliário, a

/alta de clorera do artigo segundo do re/erido decre-
to deuca margem às autoridades Jiscais, pnra tnbu-
tar os rendimentos au/eridos pelas pessoas físicas, na
cédula H do imposto de renda, ou. seja, na tributa-

ção progressiva- que se elera oté 60%.
Et*Wcntcmente, não foi esta a intenção do Go-

rimo o qual. incltisiue, por intermédio dc figuras
das mais representativas, rcio de público saudar o
advento da isenção, como grande medida de estimulo.

O que se impõe, então, i uma imediata retifica-

cão do citado dispositivo, em que as intenções do Go-
remo se tradurom dc forma inequívoca, nao sujeita

a qualquer discussão e, principalmente, da interpre-
tação dc quem o ral executar.

As entidades de classe, Sindicato da Construção
Civil, Aisocioção Industrial e Comercial de Imóveis,

JOSÉ GUERRA NETO

realizaram reuniões logo após a 
^u1íj«^ jtóijWj"

to-lèi e mobilizam-»e para alcrlnr as autoridades,

quanto ao erro cometido. nerseve-
O ndnico, com muita ra:ao, é geral. A perseie

rar o equSeo representaria 0 tiro de misencor-
J;. .,„ »* m„ rfohilitaria construção ctnl.

TERRENO - Compro na Zona
Sul — Copacabana, Ipanema 011
I eblon. Pagamento à vista. Inf.
3'6-""- 26*55 700

HLJHPREDIAL
AQUARELA

rfin na iá tão debilitada construçãodm 
O próprio Banco Nacional da Habitação, sen ido-

H atingido com a medida, fará coro, ^und°jUamos
informados, com os empresários e suas entidades. Co»,

a palavra, o Governo.

Várias
•

Divulgada, hoje, a regulamenfação da inslru-

ção 101 do Banco Nacional dn Habitação É das me-
didas de mais alto alcance, adotadas pela Entidade

Há uma tendência, a firmar-se a exigência at
transmissão para a lavratura de escrituras de Vjo-
messa de vendas e dc cessão dc direitos- Estd jai-
tando, inclusive, o censo comum, em certas auto-
ridades. ;, j ,..,Iniciando as /estividades comemorativas do 30>
aniversário, o Sindicato dos Coretores de Imóveis fará
realizar Sessão Solene seguida dc coquetel em sua sede
social, à Av. Rio Branco, 128-16.° andar, amanha, se-
gunda-/eira, às 18h.

C0PA — Quadra da praia apto.
de Alto Luxo - 360m2 c/super
living, sala de Jantar, 4 qtos.,
c/arms., 3 banhs., 2 qtos.. de
empreg. 2 garagens etc. 160 mi-
Ihões fins. Inf. 36-3551 (temos 4
aptos, no gênero), todos novos.

26930 700

POSTO 6 — Apto. de Alto Luxo
— 280m2 — 1." locaçJo c/living.
4 qtos. c/arms. 3 banhs., 2 qtos-
de empr. garagem etc. Inf. Tel.
36-35"- 26951 700

Rua México, 11, 12.° anjf.
Tels. 42-6874 e 52-3612.
Primeira classe no ramo
imobiliário - CRECI 258

APARTAMENTO LUXO -•

Ed. novo. 1 p| andar. Salão,
sala de jantar, 3 qtos. d
arms. e atapet., 2 banh.
compl., copa-coz., 2 qto •

' arms., dep. comp-emp. c
e garage. Aquec. central-

COPACABANA-Barão de yer hoje dos 11 as 18 I*
Ipanema. 37 - Vend. apt. *m uascarenhas de Morais, 1'«
prédio riôvo com apenas um Toneleros
nor andar, com 2 boas salas, apto. MM, esq. \»\ „.„,
1 qtos. com armários emb. Je|.; 36-5526 (hoje;.
de jacarandá, 2 banh. sociais, ^c-|$ ver e trotar com
copa e coz.. área de serv.
ampla e arejadas. qto. ile
emp. com arm. emi>., gara-
sem etc. O apto. acha-se
atapetado e tem 3 apar. de
ar condicionado. Corretor no
local de 9 às 12 e de 15 M
18 hs. ORLANDO MACEDft

- Av. Rio Branco, lati, gr.
2.318. Tels. 32-0510, 32-6128,
32-7164 — CRECI 128.

Dias

O CIMBRA

ftm MaxIeo.in.inOOft1
3J.9615 32-7766 CRECI 8'»

44993 700
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Compra • Venda de Prédios • Terrenos (Continuação) CORREIO DA MANHA, Domingo, S de janeiro de 1967

RAUL foMPEIA — Vdo. con-
jurado grande entres* em li
dio — Preço: Cr$ IS milhões
¦ combinar — Ver e tratar p|
Tis.: 36-2735 — 36-4320 — CRE-
CI 580 — Ref.: 009.__ 
COPACABANA — Vende-se u
ea» de n.° 339, a Rua Santa
Clara, «ltuad» em terreno me-
dindo VI x ti metros, com trê»
pavimentos, contendo quatro
salas, quatro quarto.*, trei ba-

PERTO CASTELINHO — Vurta
Mar. Apto. "atúrUo", tipo
bertura. Sala. 2 qtos. Valor
39 milhões. Vende-se CrS
29.000.000 á vista, motivo emer
gência. só domingo a terça, sã 9
i* 15 hs. Gomes Carneiro
I55Í1202.

AV. COPACABANA, 70.. apto. COPACABANA - Vando apto. AV. ATLÂNTICA - Posto I- POSTO 4 - Vendo opto., JSSp^.^ AMÓ.RA 'M0VE,S 
JM*eo- 1.104 - Frente- - Chavei com de cobertura e| í*."»1^»'a •*" Vdo. apt. S qtos. cl arma. embi. -.,« », aceito parte dar meio de construçSo com grande apto. I por andar, C

Cr» porteiro - Vendemos quarto c ias, 2 banh. grande terraço, co- saijo s«ndo jardim em már- com jjw hi*, """"{' garantia de Pires tt Santos A atos Salão CODO COX 2
..." sala separados - banh- cozi- rinha, dependências, empr. e ga- more e o salüo atapetado - em imOVetS em Copacabana, f/^{T 0^.Mo Cru-, 137. Aca- 7 qí .'' ' • PJ • '

- nha — Preço Cr$ 20.000.000. Si- -age. Av. Rainha Elizabete. banh. social - depen._ compl. - .ntfin l-»fl m? 3 minrroç •,,,-.-*„ ri_ imo. hall. ótima banheiros, mOIS dpciQS. t
Telefone 57-7558. ,—

KAIC — Copacabana — Cober-
tura — Rua Santa Clara 233
C-01. Vende-se vario tendo: li-
ving, toilete, 2 qts. c| arm. banh.

nheiros sociais, salão, terraço. Cm cor. coz. dep. empreg. gran-
eosinhs, dependências de em- de terraço. Elevador Social at.;
prega-tos. duas garage-, etc. Ver
local i tratar 37-4018.

NOVO — plloUs — and. «So —
1 pi and. — frente — Hall már-
mora — sala — 8 qtos. c| óti-
mo» arm. — grande banh. — coz.
— <I«p«. — 85 milhõe» financ. —
Brt. propostas cj 80 sinal. Tel.:
M-6Ô.-H Creci 248.

a cobertura. Chaves c| o porte--
ro. Tratar KAIC. Rua do Car-
mo 27-A slloja. Tels: 52-2995 e
22-1860. CRECI 283.

COPACABANA — Posto 6.
À Rua Sá Ferreira, 123, ven-
dem-se em construção, ex-
celentes apartamentos de 1

nal CrS 12.000.000 — Saldo em
18 meses — Tratar: H. MAR-
TLNS & MOLINARI LTDA. 7
Setembro 88 — S/604/6. — Tels.
23-4858 — 22-3655 — CRECI 265.
COPACABANA — Rua Barata
Ribeiro, 94 — Apto. 505 — Fren-

,te — Chave» c/porteira — Van-
demos quarto e sala separados

• banh. — cozinha — Preço
Cr» 20.000.000. Sinal CrS 
12.000.000 — Saldo em 18 me-
ses — Tratar: H. MARTINS &
MOLINARI LTDA. 7 Setembro,
88 — S/C04/6. Tels. 22-4858 —
22-3655. CRECI 265.

rf&Sfâ vpTe Wm ;m7oVqu'e7p;au"íista; lho- ^^S^fSt 9ara9e' ?or 85 mi,h5e$' em

eoKíqTsepfV HS^S^SÍt nheir^-s-o-ciair^aíérias^ ft!Wii»[i Senador Vergueiro e outro
^...^.-^brepuotu gg^gg cozinha em mármore, deps. bgX&ftSgS1» SS? ÍSSS E'_nF.ÃvTÃfLANTicA - Posto 6 - completas pj empregada, maçOes no íocaide^ 9 às 19 ho- 'no"* weraincs _o-,ji?o a— em término de constr
17 7309: „„-.,,,. cAr-wAtr» «21 Vdo. apt. de 700 m2 c| 5 qtos. --.„-«- Edifício SÔbre oi- ?**¦ Tratar na PREDIAL AQUA-
rua gustavo sampaio, 621 *» ^^ _ , salaj'4 banhSi garagem, camcio soare pi RELA _ _ua Méxko> u> w-- - --" ^eSt 3 qto-. dC criada e gara- lotlS, 1 por andar, maiS in- andar. Tels.: 42-6874 e 52-3612

gem — Preço: CrS 400 milhões formncõe$ ri J C DE ARA- Primeira Classe no Ramo Imo-¦•nar — Ver e Tratar ,iJ_™U»""_VJ .V V# ._ ".__ hlllérlr. _ rRTTT 258.

32-3115. CRECI 178.

AIRES SALDANHA, 140 -
Esquina Almirante Gonçal-

sala, 3 quartos, 2 banheiros, ves. Posto 5. Quadra da
aa. Praia. Alto Luxo, de frente
Ca-

COPACABANA — Vendo
aoto. 905 com quarto e sala V . , ,. .
Sugados, banheiro e ki- demtm ^pendenc.as 

e

finete Ver Rua Paula Frei- "*m- Construção de
un->iD.Tç „,.,. valcanti, Junqueira S.A.
!Vo861 

" 
685 7 íoJ Vendas:'JOÀOSILVA(CRE-

• 32-9861. 68517 700 Cl 742) Av. 13 de Maio, 23,
10.°, tel.: 42-8177, Ramal
27. 58429 700

NOVO — Pilotls — 2 p| and. —
frente — aala — S qtos. — banh.

coz. — dep. compl. — 40 mi-
lhfies financ. Tel.: 36-6631 Creci
248. Tenho outros.
POSTO 6 — Luxo — 2 p| and. —
pilotis — frente — sala — 3
qtos, arm. — 2 banhs. — copa
coz. —- dep. — garagem — 65
milhões linanc. Tel.: 38-6631.
Creci 248. Tenho outros.
OPORTUNIDADE-^- POsto 5 —

p| and. — 12Ü m2 — sala —
qtos. — copa e cob. separa-

das — dep. 88 milhões financ.
Tel.: 36-6631 Creci 2-13.

COPACABANA — Posto 6
Apto. super luxo, com

180 m2,1 por andar, 3 gran-
des qtos., com armários, 2
banhs. sociais, salão, sala com

COPACABANA _ Compro apto.
sola e quarto conjugado ou se-
parado, mesmo c| inquilino.
Pago a vista ou a prazo. Tratsr
sr. BRITO, 22-4582.
COPACABANA-"-* Vemío^cãi"!
2 pavimentos. C| varanda, 2 sa-
Ias, 3 qts. e dep. Pintura a
óleo. 80 milhões cl parte finan-
ciada. Inf. 42-0789 e 32-4458. —
CRECI J-240.
COPACABANA ^oportunidade
— Písto 5 — Entre S. Ferreira
e S. Lima, vendo apto. 3 qtot.
1 sala, depend. empreg. de fren-
te, com inquilino s/ contrato,
base 45.000.000 — Visitas, mais
informes 27-4141 — CRECI 83.

dep. entrega em 4 meses — atenção — Senhores proprie-
Preço fixo. Ver Rua Joaquim lários de imóveis em Copacaba-
Xabuco. 149. Tel. 22-67G4.
COPACABANA — Vendo o ap.
201 da R. Anita Garibaldi. 48 d
2 salas, 3 quarto?. 2 banheiros,
etc, e garage. Tratar c/ Ma-
dali., Tel. 43-6312 — CRBCI 748.
VENDE-SE — Apt. vazio — S*
quartos, 2 salas, jardim de in-
verno, cozinha americana, 2 ba-
nheiros sociais, dep. de empre-
gadas, garaeem. Hua Sâ Ferrei-
ra 83 apt. 101 — Aceita-se ofer-
tas falar D. Tara. Tel.: 47-4281.
COPACABANA — V, ap. al. 3
qtos., dep., gar., arm. emb., pint.
sint., etc. CrS 13 m. entr., rest.
45 meses. Ver cl prop. rua Min.
Viveiros Castro 43 ap. 303. Entr.
tmed. 57-8783. Dias úteis: ....
26-2210 (Dr. Galper).
VENDE-SE apto. B. Ribeiro POs-
to 5 2 quartos, sala, cor.lr.ha, ba-
nheiro, área c| tanque, banhei-
ro empregada, de frente preço
30.000 mil — Entrada 15.000 mil
Restante em 15 meses — Tra-
tar Barata Ribeiro 625-B loja.
LUXO — 1 Pi and. — aquec.
central. — 250 m2 — 2 salas —
8 qtos. c| arm. — 2 banhs. —
copa coz. — dep. — garage —
P0 milhões financ. — Tel.: 36-6631
Crccl 248. Tenho outros.

na, Corretor trabalhando com
imóveis somente em Copacaba-
na aceita dos «rs. proprietários
qualquer imóvel p/ vender —
Vendas rápidas e com toda as-
sistência ticnii-a e jurídica. —
Comissão corretagem 37c Apre-
tentaremos pretendentes reol-
mente capacitados p/ realização
de venda. Tel. 27-4141 — CASA
NOVA — CRECI 83.
COPACABANA — Oportunida-
de — X. Silveira — Vendo apto.
2 q 1 s. dep. completa empreg.
garagem, entrega imediata. Base
40 milhões. Visitas mais infor-
mes. 27-4141. JZ*J£}_}^_
COPACABANA — PÔSTO 6 —
Vende-se ap. c/2 salas, conjs.,
4 qts., 2 banhs., ocp.". cor. deps.
emp. 0/50% fin. 2 anos. Ver Av.
Copacabana, 1.246, ap. 1.003. c/
D. ÁUREA das 9 às 17 h. Tra-
tar c/LUIZ OLIVEIRA 1M6-
VEIS. R. 7 Setembro, 88, gr.
407. Tel, 52-0749. CRECI 193.
COPACABANA — Vendê-se 1
ap. p/nndar cAlOOmí c/2 salas.
J. I.. 3 qts., c/arms, embs., 3
banhs., copa, coz, 2 qts. emp.
2 gar. Ar refrlg. todas peças.
Preço: ISO milh. c/50% fin. 2
anos. Ver Rua Paula Freitas.
20 c/sr. DOMINGOS. Tratar c/
LUIZ OLIVEIRA IMÓVEIS. Rua
7 Setembro, 88, gr. 407. Telefo-

Área 170 m2. Todo atapeta-
do e pintado a óleo. Salão,
3 qtos. c| arms. embts.,
banh. em côr, copa coz.,
depen. compl. Preço: CrS
75 milhões. Corretor Elias
no local. Tratar e| SILVIO
FLEURY IMÓVEIS, Av. Co-
pacabana, 8él, sl 1.111. Tis.
36-2735, 36-4320. CRECI
580. Ref.: 003. _____
COPACABANA — Vendo na Av.
Copacabana, salas para eacrltrt-
rios ou consultórios on aparta-
mentos de quarto e sala, ba-
nheiro - kítrh. THEOPHILO DA
SILVA GRAÇA — 1'RECI 101
— Av. Copacabani. 10S.". tala
301 - Tel. 27-3443, 25762 700
COPACABANA"Posto 5 esquina
da Praia. Vendo por 24 milhSe*
um belíssimo apto. pequeno. Ri-
qulvirnomcnte mob. ".elaóVirn e
luxuosa dccornçfio. Tudo novo.
Parte facilitada. Rua Dojningos
Ferrüra, 219 apto. (!08 direta-
mente no mesmo com proprletá-
rio qualquer hoia,

25826 ICO
COPACABANA — -Vendo lu-
xuoso apartamento, no Posto J,,
lado da sombra com 3 quartos.
2 salas, banheiro completo, co-
pa-cozinha, dependências de
criados etc. Facilito pagamento.
visitas e informações THEOPHI-
1.0 DA SILVA GRAÇA - CRECI
101. Av. Copacabana, 1085 sala
301 — Tel. 27-3443. 23761 700

COPACABANA — Vendo e-pto.
c| sala, 3 qto:). «rins. i-mta, (ie-
ps. frente, gar, preço 55 milhó-í
cl 30 de -ntmda. Ver R. Cons-
tante Ramos 167 à tarde. Tratar
Av. Copac. 1066 al 303. Tel.:
56-1761 — ORF.CI 4C5.

68337 700

2» and. de frente — sala; 2
qts.- dep. — vazio — 30 ml-
lhões- c! 50% rest. comb. — ...
57-7309. ,
BARATA BIBEIRO — Sala; qto.
sep.; coz.; banh. área.; dep.
compl. emp. e gar. ns escrltu-
ra — entrega em 30 dia* — ...
57-7309.  ' ¦ .
BARATA RIBEIRO — Sala du-
pia; 2 qts. dep. compl. e gar.
_ pintado - 40 milhões cj 25
rest. 15 meses s| juros - fun-
dos indevassável — 57-<309.

RUA LEOPOLDO MIGUEZ —
Conjugado de frente — atapeta-
do, grande coz. e banh. em cor
— ocupado — Marcar hora p,
tel. 87-7309. '. ,
COP. — Pode Interessar — AU.
2440-401 c| 3 qtos., salJo. copa-
«z. 2 banhs. soes. dep. e gara-
ge. Luxo. W em 3 anos ou 8!'
à vista _ AU. 2.710-1001 ç| 3
qtos.. 2 sais. dep. e garage. 100
em 2 anos ou 90 à vista — Sta,
Clara. 26-502 c| 4 qtos.. 3 salas.
dep. e garage, 89 em •' anos ou
(10 à vista - Ponipeu lioureiro. 9
ltti -- Pilotl*. ci 3 qtos.. salfio.
copa-coz. dep. e garage. Devo-
rado. 69 em 2 «nos ou 52 à vis-
ta — Ipanema — Barão Turre.
582-401 — Cobertura duplex c!
300 m2 3 amplos qto*. c| arm?. 2
salas, living. 3 banh.-. soes. Ter-
raço c| pergola e piscina. 2 va-
gas garage. 185 em 2 ânus ou
155 à vista -
Brar., 18-1006 ci qto.
dep. r garage. 21 em 30 meses
— Raul Pompéia, 152-1002 oi qto.
e sala «eps. banh. cor. mobilia-
rio. 22 em 2 ano« ou 20 à vista
-- Prado .Ifiniur, 281-C-04 o' qto.
e sala s-eps. b:mh. co/. garage.
mobiliado. 25 em 2 unos ou 23 à
vista.. CRECI 163 - Tels. ...
30-4006  57-2õ!>».

à combinar — Ver e Tratar p| _ -_ _0_ft .- nsmTis- 36-2735 - 36-4320 — Cre- GAO 36-7840 e 42-08/U.
ci 580 - Ref.: 007. CRECI 64. 26959 700
FRANCISCO ÓTAVIANO

bUiário — CRECI 253
KAIO — PraVa do Flamengo 88
opto. 304. Vende-se vazio vesti

'a\' ati iMTirA ACft ~.7 -mio, galeria, 2 eslas, 3 qts., ba
Vdo. ótimo e grd. apt. em tt- AV. A I LAN IILA — 4ÜU ITU nn ^p^ coz_t aep. empreg
nal de construç.lo para entre-  1 oor ancJQr 4 nuartOS, A^e*. 200 ra2. Entrada 23.000.000
ga em julho próximo -- 2 sa- .. '.:.. , , V • Chaves c] porteiro. Tratar ns
15es 4 qtos., 3 banhs. ses., co- SOlaO I JU mi, 5010 ae jan- j^aio _ Hua no Carmo 27-A s
pa, coz.. 2 qtos. de criada eJ j-ar SQ|a Jj. esfar 3 banhei- !o^ T'1*» 52-3M5 * 22-1860.

mgmtKrcomo e"s"táProuÇ°pronrt ros'sociais compl.'l toille.te,136 mtlhSes como está ou pron
lo CrS 161 milhões — Ver e tra-
1ar pi Tis.: .16.2735 — 36-4320
Z, Creci 580. Ref.: 005.

ATLÂNTICA — Posto 5 - Vdo.
apt. de 3 qtos., sala, 2 banhs.
tes.. depen. compl. Preço: Cr$
65 mUhóes 50% à vista saldo a
combinar — Ver e tratar p| Tis.:
36-4320 — 36-2735 - Creci 580
• - Ref.: 004.
rHíjastao BATHANA - 2

CRECI 283.
. . - . , FLAMENGO — Ap. vendo 2 eo-

Copa C COZinha, L quartOS OC iõw, 3 a0rm garage. Próximo
empregada, lavanderia, box * praia 48*5044.
p| 2 automóveis, novo pron- flamem.u
ta entrega, maiores deta-
lhes J. C. DE ARAGÃO,
36-7840 e 42-0820. CRECI
64. 26958 700
130 M2 DE CONFORTO — Ap.
vazio, frente 2 p/and,' Bnratnato» — sla. grd. —¦ depen. compl.

Preço- CrS 85 mllhflés •- Aceito Ribeiro. 3° amJ. sobre pilotls
Caixa'— Vendo urgente — Tra '¦'-¦"- > ¦¦-
tar pi Tis.: 36-2735 -- 30-4320.
.- Creci 530  Ref.: 002.

Sal5o :i bons qts. armários
banh, copa-coz. garagem etc. —
CO" m. a comb. ou 50 à vista.
Visitas c' sr. COSTA GUEDES
3C-0082. CRECI 279.
COBERTURA DUPLEX — Ma -
ravilhosa residência 10.» and.
Rua Miguel I.emo.s. Grande sa-
la-livliig 3 qts. i.7 annírios. vis-
ta panorâmica, 2 banh., terr-i-
vo. pintura óleo. multas benít-:-
toriiis. acabamento luxuoso, de-

FLAMENGO — Magníficos
apartamentos — Todos At
frente. Vendemos na Praia
do Flamengo, 60, descorti-
nando maravilhosa vista pa-
ra o mar e jardins. Prédio
sobre pilotis, construção
acelerada com a garantia
da SISAL — Todos os apar-
tamentos totalmente inde-
vassáveis, com hall, lindo sa-

Vendemos linda" lão Conjugado, 3 amplos
dormitórios com armários, 2
banheiros sociais, copa-cozi-
nha, 2 quartos e banheiro
de criada e garagem. Entra-
da 8.000.000 e 600.000 por
mês Informações no local,
na Praia do Flamengo, 60,
dos 9 às 22 horas ou na:

COPACABANA — Vende-se
ótimo apto. de sala, quarto ne 52-074». creci idb
separados, cozinha, banhei- compra-se um apartamento rnrnn|.fflc - nn-naem Consro. área coberta com tanque, vazio de sala, dois quartos, área. c°mPlerDS e garagem, ytn*
Vazio — Preço: 16.500.000 à dependência de empregada e ga-
vista e 18 mllllóe» a prazo. «gem. Nos Bairros de Leblon.
RÜà"BWelfõrrRÔxo723l7chã- Ipanema ou Copacabana. Com lü£° ..sT ? r^T^Vl 000
«... -.otn n Tinrfclrn Tratar na llm bonl (mJl * ° restante pela ChOIll. UeSde Lr> Z.VJU.UWves com o porteiro. Tratar na Calxa com íinanelMnento1' j4Ena»KéÍÍS2'.70» ».•*«• autorizado. Tratar como sr.com FORMIGA ou Telefone: Reai. Tel.: 22-2342, das 9 às 12 •
22-6905. das 18 as 18 horas de aejunda-
COPACABANA - Apartamento f«*ra «m diante. '
de classe — Posto 3 — 150 m2; ABCI — Precisa para atender
s.tlíío duplo, 2 omploj quartos, clientes: Ipan. — P. 6 aptos.

COPACABANA — V, ap. ít.
cj var. sta. sl. 3 qts. banli.
sl. almç. deps. gar. 55 mil. 50'-,
fin. — 37-5357.
SNRS. PROPRIETÁRIOS — Te--'
mos compradores Imediatos p
«pto. • rjsit, de tamanhos vá-
rios, com ou sem Inquilino. Em
qualquer bairro. J. C. MON-
TEIRO ti L. S. NETTO Admi-
nlstraçuo de Bens •¦• Av. Fran-
Min Rüostvelt, 39 sl 505 -¦ Tel.
52-2,'i!l3.
SNRS. PROPRIETÁRIOS — Te-
mos compradores •Imediatos o.
apto. de sala e 2 quartos com
dependüncias dr empregada. .1.
C. MONTEIRO & I . S. NETTO.
Administraçío de Bens. Av.
Vranklin Kooícvelt, 39 t 305 —
Tel. 52-2596.
SNRS. EROPRIETARIOS — Te-

rrihia ?• Â D A klia O.nm mos compradores imediatos p|COPACABANA — PraÇO apto. de quarto e sala com dí-
Cardeal ArCOVerde. Vende- pendências de empregada. J. c.
-or «-««níílrnc nnfnc rio MONTEIRO & L. S. NETTO. -mos magníficos aptos, de Admlnlrü.acSo út BeM. Av.
frente indevassavcis c| va- rransiin Hoosevelt, w s| sos -
randa, living, sala de jan- ™- *'»**¦
rn, A nfne r\ arm 7 ha- COPACABANA - Vendo - Ba-tar, 4 qtos. c| arm., l Da raU IUbelro_ sg2 ^ m _

Saleta sola 2 qts. 2 banheiros so-
ciais copa cozinha área quarto e
WC empregada, vaga na gara-
gem. Tel. 30-4528 com proprie-
Urio. Entrega em Dezembro de
1967.

BARATA RIBEIRO - Vdo. apt.
de qto. e sala separado, banhei-
10, cozinha — Preço: CrS 20 ml-
lhões sendo 8 milhões de en-
trada e o (aldo em 20 meses.
Aceito Caixa -¦ Tratar p| Tis.:
SG-4320 -• 36-2735 — CRECI 5E0:
Rç..:-012.

Av.\'encwlau AV. Af LÃNTICA — 600 m2 pemi.' de serviço e copa-cozinhs
e sala seDs. í _' „.,J„r 7 ._|:„t ç amplas e orejadas, garagem. 2— I p andar, J salões, p ap 

H 
p/ andar ,50 mlih6e, a

romb. Telcronar :ifi-0f,£2 inarcan-
do visitas sr. COSTA GUEDES

•CRECI 279.
FRENTE — Prédio s/ pilotis. i
por and. grd. sala. qto. separado
com arm. emb. bsnlieiro compl.
em côr. cozinha, arca cie serviço,
qto. de emp. e deps. completas
Ver ii Rua Leopoldo Migui-7. 170
apU). 8112 — Das 11 ãs 18 hs. -
Tratar com ROMULO MOLEDA
- Tel. 52-9020 - CRrXI 147.

quartos, 3 banheiros sociais
compl. 1 Toillettc, copa e
cozinha, 3 quartos de em-
pregadas, 2 vagas na gara-
qem, maiores detalhes J. C.
DE ARAGÃO, 36-7840 e ...
42-0820. CRECI 64.

26957 700
SRS. PROPRIÍ-TÃSlOS — Te-
mos compradores imediatos p'
apt. conjugado. J. C. MONTEI-
RO i- L. S. NETTO. Admlnls-
tracü» de Bens. Av. Franklln
Hoosevelt, .19 s| 505 Tel.: 52-2590.

1,E0P0LD0"MIGUKZ - Vdo
olimo apt. çl sallio — 3 qtos-
fc|- annr. e-.i\bt«:. 2 banhs. ses,
copa coz., depen. compl e gu-
ragem — Preço: CrS 110 mi-
limes sendo 50% a vista suklo
em 12 me.«es. - Tratnr o1 Tis :
36-2735 - 38-4320 - CRECT 580.

Ref.: OOÍi.
BULHÕES DE CARVALHO -»
Vdo. apt. de 2 qtos., sala, depen.
compl., garagem, Preço: CrS 45
milhões 50r!. de sinal e o s.ildo
em 18 meses — Tratar pi Tis.:
28*2735 •- 36-4320 - CRECI 580.
-¦ Ref.:_011.
COPACABANA — Ap. conj. coz.
grande, ban. completo, arm.lrio.
pintado, sinteco. 18 mllh. fln.
Dr. JESUS 37-3378CRECI 424.

BELO apto. frente, nflvo, 3 qtos.
arm. emb. banh. coz. dep. emp.

Pintura e sinteco novos —
56 milhões ci 20 dc sinal — Rn:'
Toneleros, Posto 4. Tel.: 36-37811
(CRECI 745) — FALCÃO.
COPACABANA — Sla. qt. conj.
bnh. kit. — frente. Inf. na lo-

. - RUA BARATA R1B.» -- Veiado ja da PLANEJA — Rua Tarme
de entrdnO e prestações apt0. p] -j nülliõeí, 50% fln. de Amoedo, 55 - Ipanema —
mensais de 660 mil. Venha Aceito Cxa. ampla saleta, ala.- 27-7398 - Creci 153.

. i i i ..-«- qto. conj. coz. banh. Trat. f. irvíJrrr.or: »«, .dificio nfivo.ainda -hej« ao local, poucos nwueira. tm. jmom. - JgS%S^Í%do,^S
Unidades disponíveis. Ktia CRECI 80. ci qUSTto separado, banh. coz...
Toneleros^32.oú.wJE- ATENÇÃO oport. vende* ±TA^Am^vJüi

cosa estilo europeu cl .1 salas, 4
quartos, 2 banheiras, garage e
terraço. Ver à Ruá Santo Amaro
195. Entregamos vazia. Preço
C:$ 60.000. Sinal OS 10.000 e
o* rwtantwfacilitados c financia-
do em 50 meses TP. Exclxislvlda*
de de renda c| IMOBILIÁRIA
BERy.A I.TDA. Rua Gonçalves
Dias 85 -- 3." tels.: 42-6613 «
82.3195 - CRECI 188.
FLAMENGO -- Pte. n6\*o M.
Abrante.s clero tol P; nvmhà,
134 m2, sala, 3 q:. 2 bmh. eo-
c:ais box alumínio dep e gara-
Bem. Varta-i armárici. Preço 6l>
mllhõf-s aomib INEDrrA'22-5722,
471061 e 42-7151 • CRECI !59.
AV. RUI BARBOSA - Vendo ap7
de categoria :'íü mllhfie.» 46-5044.
RUA (onde dê Bafprndi, 48*
—• Vendo apto. [rente, jar-
alm inverno, quarto, sala. ba-
nheiro e peq. cozinha, IMOB.
SIJL-AMEKICAXA — Fone
42-1277 - ORECI 147.
FLAMENGO — Praia do Hu.«sel
:i44. aptu. 402-C. .Vôvo, vazio, 2
qtos , sla., banh.. coz., deps.
p. empr. .'10 milhões, aceitamos
Caixa e Instituiu EXECUTIVA
— :!2-68.i:t e 32-9731, CRFIT 78:1.

C980!' ÜOU

mmPREDIALAQUARELA

POSTO 4 —-¦ Apto. de fren-

Rua México, 11, 12.° andar.
Tels.: 42-6874 e 52-3612.
Primeira closse no ramo
imobiliário. CRECI 258.

2623 900

AVENIDA OSVALDO CRUZ
— n.° 137 — Vendemos
apartamentos de um por an-
dar sòbrc pilotis, de alto
luxo, em construção com
360 m2 com hall, 2 salões,
toilette, 4 amplos dormitó-
rios com armários embuti-
dos, 3 banheiros completos,

FLAMENGO - Av Oívuldu
Cruz. 96. Sala e quarto separa-
dos, com dependências de e:n-

te, 9." and., vazio, i60m2, £$*¦¦ ^ \™£& ££ copa, cozinha, dois quartos
na Rua Figueiredo Maga- tanque e garagem. Obras em de empregado e 2 vagas de• - late de alvenaria. Preço e çon- guragem Qbra na 11.° laje.

alções excepcionais. \ ela liuic = » . _, » c
mesmo, com o corretor, no lotai ConstrUCOO dc Pires & ion-
da obr.. C LC, ÍCP.ECI iOf; tQS t A ptec0 CrS - Rua no Carmo, 17 — 2.» an-
dai- — Tels. 31*2077 e 31-1546.

COPACABANA — Sá Ferreira —
Proprietário --- Vende apto. com
300 m2 • - 1 por andar — 130
milhões - Tel. 37-9147.

69003 700

nheiros sociais, demais dep.
garagem. Cons-

acabamento detrução e
luxo com

lhões. Salão varanda, 3
quartos, copa e cozinho, bu~
nheiro completo, área de
serviço e depend. de empre-
goda. Apenas 2 p andar.

Rua Sele de Seiembio oo • i'
22-6596 • 52-2211 • 32-6172

0973 700
ARRUDA FALCÃO, Curro-
tor oficial avalia e vende-•
seus imóveis, mesmo aluga -
dos. Solução rápida. Tem
compradores para qualquer
tipo de aptos, e casas. Chame
sem compromisso um dos
nvssos corretores, 15 anos de
tradição — Tel. 36-3788.
COPACAIBANA — V. ap. ít. 2
ala. 4 qts. 3 ban. eopu-co/.. deps.
K-ar. Av. Ati. 170 mil. outro 140
mil, fln. Int. 37*83o.,
COPACABANA — V. ap. al.
qto. conj. ban. coz. Pint nova.
13 mU. 50To «-m. 2 anoj. 57-5337.

90 000 000 financiados em
15 meses. Ver e tratar das
9 às 19 horas ou naAV. RUY BARBOSA n.° 460

— Ed. Muçu. 2 salões, 2
quartos, 2 banheiros sociois,
copa cozinha, deps. compl.
de empregada, garagem,
chaves maiores detalhes
com J. C. DE ARAGÃO Rua Mexicojl, 12.^andor.

EEMPREDIAL
AQUARELA

36-7840 e 42-0820.

«opcnacucia- o xaracem; o «r* zoo m2 ou peq. qt e aala. Cen- PLAN IMOBILIÁRIA LI UA. mos Ot. OptOS., 2 por ondar. Rua Djalma Ulrlch 183 apto. 60t.
mário» embutidos. Todo pintado tro: qt. • íala (preciso de 4) - iilv:rn 14R í* tels tnrlnt A» íron*« «n-kn-ln «J cl o porteiro. Preço 24 mllhõef.
a óleo. 99 andar, frente. 7S ml- catete?. Flamengo, BoUfogo R"0 MeXICO, 148, i. , T6IS. todOS de frente, tachada em J calfMnaT. Tratar a partir de
lhoe*. Diretamente com proprie- copa P. 4 (preciso de muitoj). 22-4861 e 22-0435. J -107 DOStllhas. cl SL 2 ntl. b. eerunda-fclra, tel.: 57-6005 c|
târlo. Tel. 37-4489. B2-3534 BHAGA — Ob: Se a do- focrt (.(.Vendo Flg. cumentnçSo nao estiver legal, ^-r»cv«i u», 58484 700 compl., cop.-coz., deps. Pr°PTlttAr'a-

---• "-- COPACABANA
KAIC - Copacabana — Bua Mi- COmpl. inf. CIRAL LTDA.COPACABANA

Magalhães, 823, ap. 801 — Luxo dispenso. ,
duplex 2 q. sal» dep. completas rnDArAUAKJA p„„ i „„ nlstro Alfredo Valadao (antiga q ¦ 

jgg » 900 fe
todo revestido Jacarandá atape- COPACABANA — Rua Leo- Trav. sta. Margarida) Vende-se VJ«' o?o « 7W, te
tado 3 aparelhos ar cond. Dr. rjoldo MÍOU6Z 61 No me- ótimo apto. aala, 8 qts. eto já 50-UIW K. Barata KlbeirO,
xtATirne t«i -«.in™ r™" '=*"'_.•_. rm 

revestlmento interno. Obra --- -----
}• n» . r  em revesumeuio íniemu. u^»»
lhor ponto — Posto 5. Apar- p, administração da kosmosMAItCOS. Tel. 38-1079.

COPACABANA — Hua Fig. Ma
galhSes 394
cl 350m2 — obra
Const. de Coita Pereira Bockel
— 90 milhões c|
Tel. 23-3524 ou 38

BARATA RpHRO *- esq. pregada, vaga' de garagem AV prp-cesa isabel, 305 -
Bolivar, Vend. ótimo apt. en- nQ escritura. Sinal a combi- Apto. 203 — Venderão» i quar-
trega Imediato, grande sala, n-estacões mensais de tos - ¦*•» ~ r nh* ~ dtp'-
3 quartos, banh. compl. com "°JV presraçoes mensais ae comp,eUí _ . , c/t(mque e
box cc-iinha, área cora aiu- 5j0 mil. Maiores informa- terraço — Preço cr$ 29.000.000.
lejos, deps. empregada, an- çõeS c| JÚLIO BOGORICIN sinal Cri ís.ooo.ooo - Soldo a

428-A. 26923 700

Barata Hlbei-
ro — Pflsto 3 — proprietário
vende apto. luxo —> andar alto
— Todo de frente c/salíío, 3 am-
pios qtos. banh. depi. — gar.
OS milhões. Tel. 37-9147.

68370 700

DOMINGOS FERETltA — Qua-
se esq. Sta. Clara de frente *.«

26960 900
FLAMENGO - Vende-te ap. c!
«oliv. uU>. wipat.. banh.. coi.,
úev* emp., c[ 50% fln. 2 ano».
Ver Rua Marquês de Abrantes,
m» cl porteiro. Iiplfàr.to. Tr»
tar c| LUIZ OLIVEIRA IMO-
VEIS R. 7 'le Setembro, 88. cr.
407. Tel.: 52-0749 (CP.KCI 1981.

FliAMENGO — Vdo" apt 2 qtf.
«1 e dep. compl. 32.000 ae. cx.
cj peq. atoai 48*3883 CBECI-190.
FLAMENGO — Vendem-s« óti-
mos apartamentos prontos de
nal» « dois. quartos com e sem
dependncias e garage. Dc fren-
te, laterais ou com terraço. Ver
á ma Palssandu, 179. — Tratar
diretamente com. a firma <:o:is-
tnrtora M. HAZAX i NUDKI.-
MAN LTDA. Tclef.: Zt-P.897 —
Rua MajTinít Veiga. 4 - 11.-
and. Seção de Vendas. Aceitam-
ne propostas.

VENDE-SE~ÔtImo apartamento
São Carlos 229. Tratar com Sr. r;n adlimti cons.*.. com H qtiar-

ESTÁCIO 800

ESTACIO — Vendo 5 casas jim
tns, entrada 8 milhões presta-
ções como aluguel. Ver à Run

DIAS, Tel. 22-4462. tos, 2 sala:-
52-4901.

dep. c garagem, tel.

Ãp super luxo tamento composto de 2 sa- eng. s.a. sinal 19.000.000 fa- COPACABANA - Vendo
ViirWSSi l«, 3 ótimos quartos, 2 ba- nu0lti,^l8lc^ '.«SSS&SS. apto. 905 com quarto e sala

tm Avista nheiros sociais, copa-cozi- Tratar kaic. Rua do carmo conjugados, banheiro e ki- «nd. JwU,aaleta, Uvlng, yarand.
M "¦ "o- nha, dep. completa de em- S^&^if*" ' "" finete" Ver Rua Paula Frei- T^.^^T^T^.'----- tas, 78, tratar tel. 22-2421

FLAMENGO 900

e 32-9861. 68517 700

,1.;,- nlln - IMOBILIÁRIA JrVeri at\ 
'k 'o- ~b combinar. Ver no local. Tratar:dar alto —_ ™v»vx£*%,„ (CRECI 95). Av. Rio Branco, H. martins & molinari

LTDA. 7 Setembro, 88 — s'604/6.
Tel. 22-4838 (CRECI 265).

SUL-AMERICANA. Av. Rio \>£ "'• "Y\ ™ "'"""
Branco, 156, sala 1.009-11. 156,^1 801. Tel. 52-8774 e
Tel. 42-1277 — CRECI 147. 22-2793. 58454 700
MARAVILHOSO apto. com 250 BARATA RIBEIRO, 690 — Ven-
m. Posto 4, Junto A praia, um do fai3j ,aitta, dois quartos, co-
por andar, alto, novo, luxo. ar
nvArios, garagem, etc. Base 150
milhões — Visitas c mais infor-
mes: 27-4141 — CRECI 83.

pa-cozinha. deps., empr. Gara-
Bem. Entrega em 12 meses. Ven-
do a preço fixo CRECI 643 —
Infs. BERGAMINI - 23-3380.

COPACABANA — Vende-se à
Rua Barata Ribeiro, 636, apto.
203, de vestlbulo, sala. Jardim
de inverno, amplo quarto «epa-
rado, quarto «mp. reveMlvel,

RUA BARATA RIBEIRO. 340 —
Apto. 902 — 2 p/andar — sl PI-

.LOTIS — Vendemos e quartos'— aala — 3 banhs. em côr —
copa-cozinha — Deps. comple-

banheiro social, cozinhai ária c/ tas. ENTREGA EM 3 MESES. 'r*REcT,7fl3

tanque, W.C. de empr. e vaga Ver no local. Tratar: H. MAR-" '"'¦ TNS & MOLINARI LTDA. —
7 Setembro. 83- s/604/6. Tele-
fone 22-4858 (CRECI 265).

VENDO apt. vazio R. Barata
Ribeiro, 2 qtos, 2 alas e saleta
e demais deps. Tratar oi tel. ..
37-5455. 64619 700

BOTAFOGO S. Clemente, 814, 
apt. 802, aluo, 2 amplos atos. co- garnge — 

'chnvtt 
c/ o porteiro

pa, coz. banh. deps, p| empr. _ Trat.r na kaic — Rua do
Todo dc frente. Visitas no «o* carmo, 27-A — Sobreloja. CRE-
mingo das 15 às 19 hs. e ns 3a. CI ^ Tt]. 52-2995 — 22-1860.
feira das 19 às 21 hs. 35 milhões.

APTO. CV al. J. de lnv. 2 bons
qts. sendo um c/ arm. embtd.
banh. c/ box, coz. área, tanq.
WC e qto. p/ empreg. Peça* b(m
clarai e arejalns, pintura nova,
entrega Imediata. Vê-lo na R.
Xavier da Silveira, 60 ap. 1.004,
negócio i/ intermediário. Iní.
46-8350 de tt-;:. a sex.
COPACABANA — Vende-se de
cobertura A Rua Pompeu Lou-
relro 9 ap. 1101 tendo 1 sala,
3 qts. dep. empreg. terraço e

garage 65 mllh, 1 nno. Inf.
47-9730 Batulra, CRECI 190.

COPACABANA — Pronto, 2 qts'.
2 «alas, garage, de frente na Do-
mlngos Ferreira. Prédio sobre
pilotls c/ 4 aptos, por andar.
Tratar c/ SANTOS BAHDUR
INC. E VENDAS DE LMÔVE1S
LTDA. Tels. 52-7315 e 32-1810.
CRECI 21
COPACABANA

FLAMENGO — Vendemos à Rua
do Catete 214 opt. 602 frente:
Contém sala, quarto (separados),
banh. e cozinha. Preço oportunl-
dade CrS 14.000. Sinal Cr$ ....
7.000.000 e os restantes financia,
dos 30 meses. Entrega em mar-
co. Venda exclusiva — IMOBI-
LIARIA BERNA LTDA. - Rua
Gonçalves Dias, 85 - 3? - tels.
42-6613 e 52-3195 - CRECI 188.

FLAMENGO — Apartamento n.'
W2, de frente, com Bala, quar-
to e Jardim dc Inverno, â Ruu
Dois do Dezembro n." 137, ser.!
vendido em leilSo Judicial do
leiloeiro GASTAO, na Térça-fei-
ra 17 de Janeiro 1967, às 16,00
horas no local. Mais inf. Tel.:
52-0233. __.
RUI BARBOSA"— Ed. Barão
Lajruna — Vendo apto. vazio —
3 i. 3 q. etc. — A. Ponce de
León — Creci 93 — 22-0812.

PRAIA

CORRÊA DUTRA esq. Catete —
Vendo final constr. 2 aps. con-
tiguos 6." and. de frente vestíb.

DO FLAMENGO, "•• <!Star -• lnv- ¦•• a"110*0 <•*•
-, | 

W.lll.l. KV*H ttlClA DC1 Y . t:nwthi.

328 — Junto ao Consulado -o meses inf. 47-9730 Batulra
cr» w ml- Britânico. Alto luxo, pilo- Crgc' 39°-

Ihíes - ótimo apto. frente, en- .. MaaníficOS apartamen- ÇOBERT. Fiam - Super luxo
trega lmed. aaleta, corredor, sa- »IS- Magnincos upui iui decoraçSo nno gôjrfo «ilf. sem *
Ia • qto. conjug, coz. e banh. fOS COITI living, SOla üe jan- novo salío aala c copa-coz. pi-
A combinar. BARROS FILHO tnr 3 ótimos auartOS, 2 ba- ao mármore 2 qts. banh. luxo cs-
& CIA. (Administradores desde TOr'. J..° „.:.:""_. , *'. „„,. crit. dep. empr. gar. terraço des-
1936). Av. Rio Branco, 108 grup.

na garagem. Tratar a Av. Rio
Branco, 156 ( S/2.C03 — Telefo-
ne 22-6140,

— Vendemos

Aceitamos Caixa e Instituto
Executiva 22-6833 e 52-9791 -

64619 700
COPACABANA--^Vendo apto.
c/ sala e qto. aep., deps. de
empr. completas

801 Tels. 42-08.2 e 42-1040. |ejad0S até O teto* 
Çflktt. gg^ Kft,^

. ,. , ., creci sos.  copa, cozinha, área ae ser- 26-3456 Batulra creci 190.
PÔSTO 6 — Vendo c/ entrega AV. ATLÂNTICA — Posto 6 viço, quarto e banheiro de FLAMENGO — Excelente edifl- teiro e tratar A
imediata, apto. c/ 4 qtos. 2 sa- Um por andar, ótimo ap. frente, emJjreaaaa Garaqe. Sinal f'° em íln«' de construção - 151 s| 1.507. Tel.
lõcs c/ var 2 qtos. emp. 1 ban. 250 m2. - 4 quartos. 2 salas, etc. «mpreguuu. _« sr Víndemoa à rua Senador Euzé-
eoc Garaae etc Frente Preço execcpcional por estar alu- de CrS 1.645.ÜÜU. -OnStrll- |)ln, 30, Junto A Av. Oswaldo'¦'"•-<"1---'-"--->,--n".-""-.- '--' -•• -.*""- ção da Marcha Engenharia <*£* jpto.. 

de cobertura ,

Tels.: 42-6874 e 52-3612.
Primeira classe no ramo
imobiliário. CRECI 258.

2622 900
p. FLAMENGO —- Todo de e--
q-uina - - Ia. locação, saiSo, sla.
dc música, sla. jant., 3 qtos. c1
íiiios arms., 2 banhs. c| piso
üiâTm. grde. copa-coz. «-ulejoí
«manado depea. (jarage, aque-
cimento ,-entrai, bafe 130 mi-
l!-.6ci. visitas 36-3683 (tenho 2 m
gênero).

ALDO MOURA vende ap. super
luxo. Praia du Flamengo, 4 qts.,
clcmair deps. 130.000.000. Inf.
na SECAO DE VENDAS. Av.
Cop., 583, s| 810. tel.: 37-9171

j CRECI 353).
ALpO MOURA LTDÃTtent
. Dii-.|ir.(iloi- par_ o imóvel de
V. Sa., mesmo alugado, Xo-
tificacáo e assistência ju-
í-ídica por nossa conta —
Solução rápida. Sollcite-no»
c íaca um bom neirócio. Infs.
na SEÇÃO DE VENDAS —
Av. Copacabana, 583, sla. 810
Tel. 37-9471 .— CRECI 353.
FLAMENGO —¦ Rua Sena-
dor Vergueiro — junto a
Tucumã. Vendo em Edificio
somente 1 por andar ótimo
apt.0 com 250 rn2 e % salões,
4 qts, c| arm. emb., copa-
coz., 2 ban. soe. a. serv., 2
qts. e W.C. p| empreg., i%-
ragem. Sinal à combinar.
Saldo em 24 meses. CRECI
416 — Informações na TAS-
SO LOPES IMÓVEIS, Av.
Almte. Barroso, 91, trs. 6041
605. Tels.: 42-5321, 42-7556
c 42-5237.
FLAMENGO — Vendo vazio
apto. 701 R. Horvjrio d« Barros,
27 — todo 7.» andar — Peças
nmplaa e claras, salão, 8 salas,
4 qtos., arms., 3 bann., copa, co-
zinh-a, lavanderia, 7 varandas,
2 qtos. empregadas, área dt
serviços — 60 milhfies A vista «
70 milhões em 2 anos — Ver a
qualquer hora — Chaves c| por-

Av. Rio Branco,
31-3338.

64625 000

COPACABANA
Av. Cop. n.° 876, apto.-8U5.
Contém 2 salas, 2 quartot, banh.
coz. e dep. de criada. Preço
raro CrS 35.000 com sinal de
Ct% 10.000 e os restantes em
curto prazo. Alugado s| contra-
to por CrS 380.000 mensais.
Venda com IMOBILIÁRIA BER-
NA LTDA. Rua Gonçalves Dias
85 — 3.° — tels: 42-6613 e ....
52-3193 — CRECI 188.
COPACABANA — Vendo apar-
tamento de luxo c| 260 m2. Am*
pio talfio. tala de almoço c| 2
arms. embuts., 3 bons qts. c|
armi. embuts., 2 banheiros 10-
ciais, copa, cozinha, boa área

gado s/ contrato. õO^o ílnanc. 2
anos. Lownde« ít Sons — Av.
Pres. Vargas 290 — 2.» — 23-9525

,-.,u., ,-v ., -  - 43-9084 - CRECI 204.
queira Campos 282. •P*«-JJ™ J PÍ)STO 8 - Vendo apto. c/ 2 magn-hCO apto. de cobertu-
908. Tratar Av. Copac. 1000 — •— -••-¦'• -¦'• -••• *>~» -

«,.„,.  Aceito^ Alu-
gado g/contrato. Ver a R. SI-

ÍOO.OOO.OOO, facilito. Geraldo Al-
ves do Resende, tel. 22-8132 —
CRECI 113.

- Rk^A%«-ã t^r^ciH-d-ArZ-d: %^1%25ttC%. 52-8774 e 22-2793. Informa* flamengo - vende-se casa c'/
""" 

7<W Hesende, tei. 22-3832. creci in. f0^^ K^^A- ções no locol diariamente 3 qto,N,«alSo. _ banh.,.r.ocjal!

laOPACABANA — Av. Prin-
cesa Isabel,, 300 — Com apenas
CrS 6.000.000. de entrada ven-
demos «m I.» locação, dando
posse imediata, apartamento ei -
Jardim de Inverno, sala e quar- AV. ATLÂNTICA -,Ma|jst0S°
to separado, banheiro social apt0. nfivo, 350 mJ, 2 saiões, o
em cor c/box e chuveiro, cozi- qtoj,, 3 banhs., 2 garagens —
nha c/box p/geladeira, área c/ I6- milhfies. A combinar —
tanque azuldjado e mais j-XECUTTVA — 22-6833 e 52-9791
quarto reversível. IPrecoí _ creCI-783.
pnrilr de Cr$ 30.000.000. En- 69810 700

Grc&0rcTcinc7Xelas*de ÃV. ATLÂNTICA «.Aj* SW terreno - A Ru. S.int Ro-
Cr$ 2.100.000, de 3 em 8 meses - Conjugado, vazio, chave» c/ man_ em CopaCabana - Vende-
e o restante em 24 prestações porteiro. -EXECUTIVA - Tels. >e de n _ 30_ junt0 e dtpolj do
mensais de Cri 635.492. Gara- 22-6833 e 52-9791 - «-RECI 78J. „, .--_ mformaçOes pelos teU:
«em em separado. Ver e tra- fl9"x ,uu 32-0716 - 32-0578 - 22-2703.

teásMMSjlgl.JLWiSf!S" .MV^^D^m^O- COPACABANA - Ven,do «lmoe casa Z Copacabana, R. Fran
pregadas e garagem. 130 ml- .;.»" VÍ^joiFr LTDA. - Rua aptos, de sala, J qto».. S banhf. cllco si

AV. RUI BARBOSA — Aparta-
mentos luxuosos para EmbaUa-

LÍdarVendas JÚLIO BOGO- ffl-Jj^fS£^Í -^W/*iS8W ?2R
RICIN' Sf' ,9«n,AT fc'°. CARRII^L^K^^ li™ _^i?WS«aa»
Branco, 156, s| 801. leis.. 23-3412 — 23-4300 — creci 163 RILHO — Tels. 43-9672 - CRECI

163. 5518 909

AVENIDA ATLÂNTICA — Ven-
de-se o ap. 801 c/ entrada pela
R. Sta. Dará, 8, de salSo, 3 qtos.
e todas as dependências. Tudo
c/ frente p /o mar. Ver no local
de 13 Is 15h e tratar p/ tels:
22-0716, 22-2703 e 32-0575.

lhfiei, sendo 60 n. vista c o sal-
do em 20 meses ver no local com
o sr. Cabral e tratar pelos tels.
28-6132 C 52-1736.
ATENÇÃO — Vazio, para uso

T«S SSgfc S Parque. R. Senador Verguei-

- , _« copa, coz., deps. de empr. quln-
ate OS Ti nS. tal c/ tanque, embaixo c/ 1 loja

do esq. Tudo no mesmo prédio.
n ikirki/-/*i l.._a_ - „-. PrcÇ° -O milhíes c/ 50% e S0<~0
FLAMENGO — Junto a no- em 1 nno. Tratar tel. 37-1133
va praia è oo magnífico c/ basilio & cia.

58368 900
FLAMENGO — Rua Pais-

milhfies. 50% ílnanc. até 2 anos. ro, 93. Vendemos aparta- Bandu 2g7 _ yer no j^jjLowdes & sons - Av. Rtm. ment0$ com excelente sola- com porteiro, ótimos aptos.Vargas, 290 — 23-9325
204.

JARDIM BOTÂNICO 901

JARDIM BOTÂNICO — Caaa.
vendo ou permuto por aparte*
mento Ipanema até posto t 12.
Tel.: 26-7670.

JARDIM BOTÂNICO -
ciii-ci 

jjyjn_^ 2 ótimos quartos, co- com laaia, l'quarto separa- Casa. Vendemos com 2 sa-
na-coxinha, banheiro social, £?• c.,jí1.ni,a e Quarto empr., |QS 3 quartos, demais de*

COPACABANA — Vendo apto. Hu -*UT -/.*»" ' , 22 mUhfíen com 5 sinal, saldo ,- ¦ ______ _ mr. _t
luxo. instalaçSo ar condicionado, área 1

lhfie» com parte financiada. ¦ 9.» andar — Tels. arms.,

COPACABANA — Pflsto 6

Ouvidor, 130Inf 42-0789 e "-4458. CRECI. ^^^^675 (CfflÈa 465). p-eçol de M » W milheesMnfs.
J-240, ' *"**" -'*,Aff ~r',

gar.. frente « fundos
1 1 70 mllhOes

Tel.

í '. ._ _ l_ 22 milhões com 5 sinal, saldo 'j»„»L. ,,,.,_ . u/f «I
rM„c.lnn1 ., .r,„.  de serviço, quarto e ba- a ,,uern tenha financiamen- pendências, quarff e WC p|
2 oavtaentós de luxo »al1 Jantar' iMn«-tolle1*- tiuatro nheiro de empregada. Gara- to Caixa Econ. empregada. Obra em fase

. v. ",i_-.«  tiuartos. 1 banheiros. cODa-cozl- <.. 1 j_r r-_e ert cr\n _. . - _

69312 700vende-se por moüvo de viagem Copacabana e Arpoador —

MflWTÍ: Um por andar, com 125 m2 ^A^AlÂNÃ-Tv^do-Mimõ

aV«Tbf__p?r^: ge. Sinal de CrS 654.500 flamengo - Vçnd. bom de conclusãou Sinal: CrS ...
Praça Eugênio jardim. 53 apto. Prestações mensais de CrS apto. de saleta, sala e qto. I8.ÜÜ0.ÜÜU. 1 ratar.
301. Chaves com o porteiro í-ionfiíl fnnttrucõo da separados, pequena coz., ba-

COPACABANA - Vende-se um LUIZ. Preço 130 milhões. Inf. ' "•""«• _V,U"V' ? , . ._ nheiro completo. O apto. dá _-—_^
«oartarnento Duplex, c/ 432 mts, 22-6528 - 52-43-13. MURILLO de Marcha Engenharia Ltda. vista p/o mar e encontra-se

Crt 80. entrada, saldo 18 meses
Inf. 31-0909 — 31-0129 - CRECI
497.

Vende-se um

, , c- -1 .,«. ».u..j r- ¦  -¦¦¦ r -  v.-.. c/ garagem, á Rua Inhanga n.o SOUZA. C 81^ Vendas JULIU BUl3UM*-IN, vazio. 60% de sinal e
e coz. (côr* e azuleíado até o RU0 Francisco OtavianO, n.° apto. um por andar, frente pa- y apto. 1201. tratar pelo tele- D0MING0S r^uu-niA, 125 Creci 95. Av. RÍ0 Branco, «nanç. Infs. no local com o¦ ¦ ¦ ¦ ..-..-.-- — - ra _ ju»,, com 190 m2, toco ra íon9 28-2208. ,. . .vcejente auarto e sala, -r_ .1 oai Tale • 1? R774 corretor de 9 as 12 e de 11

rrigerado, 2,.-«3qta..^a. òòpACABANA _ _j. Vazla ba^ãitMVSSStS. Pt%o 11UM 15$', j-gl*. 
J£±S! 

ní às 16 hs. ORLANDO MACÍ-
2 banh». social», coz.. área _ae cOTACABAífA **I»,J^; mu. Sendo Cri 6.800 peU Cal- e 22-2793. Informações no DO — Av. Rio Branco, 156,

S^ÍSfi IffVftfft 56. Sala, 3 quartas, 2 ba-
•pto. sábado e domingo o dia nheiros sociais em cor, OIU-

tfíizif1*"88"" 
lme<11,ltamen" lejados até 0 teto, copa co-

:'V'ATLANncA-vendemo.' •*'."••¦«'¦ dependências com-

cmi
CONSÓRCIO MERCANTIL
DE IMÓVEIS — Av. Rio. u«..._. --.—•--¦/,„ „. 

-, ., i Ru, ciau.ira Campos mil. Sendo Cr? 6.500 pea cai- e __-_#-¦.*. iiiimiuiij».; ¦¦«' uu — J\v. mo on_w, 100, -- ¦--- VpÃenii

A«?£liíi. %u&«^%W.-«â «xc^.eJw -a^aeMü. ,oco| diariamente, até « «5.MI8 -Wto. 82-0510 - Branco 156 salas 1508J11
AV. ATUUVIIUA — VOiacraoi —...—, r-r .
esquina de Ronaldo de Carva- pletOS p| empreqada. Área
lho íl, apto. 301 frente, 2 sa- Je serviC0 c! instalação pa- COPACABANA - Vendo apto. ;á»"no'local.
Ins. 1 quartos, banh. coz. • dep. *"" ' *.__' Cj-i:.:~ «m de luxo 500 m2. 1 por andar. 52.0-33.

ra maauina. Edifício com °*' ,all7; „„.de-estar. «ala °4 **
- .... /-._. I ¦¦ .... „„.:. -) COpACABANA

„, -- 32-8589 - XAVIER. vendido em leilão Judicial do 1«1
ra* 6933Í 700 loeiro GASTAO, na quinU-ícira

19 de Janeiro de 1967, i* 16 ho-- Mal» inf. tel. ...

22 hs. 58470 900 32-6128 - 32-7164 - CRE- Tels. 42-5982, 52-7636 e"""' 52-7537 
(Creci n.0 7).

58432 901
- Cl 128

VENDE — Flamengo ap. c/ 4 DDl:r|Cri , -.... _„.„
q. 1 saUo 2 b. sociais 1 varanda PRECISO de vários aptos.

de criada. Preço baratlssimo Cri
sodaii, COPACABANA — Domingo»

vaga» Fe—elra em prédio de 3 anos.
* * i-jw para uwuDUjmrun ..*-,---• ¦- í"V r- nn rraraí-rn. preço: jav mllhõe* vendo apto. de 220 m2, elevador

BERNA LTDA; Ilua Gonçalves ConütrntnrO Tuiutl Ltda. 5l- _ jjc- de entrada, saldo em 18 privativo, duas «alas, J quar-
Dias 85 — 3°, Tels: 42-6613 e .. | -. caa AAA -.~~r„\;AnAi>z ..." Tnf«. 2.' feira, horário to-. i banheiros sociais, copa
52-3195 — CRECI
COMPRAMOS
entes reais aptos.
4 qt». Favor tel. INÉDITA IMô- ^"2?. horn- 0U Ò Av RÍ0 ORLANDO

í^alra/iaWÍsfrfl.U: Bronco. 156* íl 805. Td*. Copacabana. -; -Vrodam- Ay. atlântica _ t.«.,wd.
CRECI-159. •;, im P V Wl — Jlf- «Imo apto. uríe_nte j»r motl- fito frente, riJí^anUgo. 2_sa

RILLO DE SOUZA. C 81

JÚLIO DE CASTD_HOS — um
p/ and. sala, 3 qts. dep. compl.
«*»¦* de in*ie- ,AP«nM *? áèp". comp. bela vista andar al- conj 1 2 3, 4 QtOS. mesmomllh. fln. por estar alug. contr. *?*' K,'on0 (w, „ndo M x T]s. t""l* '• *• J' n *t;,v"" ¦¦»•»¦
vencido, visita.»6à. 3a. f. 8 {a SSo". M«b.n_r^? Sc* pír alugado para clientes re-
*Snr"r-«i 47'9730, Batulra- ap. de 3 quarto» em Copacabana solvo cm 30 dlQS SCm dejp.

T ' r ' : ' poro V. S. Nos bairros Fia-CRECI 190.

53.000.000 pagamento curto pra- anenaS 7 POVimenfOS. ConS- 3f jantar, 3 banh». soe
zo. Alugado s| contrato. Para *,,_- __„-,__,.-»- An rieos de empr., vario. 2
ver tei. para imobiliária fruçao e ocobamento na deps. oe 

^ 
Hpjjsço! m r' ; nua Gonçalves Conütrntnro Tuiuti Ltda. Sl- ™ jj<- ae entrada, saldo

Tels: 42-6613 e .. ,* -jfjo rjOQ mensalidades meses. iní». 2- feira, horirio tos , ^nheiro. sociais q„, o, •*_«,, -na. HW, *_„ *_, oq»- »«-_»., «• , •. r|;. t.«; JÃSnm BOTÂNICO - Vendea m- cnfl finn lnfnrmnrfi« no lo- comercial. Tels. 31-2698 e... cozinha, 2 qtos. e b. de emp. Jb to rf à ,, c, 140 cortinando vIsU panorâmica pa- LaronjeiraS, Gloria. Tratar {A™'M .B°TAPNr:V°, ."J™,.«- P| aUnder cll- 500.000. InformaCOesnO 10 3732 Trave„,, do Passo 23. sarage. Prijo 130 mUhSe». inf. m2i de: han,V *ala de esUr. ra o mar. Parque do Flamengo, » p' y...-- 590 sa|a l'apL ^ ^lUríí Pessoaos. sala 1. 2. 3 ou c0 . ro « e d Òr omente de l/m - CRECI 1025. Com Sr. »m ~ O-OH MUIUIXO DE rf Aeroporto, Niterói etc. Constru- ^,v; 
"«• *,arA™' 

^7^ C?I_ "?¦ ,'S?»J_Sr_ nfo. í

COP. — Posto 6 — V. magnlf. FLAMENGO — Praia — Cober- _pnfln rfltcte BotafoaO. CRECI 171.
aqto. de frente, andar alto. fino tura duplex. Maravilhoso, des- mengo, «.aicre, poraiogo, ...

LAGOA — Apto. de qto. e sla,
dep». Aceita Caixa c| «inal. R.
Conselheiro Macedo Soarei 78,
opto. 103, 14 milhOes — 82-0953
e 22-8390 — NELY MACHADO.

69822 901

84609 700 SOUZA. C 81.

„n ri. viagem à R. Raul Pom- lSes, 3 qt». Varand. dep. empr
RUA XAVIER DA SILVEIRA, ] IO ROGORICIN - CF- ;°íiade ae frente, vazio, com gar. alugada. Outro igual mes

50 -Vendo apartamento CI-95. 61985 700 !5_*i.*& ft JS ^Wt»°K: Copacabana - cobertura - 1^5^.W^. «Ia quarto, separado, va* *fijjj*2j££í2
 .„.,,..¦« t-# .¦¦> c.-*.-n n*t*il*-i mim 190. •¦•* ...__„<# _..i._-i.,-.. -.' ^«Arw1* . r* •,_.._ _- *-» __. on v/inHii rlõrririif fir\r\nnrtn urine COni W"4«*i *_¦ "•*".._,._ —_,

armS.embU. 2 amplo, dor- çâo sObre pilotls. Ritmo acelera- 211, tel. 23-1241 VELOSO, MOB apt. 102. Tírreo, ^ qto». 1
mlt». c| arm». embU. banh. «oc. do. Garantia da SISAL. 12.» pa- r 

'j 
sla! ,e^ÇO. Jarfta, ba^cfli.

côr. cópa-coz. irea c| lavand. vimento, com 2 «aloes, 4 am- ]_[__ °^- d»fflt mvm.jptm. Kffi"
depends. compts. p| empreg. ga- pio» dormlt6rlos. todos com ar- FLAMENGO —- Vendo Rua P°rtclro ABÍLIO. TeL i<-«w.
ragem - MIRANDA - Tel.:.. márlos. 2 banheiros social», co- ^-7mt"ur. I:"uu """ S3m wl

pa-cozinha, bar, toilette, amplo redro AmeriCO, _44, apto. APTO Vende-se ótimo, aala. iS7-5S92.

vazio, sala, 2 quartos, ba
nheiro, cozinha, ftenend. em

LIDO - V. apt. Rua
xo. 161. frente. 8o and., sal», ot-

___ :nmoi com box. deps. compis. paio. Baae BO e <u mun. «"¦"¦¦ COPACABANA - Cobertura — ço, 2 quartos e WC de criada e , *«j . V ,V •
Rclfort Rn- d, empr. e área com tanque, Iní. 47-9730 Batulra. CRECI 190. v mtxnu. cobertura e| 250 m2. garagem. Praia do FUmengo. 60 randa, demais dependências

óímoímesudõ -" Marcar.vWtM
AV. ATLÂNTICA - 400 m2 P6s- composta de 2 aptos, entrega., ;¦¦"-»"*-•- •»• 

5S."d-;p" 
",„-. 

f "r-ícm » """^taíheV" 
das condl-oes no AV. AXUUraCA — *w™ r»- imedlata. Preço de ocasião. -

Preaada,_jlinal CrS .„>;.. "i-M-- .?_ MALAFAIA. 43-9195 proveg LTDA. Teta. 31-2698 » to 6. Ven do apto.^ í «al 6es_ -^3 MARQUES - 57-5892
15.000.000, aceito Caixa, -_£lr£!J___ . 31-3732.
saldo a combinar. Inf  ^^SPm^^v^ ADRIAN°
32-2400. 5P462 700

Corretor rcsnonsâvel:
CREH 1025.

64605 700

AVENIDA ATLÂNTICA, 2740. »p.
102 — 36-3389. POsto 4 — Vendo
frente vazio 1? pav. sob pilotls,
2 sl». 4 qts. 2 banh. soe. ampla
cox. dep. emp. 2 garag. at»p.
plnt. oleo Cri 170 mllh.

"-..se -.n-rt-mento erende. f*w-
»«. n-nla. Tratar porteiro OLI-
• •*-•r- ^

ATI.ANTTCA — V.. dlretamrnt».
bo-*1 anto. frente, ma-mlfeo
ponto. 110 mllh. fl. 2 anos. Tel.:
27-80".

APARTAMENTO al. e qt em
constr. frente Av. Princ. Isabel
andar alto. pas*o motivo viagem
Cri 10 milhões, faclUto m-Ude.
Tel. 22-5539. Sr. Costa — CRECI
782.

.. — 4 q. — 3 b. — etc. A.
Ponce de Leon — 22-0812 — POSTO 6 — Trente — Ap. tipo
CRECI 98. casa-*? andar, saleta, 2 cala»

conj, c| grande varanda. 4
quartos 2 banheiros, copa-cozi-
nha. grande área de serviço. 2
quarto» e banheiro de emp. Ga-
ragem. 250 m2, p| «pena» 90
milhões cl parta fln. 37*4841
CRECI 971.

Informações no local daa 9 preço ]5 milhões Sendo HO-
as 22 hora» ou na PREDIAL '.,,. , .. _ _-ils..aquarela - Rua México. ii ve milhões a vista. 6 milhões

PÔSTO 6 — Bulh. Carvalho iun-
to Joaq. Nabuco, sala dupla, 2
qt». arm». dep. empr. Bom edif.
4 p«. p/ and. 35 mllh. c/ 20 en-
trada. Nio tem gar. Inf. 47-9730
Batulra. CRE 190.

12.» — Tels.: 42-6874 ou 52-3612
Primeira Classe no Ramo Imo-

blllârlo. CRECI 258.
FLAMENGO — R. Sen. Verguei-
ro, conjugado grande, distinto
armário embut. decorado, Crf
12.5 fac. ou mobiliado e c| te-
lef. Inf. 31-0909 — 31-0429 —
CRECI 497.

trato. Cr» 16. Aceito Caixa
eom pequeno sinal. — Tel.: ..
42-9642 - sr. GARCIA - Crtct
iZ>' 35931 «011 ano. Trafar ABEL 

22-6958.
SENADOR VERGUEIRO — Fren-

te — «ala < qto. separados —
Aceita Caixa — Tratar na PLA-
NEJA - Tel.: 27-7596. R. Farme c garage. Pagamento era \*™»-
de Amoedo 53 loja - Ir^nema Gerado dc ••"«£• •*¦ "-:s3^,
- Cred 153. 64621 900 — 3Z.9450 - CBXCI 113.

RUA Eng. Pina Chaves — Vendo
confortável casa. c| S qtos., I
ban. »ocs., 3 salas c| var. aala de
nlmSço. copa-coz- 2 qtos etnp.

. 

¦¦*"

.¦*.,.¦**,.-**->*»,¦-"¦
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4 CORREIO DA MANHA, Domingo, 8 de janeiro de 1967 Compra e Venda cie Prédios e Terrenos (Continuação)

GRAJAÚ

JARDIM BOTÂNICO — Vende-
M um do» mal» belo* apto»,
dl GB, U AV. EplUciO Passo»
de frtrau . * Leio». 1 P°r ,r;d-
cl Ut tal. aomposto ilc > «•
lèe». 4 qU. d» «atar, J banhs.
toelai*. topa. co*. • grande área
cl ttnq. I dtp*. de «»pr- 1 *••
>a na gane* e estacionamento
p mais 1. 8up«i luxuoso ata-
ptUdo, entrevista* pi vlilUçío
econolço** ru Provei e, ar-
ADRIANO - CRECI W-í*
s\-2tBá i si-».». «w» g
1.AOOA - «*«ninoo apto. ci «*-
lio, 4 quarto», c; armário», jj
b&nhi. *oc)*t*, eopa-coxlnlu, i
quarto* empregad». 2 «na» n»
ga-agem. 120 mllhõe* * combl*
nar. 37-4835. -
LACJOA — Av. Borfei de Me-
delro». antiga íplUclo Pewoa.
perto d» Hípica. Frente para a
l.afoa. 8»lâo. 4 quartoi, % ba-
nhelro», 3 quartos de emprega-
da, dua» garagen» HO «J -•
•r«a. Edifício de luxo em fase
de reveitlmento. Preço e condi-
çòes excepcional». CLC (CRECI
203) — Rua do Carmo, 17 — 2.'
andar. Tel», 31*2877 e 31-1346.

JARDIM BOTÂNICO -
Vendemos excelentes optos.
de sola-livinçf, 3 qtos., 2 ba-
nheiros sociais, copa-cozi- GLÓRIA
nha. Ed. de 11 pavimentos,
cm Centro de Terreno c|
4.500 m2. Todos ai peças
de frente, piscina, play-
ground, jardins e garagem.
Construção dc Gomes de
Almeida, Fernandes. Preço:
27 milhões c! 960 mil de en-
trada e 330- mil mensais.
Venha hoje mesmo ao local
à Praço Santos Dumont, 138
dc 9 às 22 hs. ou na VE-
PLAN IMOBILIÁRIA LTDA.
Rua México, 148, 3.°, tels.
22-0435 e 22-4861. J-l07-
CRECI 66. 58483 901
3 BOTÂNICO — Vendo apto-
<•/ «ala, 2 qt».. dep». emp.. gar.
Pteço' 27 mllhOe». Ver A Ru»
Tope* Quinta» 3». apto. 211.
Tratar Av. Copac. 1060. f/303.
Tel. 36-1761 - CRECI 465.

6631.1 901

HUA MARIA ANOtLICA -
Urgente. Vendo de frente, apl.
<le laia. 2 qUi. banh., co*. Pre-
co: 13 mllhõe». I"f«. e visitas:
72-KM - XAVIER.

68321 BOI
3. BOTÂNICO — Salão »!. «I-
inf.ço 4 qU. arm.» 3 banh». 2
qt». c-npr. 2 vaga» gar. 250 m2
•¦dir. luxo centr. terr. um por
«nd. penüll and. vUla panora-
mica. Obra em revestlm. entre-
ga 10 me»e«. Total 8J milh. comb.
Inf. 47-6730 Batulra Crecl 190.
j'—BOTÂNICO — ôllma resld.
centr. terr. 12m de frente va-
rnndoe» 2 «alfie» e»erlt. 3 enor-
me» qts. 2 banh. luxo vario»
• rm«. emb. copa cor. dep.
emp. gar. Jardlna quintal 150
milh. c| 1)3 de entrada. Inf.
47-9730 | 20.3156 Batulra -- Cre-
ei 190. __^ p
J. BOTÂNICO - Espetacular
cobert. 800 m2 Cl 200 de terra-
co». Edif. pllot. 4 pav». uni ap.
p anel. elev. «t* cobert. vista
panorâmica. Obra em revesllm.
entrega 10 me»c» 130 milh. Inf.
47-9730 Cj 160. 
JARDIM BOTÂNICO - Vendo
rnldencla de categoria outro»
detalhei 46-5014. Baic 300 ml-
Rifle».
jTnOTANÍCO — Bela «asa
— Com exoelínte jardim,
bom quintal, garagem para 2
carros, altuada em centro de
terreno, ve nd. casa com % «a-
hs dc estar, ampla «ala dr
almòco, 2 banh. sociais em
còr, 3 qtos, sendo um dnplo,
2 varandas rnvldraçadas etc.
òllmo estado de conserva-
cio. Corretor no local de !)
à, 12 p de 15 ás 18 hs. OR-
LANDO MACF.DO — Av. Rio
Branco. 156, gr. 2.318. Tels.
32-0510, 32-0128, 32-7164 —
CRECI 128. _ 

J, BOTÂNICO — Arlitocrêtlca
leildênri*. V. próx. a TV Glo-
bo. Luxuosa resld. rectm-coniit.
local aprarlvel, de: hall. gd. II-
vlng. «ala de estar, comedouro.
«olírlo, 4 gel», dormi», cl arms.
ernbut», 2 banh». »oc*. copa.cn/.
2 qto». p, empreg. taragem —
Mlh ANDA- 57-5802,

' AMORA IMOVEI3 vende ou nlu-
ga, confortável, grande e lòllda
ia»a a Rua AraucArla. c/ tele-
fone. n." 178. chaves com o por-
telro do edifício ao lado, ar.
WILSON. Detalhes 26-3106 e...
32-3113. CRECI 176.
LAGÕÃ — Magnífica vista!
Residência de luxo, o| pl»cl-
na. terraço, l>ar, salto pi jo-
gos, living, sala de Jantar o
dc almoço, 3 dorm. 3 banh.
sociais (mármore) depend.
Lavanderia, etc. Garage. 2
carros — 300 milhões IMOB.
LONDON LTDA. — 57-2555

36-4767. 3619901
RUA MARIA 

' 
ANGÉLICA

Saleta, living, Jard. Inver-
no, 3 dorm. banh. compl.
cor. área, depend. ocupação
imediata. 22.000 entrada sal-
do em 2 anos. IMOB. LON-
DON LTDA.. — 57-2555
36-1767. >__•_,
ni!A TREI LEANDRO — He»l-
dênrla 2 pavlm. 3 «alas. 4 dorm.
banh roí. dep. garagem, precl-
sando reforma, ocupada al con-
traio. 40.000 a vl»ta. aaltlo em
2 ano». Tratar: IMOB. LON-
DON LTDA. - 57-2533. 36-4767.

3620 901

gávea - ¥*_&&£__*!__HftSmJ nt Ru* Tta. Ara»»»»» ir*
lho por « mUbOti aendo «ma
vista «Km* comblrlar tel.:
47-S064. ,
LAGOA - Todo r^rlgeraío --
PlanU •apeUcuIar — m£_h}
p/ rjujar, aalao. tala Jant. 4 qto*.
cl «m». » banh». *rrd*. OOOWg.
3 qto». emp. gar. Vtiltel i6-36»3.
OAVEA — R. PlraUnlnga, eu»
a pavimento», J aala», B5S *'
lnv«mo, copa-coilnha. banheiro;
2» pavtmanto: 2 banheiro», 6 qU.
«acrltôrio. Ba»e 160 milhoef ei
50% financiado». Diretamente c/
o proprleUrio. Telef. 2a. feira,
37-16Í5. :
GÁVEA — Vende-»e uma ca»a
oom 3 quarto». 3 aalu. varanda.
com belo panorama, pltclna, de-
pendência» d« empregadas, etc.
- Ver A Rua JequiUba 44 (ri-
nal da Rua Ma]or Vai).

ATENÇÃO — Por apenas
Cr$ 37.000 — vendemos
¦pt. de 130 m2 ac. financ.
CE ver à Rua Plratlnlnca,
62, «p. 301 tratar n» CIRAL
LTDA — Barata. Ribeiro 428
A _ CRECI 896-900 tel.: ..
56-0195. 26922 1001

1100

GLôRÍX^- Apto. de *Síro/
a.leu, qto.. «1»-. banh. e coi.
V.5 d. 1» à» 17 h. H Joaquim
Silva CO, apto. ,%.MAcelt°Caixa. Tratar tel. IMgj 

m

KÁIC - Ólórln - Ru-* Cindido
^de, 76M. yend.-». 

ôtlrnoa
»T3to«. de MU, 2 qU. etc. PeÇ"

mlnutraç&o da Koatnoe. Eng. B/A
jà na 12». In e. Preço 15.390 a
ümblnar. Ver no local c/ o en-
carregado. Tre^r na KAIC._Rua
tio Carmo 27-A 8, UOa. TeU..
B2-2993 * 22-1660. CRBCI^^
CÃSTcTTplTv. « 2 réajd. de 3
qU., e 2 «1».. cada uma. Vendo
£or 34.000. 50% fin. *-*tn^$
Conatant, 113. ARAÚJO - Tel.
42-8061. -
VENDO conj. ótimo"Hjmjne*
iildo de Barro». B, apto 202 fine.
f/Mi., de entrada. Ver^or-
telro e tratar Tel. 22-4279 <ie M
is 17h,

1200

ÓI.AJAÚ -"Confortável caí» 1
pvtó 2 A. 3 qt. dep. laragam

qt empnsí. gde. quintal Ver
diariamente R. Oumm 92.
INÉDITA 22-5722. 42-7151 t ....
47-1081. CRECI 13»;
õltÃJÃÜ^^VÍíído caaa c/aala,

qui. banheiro completo e de-
pendência». Terreno de U i 2(
m_. 60 mllhflea o parte finan.
elida. Inf. 42-0789 e 32-4438^

"iPAIfBMA — Ap. conjugado.
arm, emb., vista pi mar. 43
mllhoet. viiconde de plrajá
111. Ver • tratar tel: 37-0962.
QUADRA DA PRAIA — 300
ni2, 1 por andar, 2 galões, 4
qtos, % baniu. O mala lindo
apto. de Ipanema. 160 ml-
lhões — CRECI 570 — Tel.
36-3530.

APART. ANDAR - Vendo 3
aparta. 230 • 800m2 de 2 aala»,
4 quarto;, 3 banh»., 2 qto». em-
pre;:. etc. Cr? 133.000.000. Inf».
33-9206. VIEIHA MATOS - CRE-
CI 423.
R. PRUDENTE MORAIS - Ven-
do apto. 160m2 de 2 talai, 3 qto».
3 banh». etc, e garagem. Cri ..
7S.000.000. Inf». 32-9206. VIEI-
RA MATQ8 — CRECI 423.

IPANEMA — Vendem-se o
Rua Deiembargador Renato
Tavares, 30, junto à Rua
Montenegro, ótimos aparta-
mentos ae 1 salão, e quar-
tos, 2 banheiros, demais de-

Sendências 
e garagem. Edi-

ício de 4 pavimentos com
apartamentos por andar,

ambos de frente. Constru-
ção de Cavalcanti, Junquei-
ra S.A. Vendas: JOÃO SIL-
VA (CRECI 742). Av. 13 de
Maio, 23, 10.° tel. 42-8177,
Ramal 27.

IPANEMA - Na Rua Pru-
dente de Morais, 1179, a um

Juarteirão 
da praia e perto

o Country Club, vendem-se
com facilidade de paga-
mento, os últimos aparta-
mentos do luxuoso "Edifício

Aconcágua". São unidades
de 2 salões, 4 quartos, 3 ba-
nheiros, demais dependen-
cias e 2 vagas de garagem.
Obra bastante adiantada.
Construção de Cavalcanti,
Junqueira S. A. Vendas:
JOÃO SILVA (CRECI 742)
Av. 13 de Maio, 23, 10.°,
tel. 42-8177, Ramal 27.

58430 1300
IPANEMA — VlíC. do Plrajá,
proprletirio — Vendft apto. com
2 alaa, 2 quartos, banh. e depa.
21 mllhõe» a vl.-.ta e 17 mllhfie-i
financ. pela caixa — Tel.: 
37-9147. ?9J£3_J.3.ÍÍL
IPANEMA — Viso. de Plrajá.
Proprietário Tende apto. com 130
m2 — Sendo sin., 3 qtoa., 2
banhs. social», deps. e garage.
31 milhões - 37-9147.

69303 1300

RUA ALKREDO PUJOL. 6 -
Vendemo» magnífica re»ldêncl«
_ Terreno 10 x 40 - 3 quar-
lm _ »ala — etc. garage —
Ver no local c| ,- BVLVIO
diariamente. Pr«°;„5'> '-•{!•
60.000.000 - «mal 30% - wldo
em 3 ano» - Tratar: H. MAR*
TINS ti MOLINARI LTDA. 7
Setembro, 68 - •! Im*r~
Tels: 22-4558 — 22-3653 (CI.E-
CI 268).
ATENÇÃO - Grajaú - Undo
apto. de coberttura com terraço
com 100 m2, ampla «ala. «mplo
ouarto, coilnha e banheiro com-
pleto. 1'reco 28.000.000 com ...
6.000.000 de entrada (facilitada)
« o «aldo em 15 anos em prea-
taç.Vs de 254.000 Ja com o» Ju-
ros Incluído». Ver a Rua Comen-
dador Martlnell, n." 183 apto.
C-02 Diariamente da» 10 I» 18
hora». Tratar ô R«« Senador
Danta», 117 Cl 1533 - Tel. ...
32-3337. CRECI 2M-
OTtAJAÚ - ITof. Valadntv*» e»q.
Mearlm rcald. 2 pav» • .2 «ala»,
n qt». cnpa-cor. dep. empr. en-
tr:i<!a n/ curro 40 milh. cm 1 ano
bom elUdo Inf. 47-9730 Batulra.
CRf-CI 190. ,
GJIAJAÍT _ Ca»a alto» e baixos,
centro (le terreno vendo nua Sá
Vlana._32.
GRAJAÚ - Vendo vailo apto.
dr frente. R. Vlic. tle Santa
babel, c/ - Saino. 2 qto».,
banh coz., armirlo emb.. qto.
e bnnh. de empreg. 20 milhões
a combinar. Tratar Av. Rio
Dranco 131, 1/1507. Tel 31-3338.

69326 1200

IPANEMA 1300

COHFJVrURA - Duplex de lu-
xo cl 330 m2 peça» ampla», ed.
n6vo, centro <!« terreno Preço
tle urg. fac. Tel.: 06S« Petropo-
1U _ CRECI 327.

GÁVEA 1001

OCASIÃO - Vendo ap. «alio. 3
qt-. 2 banh. Iuxuoío», arm, emb.
«¦raie. VUta panotAmlca. Inde-
vas»Avel. R- Artur Ararlpe. 1
ap. 502 port. tel. 36-0149.
GÁVEA — Grande terreno, lin*
da vl»ta. locai fino trato. Ven-
rio ou combino troca aparta-
mcr.to Zona Sul. Dia» úteis —
43-3791. Dr. GILBERTO.
GÁVEA - -PIRES E SANTOS
H.A., oferece apto», em centro
de terreno, com vlita para o
mar e floreiU. eompoito de hall,
3 qto».. «ala. 2 banh». toca. copa-
coz., dep. emp.'etc. ComtroçSo
no l.« pavimento. Ponlbllldade
de financiamento. Tnf. 31-2920
ou 31-3010 CRECI 129.

GAVÊÃ~-^"currpav. í «I. .8
qt». 2 ban. dera. farafe temno
MO m2. Preço Ocasião. Dr.
JESUS 37*M1«_CMC1_4M._
BÊIJV retldtncla — Noviulma,
pi famOla d» tr^to, ettllo co-
lonlal. ci 1000 m3 área con»-
trulda,' eom «lavador, piscina.
¦aunu »U. Terreno I.ÍOO rnl -
SOO mllhõe» flnanetadoa. Final
R Marqul* S. vltrínU. Inf tel.
S6-J7B. ARRUDA rALCAO.

ÒÃVÊtÂ - Caia 
~- 

Vdo. Rua
Major R V»a 2 and. aallo --1
qtaTl coa. I b»n. %noa fundoa
mala *r»a t julntal l«rr. «:l »

.£ Teimb. 43-Í9Í1 CRECI 90
ttrtio outra R. C*r»r«lai- Bota-
togo.
GAVÊA - Confortável re»ld*n-
ria — Veademoa am centro de
ttrrtr» «U LW mi. cl 4 •»!»»-
4 ,t««- I banh* »«.. cotlnha, S
qtoa. «» amp« t»rai«m para a
raíioa, latrtar». P&dn«- •«-
MOeLlARIA CARRILHO —'
Tala.! tS-ím - Í8-S4IÍ • ..••
J3-43Í0. — CRECI 168. ,

COríJUOADO de frente, 13 m.
n, Vlacond» de Plrajá, em oün»
do Bob'«. TeLjJT^T^^
IPANEMA - Prudente de Mo-
rais prédio peq. luxuoso ap. no-
vo. «alJo, 2 bom qt». finos ar-
márlo», ban. rociai luxo, Rde.
oor... dep. v»r. 72 mllh6« comb.
2 anoa. INÉDITA 22.5722, ....
42-7151 e 47-1061. CREC'Jjj^_
KÃTÍ) — Ipanema — Cobertura
- Cflítellnho — Av. Vieira Sou-
!0 340 C-OI. Vende-se cl 250
m2, final de construção. Preço
170 milho»» 0 72.300.000 de sinal.
Saldo financ. C*ha-e« c/ portei-
ro. Tratar KA'C - Ru» do Car-
mo 27-A a loja. Tels.: 32-2393 »
32-1860. CRECI 283.
IPANEMA — Leblon — Copacaba-
na — Desaja vender a/ casa, lo-
Ja, ou apartamento temos com-
pradorea real». Procure no«a
equipe que lhe proporcionará ne-
aóclo rípldo e vanta)o»o. INE-
DITA IMÓVEIS LTDA. que tam-
bóm poaau» Dpto. da Reforma».
Pinturas o Decomçôes. México
119 gr. 809. 23-5722. 42-7151 e ..
47-1Ò6I. CRECI 159.
RUA VISCONDE DE PIRA.IA.
611 — l.a locaçSo — vlita p| o
mar — vendemo» — i t 3 quar-
to» — aala — banh*. em côr —
copa — coilnha — deps. em-
pro*-. área c| tanque — jara-
«em — Ver nô local c' «r. MA-
RINHO - Tratar: II. MAR-
TINS & MOUNARl LTDA. 7
Setembro. 88 — »' 604'«. —
Teli: Í2-48S8 e 22-3655 (CRECI
263). .
RUA VISCONDE DE TIRAJA.
611 — l.a locaçSo — vendemos
quarto a aala «aparados —
banh0. — corinha — deps. P!
empre». — área ci tanque —
Ver no local cl sr. MARINHO
_ Tratar: H. MARTINS. &
MOUNARl LTDA. 7 Setem-
bro, 88 — a' 6046. Teli: ÍJ-4833
e 22-3085. (CRECI 265).
Vieira souto — 350 m2.
2 aalíes, 4 qtoa.. S banhs.co-
pa, eoi-, 2 qtos. emp., novo,
pronta tntrera. 280 mllhóN.
CRECI 570 — 36-3530.
RUA VISCONDE DE PIRA-TA,
611 — !.• locaçSo — Vendemos
quarto e aala taparados — banh*.

coxinbi — dep». p| empre».
área e| tanque — Ver no lo-

cal d ar. MARINHO - Tratar:
H. MARTINS «i MOLINARI
LTDA. 7 Setembro, 88 - a'6o4'8.

Teli: 22-4858 • 22-3633 (CRECI
2*5).
RUA BARÃO DE JAOUARI-
BE. 404 — Vendemo» — Ma»*
nlflca restdènela p! famtlla de
fino trato — 3 pvtos. — c| 3
«alai — varanda envtdraçada

«alata — copa — cotlnha —
2 banh*». da alto luxo, 1 qua.--
toi — 2 quarto» p; empr*|. —
garafa p' 2 earroí - Ver no
local - Tratar: H. MARTINS
It MOUNARl LTDA. 7 Batem-
bro. M - a) t04'í - Tal! ....
2J-48J8 (CRBCI 263).

IPANEMA — Vendo na Rua
. Canninr, apto. de alto luxo,

1 por andar, com 3 salas, 3
quartos, 2 banheiros sociais,
copa, coz., deps. comp. em-
pregada. Preço 120.000.000,
metade financiado em 20
meses T. P. Tratar Telefones
57-2479 — 57-8384, 26-0147,
42-3539 c 52-3055 — CRKCI
368.
ÁV. VIEIRA SOUTO -
— 460 m2 — por andar,
quatro quartos, salão com
170 m2, 3 banheiros sociais
compl. Toillette, copa e co*
zinha, 2 quartos. Empreg.
instalação pi ar refrigerado,
2 vagas na garage, novo
pronta entrega, maiores de-
talhes. J. C. DE ARAGÃO,
36-7840 e 42-0820. CRECI
64 26961 1300
VENDE-SE ou Troca-se por
Imóveis dc menor valor, rc-
ildêncla em Ipanema — Rua
NascInienlo^snva^SS^. _
FINAL Barão da Torre, sò-
mente 2 por andar, edif. 4
pav. Vendo apto. 3 ótimos
quitrtos, copa, cozinha, 2
q. emp., earaje etc., alvena-
ria pronta contr., luxo. Tra-
tar 57-2530. ,
VENDE-SE — Apto. novo c/ »»•
lão em mArmorc, 3 qt».. »rm.
embutido», depend., garagem.
Tédts peça* frente. Indevaiia-
vel». Ed. centro terreno ti play-
ground. 70 milhões: 44 em 2
¦ na» 26 financ. em 13 anos. Ba-
rio da Torre, 42, ap. 901, exce-
to domingos.
ÍPÃNEMA - Prudente de
Morais, 765. Entre Mon-
tenearo e Joana Angélica.
Vendemos magníficos aptos,
de 246m2 c| 2 salas, 4 qtos.,
2 banheiros sociais, copa-
cozinha, 2 qtos. e banheiro

IPANEMA — Construção
Gomes de Almeida, Fcrnan-
des. Vendemoi — no me-
lhor trecho — Rua Barão da
Torre, 645, entre Aníbal de
Mendonça e Henrique Du-
mont, magníficos aparta-
mentos de 2 salas, 3 qtos.,
2 banheiros sociais, demais
dep. completas e garagem.
Edifício de 8 pavimentos em
Centro de terreno e apenas

aptos, pi andar, acaba-
mento de luxo. Prestações
mensais de 570 mil e res-
tante muito facilitado em
30 meses. Vá ainda hoje ao
local ou na VEPLAN IMO-
BILIÁRIA LTDA. Rua Me-
xico, 148, 3.D, tels. 22-4861
e 22-0435. J-107 - CRE-
Cl 66. 58482 1300

VIEIRA SOUTO - Rorff
ocasião. Vendo andar alto
apto. novo luxo 400 m2. Pre-

ço 280 milhões. 47-4455,
36.4320. «fij 

-580.42 
m

ARPOADOR - J**!**» y-x^i.
Bit. and. de frente vistajpenna-
nente P/ o mar saleta boa sala

qto». c/ arm». 2 banh. soe-
em cor dep. empr. «ar. 50 *2
Edif. 10 anos 75 milh. 1 ano.
inf. 47-9730 Batulra.^CREcnW.

ÈJ^ÕDÃ~TÕRRÊ -**¦*»¦
te junto J. Alá snbo. 3 qtl.
Bendo um duplo dep. comp . «ar.
Ed. pllot. 4 pavs. c/ elev. 2
fP«, p/ and. 30 milh entrada
o 23 em 2 anos. mf-j7*9"0 Ba
tuíra de Sou:a. CRBCI '«0-

IPANEMA^ VendõTpto. vazio.
2 salas, quarto separado, éoü-
hha, área c| trinque, etc. CrS ...
16 000.000 ver e tratar i\ av. Hen*
llque Dumont, 83 apto., 207 cs-
quina de Visconde de rirala.

rPANEi\IA^-~"Uixo — 20 m da
praia. 300 m2. Salfto 4 qtos. tol],
2 banh». márm. 2 «arages. pré-
dio luxo. 30-3683.

IPANEMA —""troco ou vendo
linda propriedade em Teresopo-
lia cl 4.000 terreno 700 constru-
ções. 1'onc 27-7338.

ÍÜíFbÃRAÕ^DE JAGUARD3Ê
nesldencla, vendo ótima e cm

situação privilegiada em terre-
no de 10 x 21 — Jardim — nal-»

3 quartos — varandas banhei-
ros — terraese cm clna com 80
m2 — garagem e outra» depen-
dínclas, etc. Preço excepcional.
Tratar pelo tel.: 47-0344 - Cre-
cl 904.

VIEIRA SOUTO — Magnífico
apto. de cobertura — 580 m2
com super Living sala dc jan-
tar sala dc almoço 5 qto» c|
nrms. 4 banhs. em mármore 2
qtos de emp. 3 «arngen» bcllssl-
mo» terraçOes. Prédio c facha-
<!a em mármore alumínio c vi-
dro» rny-ban. Inf. 36-3551. Preço
de ocuslüo. (aceito apto. na zo-
na sul como parte de pagto.).

LARANJEIRAS H00

g^-CRECI147. .
nPOnTUNIDAUK ÚNICA --

•Vendo ótimo ap. com !I grandea
Quartos. 2 «alas, cozinha, copa.
3epend empreg.. varanda cm
toda volta,* 3 elevadores. Telefo-
ne Rua sossegada. Preço: Cr?
m£. to-jgfà ecVRÉci
Mais informes: 27-4141 - CRECI
83. ¦
LARANJEIRAS - Oportunidade
única, 10 milhões e o resUnte
em 15 anos com 284 ml 1PW«JJ
vendo apto. com 3 qto». 1 ia-
Ia, depend. completa, garagem
individual, de frente com linda
vista. Aproveitem, jj8"» 

•
mais Informe» 27-4141. CRE-
CI 83. ,
i ARANJEIRAS — Vendo ótimo
apAHS. à Rua Gen. Glicérlo.

rios emb. Cr? 55.000.000. Tel.
40-8809. ,
rõSMFVELHO — Vende-se ap.
de frente composto de V. «ala,
2 ouartos demais dep. c gara-
gen\ Preço Cr? 25.000.000 com
ÍO™ financ. em 2 MM-Ac^T

?»wl«* «Rifo,
LÃliÃTiJiniÃirüni Solar
no Boticário. Rua das La-
ranjeiras n.° 518, próximo
ao Colégio Sion. O melhor

ponto e o melhor clima da
Guanabara. Apartamento de
2 ou 3 quartos, todos com
armários embutidos, todos
com 2 banheiros sociais em
cores e todos com garagem
isolada do prédio. Constru-
ção cm centro de terreno
com 1200 m2, jardins e

play-ground. Sinal desde 600
mil e mensalidades desde
375.590. Incorporação com
a garantia da Auxiliadora
Predial S.A. Informações e
vendas no local até as 22
horas ou à Av. Rio Branco,
134, G/407. Tels.: 22-4368
e 46-2782 — M. GUERRA
(Creci 4). 58423 1400

VENDE-SE — -Laranjeiras — R.
Conde de Avelar n.« 44 npt. 301
frente 3 q. 1 salSo, coz., Área c|
tanque dep. emp. e «arape In-
dlvldunl 110 m2. 8 mllhfies en-
trada e 26 milhões já financia-
dos C. E. 13 anos p. 284.030 por
més. Ver no local e tratar c| o
proprietário Tel.: 37-0557. b| j.
Ac. of.

LEBLON — Vende-se no
melhor ponto da Av. Nte-
meyer, logo adiante da resi-
dência do arquiteto Sérgio
Bernardes, lado do mar, ta-
tura Riviera Brasileira, be-
líssüna residência, alto pa-
drão, Inicio de construção,
terreno plano de 70 x 90,
contendo grande living, 4
quartos, jardim de Inverno,
100 m2, 3 banh. sociais, sala
jantar, 3 qtos. empregados,
copa, cozinha, rouparia, ade-
ua e demais dependências,
área de construção 650 m2,
podendo ser ampl ada ou
modificada, linda vista do-
minando o mar. Tratar• are-
tamente com o proprietário.
W.IMW. im 15„0
LEBLON — Vendo sem Inter-
mediàrios apto. luxo. Quadra
da nrala, um por andar com z
salas, salSo. 3 quartos, 2 vagas
garagem etc. Preço: 150 ml-
lhdcs, marcar encontro pessoal
c| HUMBERTO. Tel:J!2-231B -
Horário comercial de 14 âs
ich a partir de 2.» feira.

LEBLON — Avenida Vis-
conde de Albuquerque, 223
— Apartamentos de sala

grande, 3 quartos, banheiro,
cozinha, dependências com-
pletas de empregada — Pre-
ços a partir de 36.000.000
com 10.000.000 de sinal e
o restante aceitando finan-
ciamento da Caixa Econômi-
ca —- Depósito antigo. Tels.
57-2479 — 26-0147 — ....
57-8384 — 42-3539 e ....
52-3055 — CRECI 368.
LEBLON — Apto. novo de sala,
2 qtos., banh. social, coz., ároa,
deps. de emp. c garagem. Ed -
flclo moderno sôbre pilotis, si-
tuado entro Canal c Jockey. Pre-
ço: CrS 35 milhões, metado finan-
ciada a combinar. Visitas c/ a
VOX IMÓVEIS LTDA. — Rua Mé-
xlco, 111 1/ 1602. Tel. 22-4073 —
C11EC1 524. 69859 1500
TRANSVERSAL — Viscon-
de de Albuquerque —• Resi-
dência nova, magnífica vis-
ta, terreno c| 2 frentes. Ter-
raço, apto. pi hospedes, h-
víur, sala de jantar, 4 dorm.
3 banh. sociais, copa, coz.
dep. garage. Ocupação íme-
diata. Aceitamos proposta. —
IMOB. LONDON LTDA. -
57-2555, 36-4767, 5JJJ56B.-

LEBLON - V. inagnif. resld. c.
maravilhoso panorama, ótima
locallz. de: hall, gd. salfio soe.
pérgola, jardim tropical, 4 gds.
dormts. c. arms. embts., 2
banhs; soe, copa, cor. 2 qtos.
p. empreg., garage 2 carros,
MARQUES - 57-5892.

VENDO apto. de frente c| sita.
cala, 2 qtos, banh. coz, c deps,
de empreg. Preço 27 mllhfies.
Final 18 milhões — JÚLIO LE-
nnE - R- Rodrigo Silva 18 s|
604. Tel. 32-4032.

LAGOA — Ap. luxo. Vista
maravilhosa. Sala de jantar,
salão, sala íntima, escrito-
rio, 4 qtos. c| drms., 3
banhs., copa-coz., 2 qtos.
emp., dep. compl., garage.
Obra no 2a. laje. Av. Epi-
tácio Pessoa, 1.684. Ed. Se-
nador Francisco Salles. Ver
diariamente no local. Tratar

CIMBRA

Rua México, Ut - •/1001/1102
,92*9613 32-7760 CRECI 619

44996 1300

o

p| empregada, demais dep.
e garagem. Projeto de Paulo
Case. Em centro dc terreno
c| planta modulada (V. pode
escolher a divisão interna
que lhe convier). Construção
com a garantia da Sisal.
Acabamento de luxo, esquo-
drias de alumínio, pintura a
óleo, azulejos em côr. En-
trada dc 3 milhões e pres-
tações de 950 mil. Venha
ainda hoje ao local ate
22 hs. ou na VEPLAN IMO*
BILIÁRIA LTDA. Rua Mé-
xico, 148, 3.°, tels. 22-0435
e 22-4861. J-107 - CRE-
Cl 66. 58481 1300
VISCONDE DE PIRAJA — Vdo.
apt. dt quarto e sala separado
c| depend. compl. Preço Cr$ 20
milhões em 13 mesc'. Tratar c|
SILVTO FLEURY IMÓVEIS -
Tel.: 36-2733 — 38-4320 — CRECI
5J0.

IPANEMA — Alto Luxo — 280
m2 — Salfio aala de Jantar 4 qs.
ci arms. 3 bonhí. sociais qto. dc
emp. garagem etc. 80 milhões
como está entrego em 10 meses.

VrCUtA SOUTO — Apt. de Alto
Luxo — Vendemos nesta av.
aptos. c| 270 — 330 — 400 e -130
m2. Preços a partir de 220 ml-
lhões. Todos novos Inf. 36-3551.
{Inundamos.

VIEIRA SOUTO — Suntuoso
apto. c| 380 m2. Prédio c| facha-
da em mArmore alumínio e vi-
dros r»y-ban «ipto c| super 11-
vlng, nr,l.i de jantar 5 qtos. c|
arms. 4 banhs. em mdrmore 2
qtos. de emp. 3 garagens etc.
Preço baratisslmo aceito apto,
como parte dc pagamento. Infs.
3(1-3."51 (temos 3 aptos, no ge-
nero).

TRIPLEX — Cobertura de
Alto Luxo — 1.200 m2 —
Vlsta deslumbrante p| Lagoa
— Acaba, de Ia. oi inúme-
ras benfeitorias. Entrega
imediata. Base: 350 milhões
fnc. Visitas c! hora marcada
Venda exclusiva de ALE-
XANDRE O. F. de MAYOR
IMÓVEIS — 37-2784 — ...
46-6648 — CRECI 931.

25933 1300

TERRENO — Laranjeiras — V.
magnif. terreno, próx. ao Lar-
co do Machado, 2 frentes com
1.800 m2. MARQUES - 57-5892.

PARQUE GUINLE — Vendemos
apto. para entrega Imediata o,
2 salas, 3 quartos, 2 banhs. soes.
dep. dc emp. copa, cozinha, ga-
ragem, etc. IMOBILIÁRIA CAR-
RILHO — Tels. 43-9672 — 
33-3413 e 23-4360 — CRECI 163.

LARANJEIRAS — Terreno —
Vendo A Rua Pereira da Silva,
iunto e depois do n.° 541 — duas
frentes, tendo 12 mts. lin. dc
testada c/ 45 mta. cxtcns5o. Arca
785 mts.2. 00 milhões c fnclll-
dade. Venda exclusiva R. C.
FERNANDES ,Av. R. Branco,
2S3 - 18.° - Tel. 42-1280. CRECI
150.

LARANJEIRAS — Cobcrtu-
ra — Rua Gal. Glicérlo, 95,
vendo em final de constru-
cio com 200 m2 com 2 salas,
3 quartos com armários, dep.
compl., grande terraço, ga-
rage. A mais bonita vlsta da
Guanabara. 40 milhões com
50% à vista, saldo 12 meses.
Tel. 52-3190 — CRECI 768.

LARANJÊTRAS — R. Pro-
fessor Stcllita, Lins, 184, apt.
205. Ver no local, 1 sala, 3
quartos, dep. compl. 30 ml-
lhões com 50 a vlsta. saldo
a combinar. Tel. 52-3190 —
CRECI 708.

GEN, GLICERIO — V. ap. fren-
te, luxo, salfio, 3 qtos. etc. CrS
35 milhões financ. Dr. DIRCEU
ABREU — Av. R. Branco 120
s/loja. 22-3G54 e 42-1330.

QTO. e Saía Sep. dep. empr.
compl. e garage vista total
para o mar e Country Clube,
vendo por motivo viagem
nor 15.000 financiados tra-
lar lei. 3C-6584. 25920 1300

LAGOA — Vendo apto. alto
luxo, com deslumbrante vis-
ta para Lagoa. Com amplo
solâo, 3 qts., 2 banhs. so-
ciais, em côr, 2 vagas gara-
qe, 9.° andar. Tel. 45-5585.64611 1300

IPÃNEiÍA — Lagoa — Motivo
viagem. Luxuosamente decorado
e atapetado. belíssimo apt. 480
mi. apenas 180 milhões. SO**,, 20
mesex. nfivo. 1 p! and., sallio c|
S3 m2, sala de estar cl 42 m2.
sala de almoço c| 25 m2, 4 qts.
c1 arm. emb., tollete. 2 banhs.
ioc. copa-coi.. 2 qtl. empreg..
cl WC lavanderia, garagem. —
Eplticlo Pessoa. Tel. 38-3788.

IPANEMA — Salío 4 qts. 3 bnhi.
copa coz. dep. e garage. Inf. na
lola da PLANEJA. Rua Fanr.e
de Amoedo n.» 55 - Ipanema
— 27-7590 - CRECI 143.

IPANEMA - Apto. qe lfi m2 na
quadra da praia, c <a)»o, 4 q».
2 b elf. prédio de luxo em
centro de terreno, c! vista t>«-
dal do mar. t tttaí. Prtwtívo
além da garagem «b<erI9"":
Entrega no fim do ano. Possui
todas ai especificações de luxo
comuna .o tipo. Vdo pi 60 mim.
em » mt»i cl 50-, » vista, mais
u prest. 1 construtora, proprie-
tirio. tel. 47*2130.

IPANEMA - V«nde.»a ótimo
apto. - ti"-. 3 qts.. 2 banh».
soe deps. compls- e gar. p.aça
da >az. E outros. Inclus!"» re-
sidenda* - 38-1700 í S2-9W4i -
ALVIM. S8385 !3M

R. NASCIMENTO SILVA —
Vendo, l.« locaçSo, qto. e sla.
separados, dops. complls. A
vista: Cri 28 milhões. Tratar
PLANEJA - 27-7598 - CRECI-
15a. M62J 12M

TERRENO — Laranjeiras —
900m2 — Vendo na Rua Dr,
Jullo Otonl, 194-19G, com
20x4(1x40, cercado, rua as-
faltada, água, luz, telefone
perto da fonte federal, esta
rua começa na Rua Alice,
facillta-se. Ver no local —
Tratar Av. Pres. Vargas, 542.
sala 309, diariamente dc 10
às 12 horas, com Dr. Ccllo
Machado — Tel. 43-2C78 e
25-1095. _______

LARANJEIRAS — Prédio de
dois pavimentos, à Rua Al-
mirante Salgado, 25, em ter-
reno que mede na sua tota-
lidade 12,01 de frente, 12,11
de fundos, 24.49 do lado di-
rcito e 24,15 do lado esquer-
do, com magníficas acomo-
dações, será vendido em lei-
lio .Indiciai do leiloeiro —
PAI1LO BRAME, na quinta-
feira, 12 de janeiro de 1967,
às 10,30 horas no local. Mais
infs. Td. 31-0228.

PARQUE GÜnãÉ-- Vçndc-se
cm edifício luxuoso, melhor lo-
calização no Parque, npto. ul-
limo andar com terraços. toUI
S00m2 construção por "P*"1;5,,;>-u
tnilhoei. ALEXANDRE KAMP.
<CRECI 458, - 42.57738M 

^

LEBLON — R. Bartolomeu
Mitre, 1084, ótima casa va-
zia, vende-se c| peq. entra-
da o restante em 36 pres-
tações. C/ 3 sls., var., hall,
6 qtos., copa, coz. Nos fun-
dos: gar. p| 2 carros, 2 qtos.
e mais qto. de empr. c| deps.
compls. Terreno 10 x 52.
Tel. 45-8387. 693111500
LEBLON - Vendo, CrS 120.000.000'
terreno medindo 14 x 30 bem
próximo ii praia. THEOPHILO
DA SILVA GRAÇA — Crecl 101
— Av. Copacabana, 1085, aala,
301 - Tel..: 27-3443. 25764 1500
APARTAMENTO DE LUXO
— Vendc-sc à Av. Ataulfo
de Paiva, 983, apto. 803 com
grande sala com cortinas e
sinteco, três quartos atapeta-
dos com cortinas, lustres e
armários embutidos, dois ba-
nheiros sociais, corinha com
armários, dependências dc
empregada. Acabamento do
primeira. Uma vaga na ga-
ragem. Maravilhosa vista pa-
ra o mar. Ver com o zelador.
Tratar diretamente com o
priprictário pelo Telefone*.
47-8327. ,

LEBLON — Ed. nêvo, construção
luxo, residencial, vendo aptn.
1.003, pronto, indcvnssavel, mag-
nlflca vlsta, sala, living, 4 quar-
tos, sendo l conjugado, 2 ba-
nheiros amplas dependências,
garage — Ver íi R. Arthur Ara-
ripe, n.« 1, final Visconde Albu-
querque. i
LEBLON — Rua Ataulfo de
Paiva, vendo ótimo apto. com
300m2, cora salão, sala, de
jantar, copa, cozinha, 4 qts.
2 banheiros, dep. etc. 100
milhões a combinar. Tel.
52-3190 — CRECI 768. 
LEBLON — Vende-se ótimo
apartamento. SalRq, saleta, 3
dormitórios, etc. Belíssima vis-
ta para o mar. Lado sombra.
Vaga na garapem. Preço 62 ml-
lhões financiado. Rua José Li-
nhnres, 14, ap. 400

AV, NIEMEYER — a 680 m de
Hotel Leblon vendo ótima resld.
de frente p/ o mar centr. terr.
quase plano J.800 m2 c/ 2 íren-
tes junto Colégio Stela Marli,
350 mim. em 1 ano. Inf. .....
47-8730 Batulra. CRECI 190.
ARISTEDES ESP1NOLA, B ap.
204 — sala 2 qts. dep. empr
gar. vazio esq. Praia Leblon bom
edif. pilot. 4 pav». c/ elev. 4
aps. vi and- 2* n•^••• a vlst* e
7 pela Caixa Chav. Inf. 47-9730
Batulra C. 190. £
LEBLON — Vendo ótimos apts.
de sala e 2 qts. e deps. Aceito
Caixa como sinal — Inls. Av.
Conac. 1086, s/303. Tel. 58-1761

CRECI 465. 69314 1500
ATENÇAOI — Leblon, magnifI-
co ap. cobertura, nflvo, saleta,
salSo, 2 grs. qts. banh. soe, coz.
qt. banh. empregadas, área serv.
garagem etc. Apenas 2 p| and.
CrS 30 a combinar. Tel. 57-3879.

9041 1800
LEBLON — Visite hoje — Fren-
te — 90m2 — 2 varandas, sala,
2 qtos. c| armários. Coz; banh.
dep. empregada, peças todas,
claras, corretor local de 13 as
18h. Av. Ataulfo Paiva n.» 722'apto. 302. CRECI 824. Fone: ..
47-4090. 25937 1500
LEBLON — Vendo terreno 18x38

Entre Ataulfo de Paiva e Dias
Ferreira. Situação magnífica.
Tratar pelo Tel.: 47-0344 — Cre-
cl 904. ;
ATENÇÃO — Oport., ven-
demos apto. de 1 salas, con-
jufadas, 3 dormit., banh. em
côr, coz., azulejo até o teto,
dep. comp. e garage, ac. cx.
Tratar CIRAL — R Barata
Ribeiro, 428-A — Telefone;
56-0195 — CRECI 896 e 900.
LEBLON — Atencáo —
Vendemos em ed. de moder-
na arquitetura, fachada em
mármore, esquadrias cm
alumínio, play-ground, pis-
cina, 2 si., 3 qts., 2 banh. soe.
ampls. dep. e garage. Ver no
local — Rua Timóteo da
Costa, 151, apto. 1.202 e
tratar CIRAL — R. Barata
Ribeiro, 428-A — Telefone
56-0195 — CRECI 896 e 900.
LEBLON — Vende-se ótimo ap.
em prédio dc luxo, n6vo, de
frente, c/ boa sala, 2 qts. banh.
completo, cozinha, área de ser-
viço e demais depends. Ver dia-
riamente, Av. Ataulfo dc Paiva.
27, ap. 604 — ROMULO MOLE-
DA — 7 de Setembro, 88 s/411.
Tel. 52-9020 — CRECI 147.

LEBLON — Apto. Alto luxo
280 m2 R. Timóteo da Cos-
ta, 135, 1 p| andar. 4qtos.,
1 salão, sala de almoço, 3
banhs. sociais, 2 qtos. de
empr. c| banh. compl. todos
arms. embutidos ar tondi-
cionado. Play-ground, Ga-
rag. 2 autom. Pátio cobert.
p| estacionam, e demais
deps. Construção acelerada.
Tratar no horário comercial
p| tel, 52-0179 c| sr. CLÁU-
DIO, 64677 1500

GUSTAVO SAMPAIO -. !*«•«
te, pilotis, 2 salas, 3 dorm. banh.
coz. área, dep. IMOB. LONDON
LTDA. 57-2558, 36-4767. ".'

3617 1600
LEME — Frente, andar alto, j
dorm. 2 salas, banh. coz. de-
pend. 25.000 à vista saldo em
18 meses. Tratar IMOB. LON-

. DON LTDA. 57-2555, 3W767.
3618 1(00

LINS VASCONCEL. 1700

LINS — Vende-se o apto. 302.
A Rua Aquldaba 822, cl sala,
2 bons quartos e dependências;
Chaves rio apto. 303. Tratar
pelo fone: 34-5604, c| QUEI-
ROZ.
VENDO ótimo apto. c| 3 qta. sa-
Ia, cozinha, banheiro e depen-
dência de empregada. Tratar R.
Cabuçu 229-A. c| sr. ADRIANO.

64732 1700
LINS — CASA — VENDO — à
rua AquldabS, 710, casa 10. Ver '
no local. Tratar 52-0074 a tarde.
LINS — Vendo casa 2 pavs. sô-
lida construção — Base Cr»..;. •
45.000.000 A vista ou a combl-
nar. Melhor oferta 29-5693 p,:
manha.
VENDE-SE terreno 20 m frente
e 44,50 m fundos à Hua Aqui-
daba, 672. Tratar A Rua Afon-
so Pena, 27.
LINS •— Rua Dona Roma-
na, 165 (próximo ao Cinema
Sta. Alice e ao Colégio Pe-
dro II). Obra em ritmo ace-
lerado, já na 4a. lage. Consr
truçao de A. LUSTMAN &
Cia. Ltda. Vendemos as úl-
timas unidades de sala, 2
quartos, banheiro, cozinha,
qt. e W.C. p| empreg. Sinal
CrS 694.100. Mensal Cr$ ....
177.060. CRECI 416. Infor-
mações no local de 9 às 18
hs dte. ou na: TASSO LO-
PES IMÓVEIS -* Av. Alm-
te. Barroso, 91 si 6041605. —
Tels.: 42-7556, 42-5321 e ..
42-5237. .
LINS — Vende-se casa c| var..
Bala, 3 qts. copa, coz., banh.
Terreno 12 x 30. Rua Cabuçu
n.» 241. Tratar hoje no local.

5878 1700

I

VENDE-SE apartamento no
Conj. Resld. Recreio das Canoas
(Est. das Canoas 10/14, próx. S.
Conrado) bloco 2 superior, fren-
te ao regato. Sede o rest. e
erando parque cl piscina. Base
lira, met. facilitado. 37-8316
prop.

LEBLON — Av. Ataulfo
de Paiva, 528. Aptos. 801 e
802 com magnífica vista pa-
ra a Lagoa e Corcovado, 3
quartos, 1 salão, varanda, 2
banheiros sociais, depen-
dências completas de ser-
viço e empregada, constru-
ção de luxo, com garagem.
Entrega em 90 dias. Tratar
tels. 32-9861 e 42-8957.

685201500
"LEBLON 

— Vendo, vazio
apto. 301, Rua Humberto de
Campos, 746, sla., 2 qtos.,
armários, banheiro, cozinha,
deps., garagem, 30 milhões
ei 50% a vista, resto em um
ano ou 27 milhões a vista.
Apanhar chaves no apto.
303 e tratar à Av. Rio
Branco, 151, s| 1.507. Tel.
31-3338. 646301500
LEBLON — Duplex cj
325 m2, 2 livings, sala, 4
quartos, 3 banheiros, copa,
cozinha, área, dep. de em-
preg. e garage. Ar refrige-
rado, armários embutidos,
pisos e paredes em mármo-
re, pintado a óleo etc. Vis-
ta para a praia e a Lagoa.
Entrega em 60 dias. Inf. e
visitas.

iNAIflNlERMAN

CASA na praia — Erente p| o
mar, cl Jardins,- quintal, grande
terraço. Próx. ao Recreio dos
Btes. Casa do telhado branco —
Tel. 47-7370 — Sr. LUIZ.

ITANHANGA - Vendo vários
lotes multo bem atuados. Pa-
Kamento facultado. EWALDO
MÜLLER - 67*6855..

BARRA DA TIJUCA ~',V«-)*i
casa cl Piscina, belíssimo Jardim.
Uvlng-.Sqts banh. cas*, caidw
- carmen Cabral - 38-7481 -
CRECI 255.

TERRENO; - M«J*| *Jf
Bandeirantes com 1.008 mts.
Vendo urgente. M*}'™*

BARRA- Jardim Oçrtnlco 7,
Vendo & Bua 15 -,-°££ 

5.ouadra 30 — Tem frente ae 1/
mUtTe extensão de 34,50. dando
Sndos para o canal. Preço n
mllhOes e/ 50% a combinar. ».

. c. FERNANDES. Av. Rio Bran-
co, 185 — 18.» — Tel. 42-1280 -
CRECI 150. ... ,

BARRA DA TIJUCA -~ Vendo
ótimo loteJterreno próximo a
BR-6, por 5 mllhfies faculto par-
te. TelT 36-3553 - RIBEIRO.

4.LDO MOURA LTDA.--
Vende terrenos em diversas
localizações e metragem. Inf.
na Seção de Vendas, Av.
Cop. 583, si 810. Tel.: ...;;
37-9471. CRECI ttj^ 

^

li

t

S. CONR.-BARRA 1800 H

> . iü

S. CONRADO - Joá — Barra
da Tijuca — Compra-se resíden-
cias de alto luxo, com ou sem
piscina para famillade alto tra-
tamento. Tratar "CEP" - Hua
Imperatriz Lcnpoldina. 8, «a -
,306- Tel. 52-2060 ramal 

^

PRAÇA BANDEIRA 1900

LEBLON — Oportunidade —
Vendo aptos. 2 qtos. e sala
com dependências completas
empreg. Entrega imediata.
Preço apenas 30 milhões com
50% de entrada, saldo mui-
to financiado. Ver R. Car-
los Góis, 402, apts. 204 • 403.
Tratar SÉRGIO CASTRO -i
R. Assembléia, 40, 12.° and.
31-0898 — 31-3629 — CRE-
CI 22. .
AV. ATAULFO DE PAIVA —
Vdo grd. apt. 2 salões, 3 qtos.
c| nrms. embts, copa, cor, depen.
compl garagem. Preço Cr$ 100
milhões 501;!, à vista 50% à com-
binar. Tratar p| tel. 30-2735 —
30-4320 — CRECI 580,
LEBLON — Sala qt. sep. bnh.
coz. e garage — aceita Cxa. 13
mllhOes. Planeja — Rua Farme
de Amoedo, 65 — Ipanema —
27-7596 — CRECI 153.
LEBLON — vende-se quase c/
esq. Delfim Moreira, ótima casa
c/ 4 qtos., 4 salas, garag., o.uln-
tal, 2 qtos. empr. etc. Preço 180
mllhfies c/ 50% em 1 ano. Es-
tuda-se proposta tel. 37-1133 c/
Basllio & Cia. . .„„58367 1500

Rua Soto de Setembro £6 • 3*
22*6586 '52-2281 • 324172

0971 1500

LEBLON — Cobertura. Nô-
vo. Junto a praia com gran-
dc terraço. Grande living,
sala de jantar, 3 bons quar-
tos, banheiro, toilette, cozi-
nha, quarto e dep. de em-
pregada e garagem. Vende-
mos. Sinal e parte financia-
da em 20 meses. Tratar na
Av. Ataulfo de Paiva, 80,
ap. 412, ou

PR. BANDEIRA — Vdo. apto.
2 a., s. e dependências, fase aca*
bamento, bem facilitado. Tel.
82-0917.

RIO COMPRIDO 2001

APTO. COBERTURA — Vendo
c/terraço 4x15 de 1 sala, » qtos.
banh. coz., área, dep. empreg.,
e 2 vagas, garagem. Inf. 82-8208.
VIEIRA MATOS. CRECI 423.

_tâj___*\

IPANEMA — Vendo o apto. 703 mmmmmm
— Av. Henrique Dumont 85,
de frente. Vista para a Lagoa, LEBLON
snleta. sala. qto. separado», co7.
banheiro, ocupado sem contra-
to. facilito desocupaçSo. Vlsl-
Ui pela ma-ihi de 2.' a 6."-
feira. Preço: 10 milhões à vli-
ta e 10 mllhCe» em um ano ou
17 nillhfie» todo a vista. Tratai
Ar. Rio Branco. 151. a/1507 —
Tel. 31-3338. 64G14 1300

1500

LEBLON — Vendo — Nova —
Espetacular cobertura 600 m2 —
área -útil 350 m2 — linda visão
panorâmica - 2.' quadra da
praia — E aptos. 36-1700 e ...
22-9354 - ALVIM- 

^ m

ARPOADOR — Frente, nfivo
vlsla p| mar, salSo. 3 quartos c|
armários, copa-cozlnha, depend.
empr.. todo a 6Ieo, lR0m2, 3
hanhi. piso mármore. Telefone
47-40» (CRECI «4). 25940 1300

IPANEMA — Vendo apartamen-
to: «ait. I quarto* rtvsrtrlveU »m
j dependências eomplelat, gira-
een. prédio nfiTo sab pltottl.
Entr»ga esn «O «ai. Tel: 4ÍM3U,
com o proprietário.

IPANEMA — Entrega 30 dias,
área 300 m2. um p! andar. Sa-
15o. sala almfiço. 4 quartos cl
armários, copa-cozlnha azul., 2
qs. emp.. grande área ««"•'., 2
vara» garagem. Preço excelente.
GARCIA, tel.: 47-409* 'CRECI
B4). 23539 IS»

ÍPÃNEMA - Espetacular coo.
duplex — 300m2. Salío. fala al-
mico. 4 q. 3 binh. 2 q. «m?-
terraço linda vista Lagoa ei praia
- 130.000 fin. Visitai: GARCIA
fone: 47-4099. CRECI m 

^

LEBLON — Entre Canal e Jo-
c),ey — Vendemos apto. nfivo de
sah, qto., banh., coi., armário
embutido e garagem, c/ sinteco
e lustre. CrS 20 milhões, parte
financiada a combinar. Ed. mo.
demo sôbre piloti». Tratar vlsl-
tas e/ a VOX IMÓVEIS LTDA.,
R. México, 111 1/ 1602. Telefone
22-4073 - CRECI 5M.

69857 1500

LAGOA - PIRES E SANTOS
5.A., oferece aptos, de luxo,
cm centro de terreno, com vis-
ta panorâmica, comp. de 4
qtos. com arm., 2 aalas, 2
banhs. soes., copa-coi.. gara-
rem etc. Const. no 1.* pa'.
Inf telef:. 31-2920 ou 31-3010
- CRECI 829.

LEBLON — Vende-se terre-
no 900 m2 (esq. R. Leonel
Franca cí Av. Vise. Albuq.)(
proib. íncorp., sò residên. —
Facilito base 100 milhões
(50% à vista). Estudo oíer-
ta, trat. c! propr. Tel.: ....
27-1330. 3600 1500

QUADRA PRAIA — Vendo 3 ca-
aas. terrenos 10 e 12 x S0 de 2
salas, 4 qtos. . banh. etc. In..
32-9206 VIEIRA MATOS. CRECI
423.

AMPLA e confortável residência
na Rua Gen. Artlgas prõx.- da
Av. Delfim Moreira. Detalhes
c/ o corretor Dllo Machado, ..
46-8310 de 2a. a Sexta.

LEÔNCIO CORREIA — Ex-
celente residência c! acaba-
mento de luxo, 1.° pav.: ves-
tfbulo escada (mármore ro-
sa) livinrr. sala de jantar,
jard. inv. (mármore) sala
almoço, toilete, copa, coz. 2
quartos emprcir. 2.° pav.
hall. galeria, 4 amplos dorm.
(arm.) 2 banh. compl. (1 to-
do mármore) quintal, rara-
ge. (3 carros) lavauderia
escritório. 350 milhões. Acei-
tamos apto. Vieira Souto ou
Delfim Moreira. Como parte
pagamento. IMOB. LON-
DON LTDA. 57-2555
36-4767. 3627 1500

Av. Alm. Barroso, 6, 16.°,
grupos 1.60318. Tels
42-9788, 42-9796. CRECI
478. 24114 

1500

LEBLON — Em conclusão
vendemos apart. de frente,
com salão, 3 e 4 quartos, 2
banheiros sociais e depen-
dências de empregada. Tra-
tar:

ESPETACULAR cobertura -
Vendemos na Av. Paulo de
Frontlm, 285 perto da Rua Ba-
dock Lobo, composto de terra-
ço com 60 m2, 2 amplos quar-
tos, ampla sala e demais d«-
pendências completai. Inclusive
Saragem. Preço 41.000.000 com
14.000.000 de entrada e o saioo
em 15 anos em I«-taíW« J»343.000 já com Juroslncl-11"?»;
Ver o apto. C-01 diariamente
das 9 is 13 horas. Tratar à rua
Senador Dantas, 117 - GR M»
_ Tel.: 32-3357 - CRECI IM.

AV. PAULO FRONTIN -Ven*
de-ae residência de 2 Pavbn«n-
tos, próximo Haddock Loboi-
Baae 80 mllhfies. BBtrtj» tmtaa.
ta - ALEXANDRE KAMP. -

(CRICCI 468) — 42-5773.

SANTA TERESA 2100

CASA 1 PVTO. — VmdO tait*-
i?_x«0com3ssl«tas,í»al»*.
4 qtos., banh.. copa, «tejtf™
gem e Jardim. Inf. SJ-9M».-
VIEIRA MATOS.

cmi
CONSÓRCIO MERCANTIL
DE IMÓVEIS - Av. Rio
Branco, 156, salas 1508111.
Tels. 42-5982, 52-7636 e
52-7537 (Creci n.° 7).

58433 1500

LEME 1600

CRS 265 mllhSes, 507o financia-
do, apart. luxo, Av. Atlântica
570, 500 m2. salão. s. Jantar,

4 q., ar condicionado e aqueci-
mento centrais, duaa frentes,
duas vogu garagem, 3 q. impre-
gados, lavanderia etc. Tratar c|
o proprietário à Rua Parme de
Amoedo 131)201 ou telef
42-0320 e 37-2022. Araglo. Cha-
ves c| porteiro. 2710 1600

Ü/

SANTA TERESA--****$
aóllda, moderna residência, «
refrigerado, •"•«««^.Sf"0!*.
ma, cobertura aJanUnadjuar
mários embuUdos, com tjWoM;
terreno 2.000 ml. Condução n*
porta. Pode também sarvlra »
léglo, sanatório .legsçao. « mi
lhões fac. 43-0692 ou 52-864»-^

SANTA TERÍSA - Apto. »tjW
e 3 qtos - a partir dj *° JE
lhoesq R. Almirante Ajexandri
no 540 - 52-0953 e 22-8390. Nt
LY MACHADO. CraOMlj^,

SANTA TEREZA - Todo de
frente e| » qts. * *«*¦ «g
dep. e garage. Inf. na WJ»
Planeja. Rua Fsrmt de A»*»^
55. Ipanema. 27-7598 -^CMg

SANTA TERESA - Vwrfj'J*?
reno plano Rua Almte.Al«>-n
drino, 142. Ver local. Tr«t; ¦•¦
42-3291 e 22-2436. CRECI «**•
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TIJUCA — Preço fixo. Po- PRAÇA SAENS PENA — Vendo RUA URUGUAI, 488/702. 3 qts. engenho novo — a m me-
«rnroi-TMfin nnnn Mm««tn .». (.h „„,„, d,— ótimo apt. luxo novo vazio cl «a- 2 banh. gar. 2 p| andar. Linda tros do Qne Sta. Alice — Ven-
SAO CRISTÓVÃO 2200 gamento em 60 meses. Rua 15o< 4 qt0s. ¦ copa ¦ cor. 3 banh. vista, lnlc. rev. ver local, Sinal do à R. Lcopoldlno Bastos. 216

CANCELA — Caia vazia 3 qts.3 salSes copa coz. banh. comp.

30-7696 até 22 h. CRECI 1012.

Uruguai, 471. No melhor garagem — Ótimas condições,
trecho, junto a.Rira Andra- cRran25F.'",ral 

" 38'"al ~

TIJUCA — Andrade Neves p
Vendo belíssimo apt. grande lu-
xo condições exepclonals c| 3 sa-
Ides jardim lnv. mármore, 3 qtos.

de Neves. Em final de aca
gar. quintal", terr. 25x45 (triang) bamento. Magníficos apor-Otlmo pl colêg. laborat. etc. Rua »__.„»,., .«—f-.»..* A- .-\~chaves Faria 2oo.. t. 22-5893 - «-mentos compostos de sola,

jardim de inverflO, 3 ÓtimOS Brm. embt. banh. suntuoso már

5000, saldo comb. T 22-5893, —
30-7698 até 22 h. C-1012. •

9007 2300

TIJUCA — V. ap. ít. sl. 3 qts.
deps. garage. 35 mil. c| sinal dc
12 ml)., saldo em mensalidades
377.000 ini. 57-5357.

2 resd. novas, vazias, qto. sala
e dep. Apenas 2.500.000 de ent.
e.60 prest. 125.000 s| juros ca-
da. — Chaves hoje. no local.
EL-DOURADO. R. Uranos, 1397.
Tel.: 30-5172 — C. 469.
ENGENHA NOVO — Vendê-7e
confortável apto. a Rua PaimSÜÍVÍ2À» lu,u"" uc "iTcrno, j onmu» arm. embt. banh. suntuoso mar- .TI,vr,n rnr.., TtWsi  S^^SXÍSvV vX.:,Z.ua ram*«!L« quartos, 2 banheiros sociais mA.^M^^ SBSal&S3S3SÈ- ^ffiSÍÍ»^^

quartos, sala, dependêncU^m- e.m eÔr'. COpa-COZÍnho, área Staâ
**W£ denfestar_ Carmen Proprietário vende próx. Pça

38-7481 — CRECI 255.ALUGA-SE apt. tipo
quartos, sala, dependei.^.,, *.,..- , • .
pregada. Rua Senador Bernardo de serviço C|* tonque e de- veNDE-SE — Casa em centro
Monteiro, 117 apt. 201 chaves 175 pendências completas de de terreno de 14 x 60. Trata-se
quintal. i__,M_j_ r«.--«_ k.n diretamente com o comprador.
sao cristovao - vendo ca- ^pregada. 

Garagem. Aca- Av, >Mo Maios, 38 - Tijuca.
sas 8/9/10. R. Gen. José Cristi- DamentO de la. COm eleVO- ALTO BOA VISTA — Vendo be-
5?°' ^M^v&í^v^mVA dores Otis já instalados e lissimo apto. com vista espeta-ârCaladlUÜ "M,<mH SIUA 

mmm Foehodo em fjgtf* *$£*$ ppastilhas. PlIotlS. Sinal de J, vagas garagem, Carmen Ca-
Cr$ 10.000.000. Prestações brai - 38-7481 - checi 255.
mensais correspondentes a vende-se ótimo apt., com *•*.¦

um aluguel — 380.000. Não
perca esta oportunidade.
Ver hoje e diariamente no
local das 9 às 22 hs. Tratar
JÚLIO BOGORICIN, CRE-
Cl 95. Av. Rio Branco, 156,
s| 801. Tels.: 22-2793 e
52-8774. 58439 2500

— R. Gonç. Dias 89 s/405. Tels,
52-3886 — 52-3840 e 29-8903 —
CRECI 648.
VENDO em S. Cristóvão terre-
no de 23x40 com casa vazia. Fa-
cilita-se. Inf: 27-7801.

3597 2200

MARACANÃ 2300

MARACANÃ — Residência
Duplex com financiamento
integral da construção em
parcelas de 293.040, após as
chaves com 3 quartos, 2 ba-
nheiros sociais, salão, copa,
cozinha, dependências de
criados, área e garagem. Ter-
reno financiado em 25 meses
com 500.000 de entrada sem
Juros, condições em confor-
midade com planos habita-
cionais e órgão executivos.
Tratar na Av. Presidente
Vargas, 529, sala 2.111. Te}.
43-6520 e ver na Rua Sao
Francisco Xavier, 649 —
CRECI 685.

ZONA INDUSTR. 2400

lâo 3 qts. gd. 2 banheiros, cop.
cozinha dep. emp. e garage. á
Rua Conde de Bonfim n." 512.
apt. 201. ver no local. Tratar,
sr. Frazilo. Tel. 42-6753,

PRAÇA SAENS PENA - Vendo
apto. de cobertura, com salfio. ...
3 quartos, 2 banheiros, sala de 

jao rápida. .. ..
almoço cozinha terraço com 70 faça um bom negócio. Infs.
m2, dependências completa dc „a geçã4) de Vendas. Av,
empregada e garagem. Ver e Copac 583i ^l* 810. Te].'

Saens Pefia, Rua Bom Pas-
tor, 570, casa de 2 pavimen-
tos, 5 qts., 2 sls., 3 banhs.
soes., copa, coz. d*p. para
empr. e garagem para 4 car-
ros, atenção em terr de 23
mts. de frente por 56 mts.,
de fundos. Servindo para
qualq. fin. Entrego vazia —
Tratar com Dr. RENATO das
16 às 18 hs. R. Imperatriz
Leopoldina, 8, saia 604, cen-
tro — de 2a. a 6a.-feira.
ALDO MOURA LTDA. tem
comprador para o Imóvel de
V. Sa., mesmo alugado. No-
tificação e assistência júri-
dica por nossa conta. Solu-

Solicite-nos e

ZONA INDUSTRIAL — Vendo
terreno na Estrada do Menda-
nha. com 2 frentes, medindo
95.000 m2, íunto d Av. Brasil.
THEOPHILO DA SILVA GRAÇA
— Crecl 101 — Av. Copacaba-
na, 1085, sala 301, tel.: 27-3443.25763 2400

TIJUCA — Vende-se para en-
trega imediata por motivo de
viagem 6timo apartamento de
sala, 2 quartos e demais depen-
dências. Negócio urgente. Preço
de ocasião. Aceita-se financia-
mentos da Caixa ou Institutos. .
Rua General Roca, 426 apto. 105
(*..• andar). Chaves no apto. 201.

Mais detalhes pelo tel. 27-5222.

TIJUCA — Vende-se a sala
comercial n.° 211 do Edifício
"Artis", à Rua Conde dc

Íonfim, 
406-B, próximo a

raça Saens Pena. Chaves
com o porteIro.«Trata-se na
Rua Álvaro Alvim, 31, 19.°,
gr. 1.901 com o sr. AFONSO.
TIJUCA - Alto - V. Casi Es-
trada Gávea Pequena 102, oílmo
clima, ônibus na esquina. 25 ml-
lhoes il 50% fac. 38-0405 e 43-9195
— CRECI 546. .
TIJUCA — Residência — Em
centro de terreno de 10x36 yen-
do magnífica, c/ 2 salas, sale-
ta dc almoço, 3 varandas, 3 qts.,
2 banhs. sociais, cozinha, 2 qts.
de empregadas, banheiro e ga-
ragem. Precisa pintar Interna-
mente. Ver na Rua Antônio Sa-

tratar 
"no 

local à W£»«m-
bargador lsidro, 29 - Telefone;
22-6578 OU 45-5172.
COBERTURA - Ju?"n2? ¦

praça Saens Pefia - Vendemos
apto. de cobertura, com terraço
descortinando à praça. Entrada,
«ala, qto. banh.. em côr, coz e
área. Pre*o: -25 milhões, oarte
flananciada em 36 meses. Tratar
ef a VOX IMÓVEIS LTDA. Rua
México. 111 s/1.602. Tel 23^073
— CRECI 524. 69S63 2500

CASA — Vendemos casa de es

37-9471. Filial em Instalação
neste bairro. — CRECI 353

26871 2500

URCA 2600

quina c/2 pavimentos a R Mo- - »; -£¦ 
£ afs an

rais e Silva. Junto a eow, «j 
% T*banh. coz. 160

2 sal-i. peq. qto.. p/costura,3 .. ^ntrada. mi. 47-'

UNS — Vendo prédio de 3 
pav. próprio p| industria, e casa jema> 57 c/ SEBASTIÃO. CrS 70 qtos
cl 4 qs. 2 sias, garage ambos milhões, sendo 50% à vista, sal- c/ta,,, . qs. - 
no mesmo terreno, sito na Hua
Da. Romana. Sinal 40 milhões.
Trat. F. NOGUEIRA, tel. 32-6004.
-CRECI 50, 25837 2400

do fln. em 2 anos. UNIL - Av.
Alm. Barroso, 6, gr. 911 — Tel.
32-8858 (sábado e domingo tel.
27-72231. CRECI 194.

dormitórios, varanda, grande
banheiro, copa, coz. gíra"cm,
etc. P^eci^a pintura. Oportunlda-
de Cr$ 5' mllhõe». Pcrte em 86
meses. Tratar c/ A VOX IMô-
VF'S I.TDA. R. Méxl-A HI. V
1.602. Tel. 22-4073. C"*"^T 524.

69836 ?5M

TIJUCA — Vende-se casa A Rua
Oscar Pimentel 41, c/ 4 qtos. 2
salas, 2 varandas fechadas, co-
pá, cozinha, garagem c/ 2 quar-
tos cm cima, quartos de empre-
gada, hall c/ bar, armários cm»
butidos, 2 banheiros sociais.
TIJUCA — Aparto, c/ sala. 2

banh.. copa-cozinha, área
c/tanque, dep. empreg. Vende-
rhos ótimo de frente, na rua
Aguiar, 49 ap. 202. Próximo ao
Lgo. da 2.<-Feira Sins] Crt 10
milhões, o restante cm prest de
CrS C66.G67. Preço Xixo. Ver no
local — PREDIAL COLISEU -
22-4562 e 22-0306. CRECI 44.

URCA — Espetacular resid. de
estilo junto ao mar vista pa-
norâmica centr. terr. 15x25 to-
do jardln. 2 salSes cscrlt. 5 qts.
3 banh. salão c/ pista dança, bar

anexo 2 aps.
milh. com

90 entrada. Inf. 47-9730/26-3456
- BATUIRA - CRECI 190.

URCA — Vendo apto. 103. Av.
São Sebastião, 99. com 2 gran-
des qts., sla., deps., compls.,
área 80m2. Infs. com porteiro.

69854 2600

PRAIA VERM. - Final constr.
entrega 90 dias, sala, 2 qts. dep.
compl. 85 m2. Edif. c/ elev. ape-
nas 2 aps. de frente p/vand. --
11 milh. entr. saldo financ. após
chav. Inf. 26-345B/47-9730 — BA-
TUIRA — CRECI 190.

de 2 quartos, sala, cozinha área
com tanque. Ver no local. Cha-
ves no apto. 202 e tratar na
LMÔVIL LTDA. Av. Pres. Var-
gas, 417-A g/1.101. Tel. 43-8092 —
CRECI 517.
JARDIM SULACAP — Aluga-se
casa, sala, 3 quartos, depend.
completas, sinteco, entr. carro,
jardim, quintal. 150.000. Rua Pa-
clflco Pereira, 477. Tratar local.
ENG. DENTRO — Vendo íi-
«andado em 5 anos e a preçofixo, sala, 2 "qto., deps. empr.
garagem. Apto. sôbre pilotis. En-
trega em 20 meses. Ver á Rua
Monsenhor Jèronimo, 330, pa-
ralela à rua Adolfo Bereamlni— CRECI 43. Infs. BERGAMI-
NI — 23-3380.
TERRENO —. Particular vende
14 mil m2, Sta. Rita, Município
de N. Iguaçu, 15 mllhóes es-
to.lo de viagem, em prata 200
mil. SILVA 36-2457. 64722 2800
VENDE-SE uma casa na antiga
estrada Rlo-Slío Paulo — Parque
Boaventura. Com 2 qts., sla.,
coz.. com água e luz. Entrada
2 mllhóes. Tratar tel.' 43-8363.

1 64679 2800
DOIS LOTES — 10 x 35 total
700 m2, R. Lucas Rodrigues, 10
é 12, Centro Miguel Couto — M.
Nova Iguaçu. Planos mais uma
área de 73.000 na Estrada do
Babi — Vende-se juntos ou se-
narados. Facilita-se. Tratar Av.
R!o Branco 108, s/1804. — Tels.
22-6881 e 42-031"..

LINHA AUXILIAR 2900

CAVALCANTI - Apto. vendo -
Sl. 2 qts. e depends. Entrada a
combinar, prest. a partir de 80.
R. México 119 s/703. .22-0167 —
CRECI 665.

JACAREPAGUA 3001

AV. BRASIL — Vendo 2 áreas
lndustr. 2.600, e 11.000 m2 entre
Olarla-Penha, junto Torre Chlca-
go Brldge 50 e 150m de frente
170 e 230 milh. em 2 anos. Inf.
47-9730/26-3456 — BATUIRA —
CRECI 190.
BONSUCESSO — ll.\33m com
6 casas. Gabarito 4 pav. 100 mi-
lhóes á vista ou 60 de sinal.
Saldo a comb, 30-4763.

0788 3200

NITERÓI 3300

ICARAI — Quarteirão da praia
resid. terr. 400 ni2 varanda, 2 sa-
15es, 4 qtos. 3 banhs. tollette,
copa, coz. dep. empr. gar. enor-
me quintal estado de nova 63
milh. financ. Inf. 47-9730 — BA-
TUIRA — CRECI 190.
PRAIA DE ICARAÍ — Ni-
terói — 2 lotes de terrenos
n.°s 4 e 5, à Praia de Icarai,
esquina de Lopes Trovão,
medindo 11,20 x 27,00 e ....
10,00 x 27,00, do Espólio do
Dr. Paulo Bittencourt, será
vendido em leilão Judicial do
leiloeiro ARLINDO, na têr-
ça-feira, 17 de Janeiro de
1967. às 16,00 horas, em seu
Escritório à Avenida Graça
Aranha, 326, 12.° andar, gr.
121. Mais infs. Tel. 52-3745.
NITERÓI — Vendo o apto. 805
vazio da R. Barão Amazonas
576 centro. Tratar tcl. 54-0037
- GB.

VILA ISABEL 2700

av~suburbana, 5i7o - ven- TIJUCA: Você vê o que es-
de-se ou aluga-se c,< força de & compran(]o! Obro já na
ICO kw galpão c/ m/m 600 nu "¦ *» ; c , _
em terreno de J.ooo m2. ver no 5a. laje em prédio de ape- TIJUCA — Ocasião, ponto
local c/ Sr. Otávio e tratar c/ g ondareSi Construído comercial. Vendo 2 casas —
tels. 22-0716. 22-2703^^0575^ ^.^ 

^ 
.^ -^ - -

„a„guBRcA/S5. tmtSSm Pelosjróprio- inçorporodo-AV.

res. Obras em ritmo ace-
lerado! Rua Conde de Bon-
fim n.° 28, esq..de Alfredo
Pinto. Sala, dois amplos

Barão Mesquita, 518 e 520.
Construção sólida, cômodos
espaçosos, terreno 15,40x24.
Fone 23-3576. .

NO MELHOR LOCAL de VIM
Iasbíl, aluga-te bom apartamen-
to todo pintado a óleo. Boa Mia,
3 bons quartos c; armário embu-
tido, banheiro em côr, copa-co-
zinha, varanda área, quarto o
banheiro de empregada. Rua He-
ber de Boscoll, 144 apto. 201.
Chaves ivpto. 302. Tel.: dias
úteis — 48-0627 — Domingos ..
28-1699. 0014 2700

TIJUCA —Obra ná 5a. la-
ie Ótima sala, 2 OU 3 bons pa, cozinha, varanda, quarto e
I"' VV"y, .'.   banheiro emp. Tilda reformada.

CASA — Vcnde-sc, Rua Frei
Pinto, 86, 3 quartos, sala ou 2
quartos, 2 salas, 2 banheiros, co-

área c/ 19.000 m2, servindo para
Indústria e loteamento com 3 ca-
hlnes de lui e várias casas^va-
zlas. Preço: 130.000.000. IMOB"-

4m72A,23-Mi™°360"- CRPE fintO. M.O uo,> u.-.-i.u. 
quortoS/ 

l jnVernO, . «po- ^aTaV'iocl.'Í,,í;roVr^lAVl,V;-iol3Í
ei 163. 5íi4JÍ°i quartos e dep. completas. cozinha dependências com- nutos centro - creci 35.
campo grande - vendo três Todos de frente! Smal
terrenos no Jardim Cinco Ma- 

^ ^ ^ ( mensa|jQQ()esrias, detalhes fone 27-7338.
25912 2400

pletas de empregada, área vendor. . -i .• tino r.n.

TIJUCA 2500

ADRIANO LOPES Corretor ofi-
ciai. CRECI 1025 compra p|

cliente» certos sem qualquer des-
pesa pl o vendedor aptos, de 1.
1 ou 3 qtos. na Tljuca, tratar
peloi Tels.: 31-2608 ou 31-3732.

C9817 2500

APARTAMENTO sala quarto se-
parados dependências de empre-
gada. Vende-se. Pr. Saenz Pe-
na, 53/F/806. Ver no local com
o sr. LAURO. Preço 20 mllh6es
mais despesas. Sinal eo?'».

USINA — Conde de Bonfim,
1271. Obra em ritmo acale-
rado. Alvenaria iniciada, ti-
tlmas unidades. Aps. de sa-
la, 2 quartos, banheiro, co-
zinha, a. serviço, qto. e W.C.
p| empr., e garagem para
todo» os aps. Escrituras pu-
blica* Imediatas. Sinal Cr$
887.900. Mensal Cr$ ......
305.400. Sem parcelas inter-
mediárlas. CRECI 416. In-
formações no local de 9 as
18 ou na: TASSO LOPES
IMÓVEIS — Av. .Almte.
Barroso, 91, 8 604 e 605 tels.

desde 209 mil. Informações
è vendas no local até as 22
horas ou na NOBRE S.A. —
Av. Rio Branco, 131, 12.°,
tel. 52-4153. CRECI 707.

51026 2500
PRAÇA SAENZ PEfJA - A
poucos metros da Sloper. Apar-
tamentos de sala « 2 quartos

Flnnl cie constr. casa
¦i „;u,;f tipo np. na R. Tcodoro da Sil-
de serviço c| tanque, pilotis, vaF 31ti c/ 132 (viu), c/ saia. 3
p ay-qround, e garagem. Sao qts. 2 ban. garage. etc. Vendo

o J . « :A «etn urgente ef financiamento. Ver
apenas 8 andares e |a esta- no locnl c ,ratar Av. nio Bran-
mos na 5a. laje. Preços des- co. íos s/ieol. Tel». 22-6881 e
de Cr$ 15.900.000, com si- 42i°313'

. j 
"n 

*¦ 1 -IL- - ~.n VILA ISABEL - Vendo ótimo
nal de Cr> 1 milhão e men- „pt0 t,em localizado, motivo
Saudades Sem jUrOS de Ct$ transferência. Tcl. 26-9731.
219 mil Venhaoo local da ap«n^. m. Bario
obro, Rua Barão de Mes* ie taja c 3 qtos., 0u coda apto.

alugados sem contrato. Edifício jt 93 (em írente a0 Co- *eparadamente. 
^ttttíDQ 

(Cr.
cm ótima conservação. Magni- 

*H,'. ' u.,^.^ j;i.:„„«„t« 199). T. 22-3441 c 26-2366
légio Militar), diariamente
entre 8 e 21 horas, ou na
Av. Rio Branco,. 156 (Ed. Av.
Central), ll. 803, tels. .....
32-3813, 52-7494, e 32-5353
- JÚLIO BOGORICIN
(CRECI-95). 1034 2500
TIJUCA — Vende-se casa ótima
construçSo centro terreno 12x30,
dois pavimentos quatro quartos,
sala almoço, Jantar, varandas,

sup^rfaçllltado - Corretor na 
J^^áffl 

"tó^t

17, 2.» andar. Tels. 31-2677 e ..
31-1546.

fica oportunidade Cr$ 19.000.000,
com grandes facilidades de pa-
gamento. Visitas hoje até ás 18
horas, no local. Rua Camaragl-
be n.à 5 - C. L. C. - CRECI
209 — Rua do Carmo, 17, 2." an-
dar. Tels. 31-2677 e 31-1548.

TIJUCA — Dr. Satamlnl, 63 —
Luxo. Duas frentes, 1 por andar,
indevassavei. ConstruçSo em
acabamento. SalSo, 3 ou 4 quar-
tos( 2 banheiros dependências,
duas garagens, 260 m2 de área.
Preço de ocasião: CrS 45.0O00OO

2708 2700

mllhóes. 50% à vista, 50% dois
anos. Tel. 27-9257. 

TIJUCA — Ap. vendo, 3 qs., 2
banh., sociais, living, depend.
garagem, peças amplas, sombra,
linda vista, fim construçSo. CrS
30 M facilitado. Aceito oferta
vista. Ver com AMADEU, Rua

•""V-^"' "jo Hfcút - ti V>VL Urueual 479, ap. 602. Tratar c/
42-5321, 42-75S6 t 42-BZ37. C0NRAD0 _ 22-0268.
R. CAMPOS SALLES. 160, Apt

•a —
10 de
a Ha-
terra-
quar-

Is d«-
:Iusive
0 com

saldo
íes dt
luldo*.
imente

à rua
R 1523
11 ts«.

- Ven-
vbnen-
obo —
medi«-
n» -

2100

ttrre-
I Ml**".

9206 -

ende-se
da, »r
ptnor»-
ia, txt
altfone.
içjo n»
Ira »*

85 ml*
W/>.

2Õj _ Vendo, vazio, de luxo,
c/ ial5o, 3 qtos.. banh. em
efir. copa, coi. c/arms., deps.
eorrfpls. e gar. Preço: 70 mi-
lhSes a combinar. Ver das 13
às 17 h. Infs. 57-2905. CRECI-
629. 64678 2500

APARTAMENTO - Sala 3 qtos.
garagem frente edlf. moderno
pilotis vendo vazio R. Cons. 'ít-

nha. Facilidades e finando. AR-
MANDO. T. 22-3441 e 26-2366 —
(CR. 199).  2709 2500
TIJUCA — Terreno 13,40 x 60,
vailo. Junto à Praça S. Pena —
Cr$ 80 milhões financ. Dr. DIR-
CEU ABREU — Av. R. Branco
120, s/loja, 22-3654 e 42-1330.
AMORA IMÓVEIS verfde por 12
milhões, grande apt. 4 Rua Uru-
guai (oc. s/ contrato lnq. noti-
ficado). — Detalhes 26-3196 e
32-3115 —, CRECI 178.

AMORA IMÓVEIS vende 2 be-
llsslmas e novas casas na Barra
e 1 terreno, por 70, 80 e 20 mi-
Ihões respectivamente. — Deta-
lhes 26-3196 C 32-3115. CRECI 178.

¦ TIJTJCA — Rua Andrade
.« Neves, 268 — Obra adian-' tada. construção de HAIM

> NIGRI — ótimos aptos, de
£ 1 sala, 2 ou 3 qts., c. dep. e
I üraragem. Prestações de ...
I 915.100 sem Parcelas Inter-
I mediárlas. Sinal à combinar.
| Informações no local dé 9
¦ às 21 hs. ou na TASSO LO-
| PES IMÓVEIS — CRECI

416. Av. Almte. Barroso, 91,
Grs. 604:605. Tel.: 42-5321,
42-7556 e 42-5237.
TIJUCA - Vende-se em final
de construção o apto. 205 da
Rua Ba ri, o de Mesquita 48, com
3 qts. sala. coilnha, dependen-
cias de empregada, de frente,
garage. Preço Cr$ 22.000.000 fa-
cllita-se. Tel. 48-1244.

PRAÇA SAENS PESA — Ven-
de-ie apto. de luxo com 2 quar-
tos, 1 sala, dependências de em-
pregada, slnteco, duas áreas com
23m2. Mesmo que o leitor nSo
queira comprar, compareça à
Rua Desembargador lsidro 22,
apt. 204 e dê sua opinlSo. Tra

TIJUCA — PIRES E SANTOS
S. A. oferece espetaculares co-
berturas, próximo da Praça
Saens Pena, em rua estrltamen-
te residencial, em centro de ter-
reno, composto de hall social,
salSo, 4 qtos. e/arm. embutidos,
2 banhs., soes., copa-coz., dep.
emp. e garapem. com terraço
privativo de l*12m2. ConstruçSo
dc luxo, serv. por 2 elevadores.
Obra acelerada. Inf. tels. 31-2920
oii 31-3010 — CRECI 829,
TIJUCA — PIRES E SANTOS
S.A., oferece próximo da Pra-
ça Saens Pefia, aptos., em rua
estritamente residencial, em cen-
tro de terreno, composto de hall
social, salSo, 4 qtos., com arm.
emb., 2 banh. soes., copa-coz.,
dep. emp. garagem etc. Cons-
truçSo de luxo, servido por 2
elevadores, obra acelerada Inf.
tels. 31-2920 ou 31-3010. CRE-
CI 82^
TIJUCA — Vendo apts. c/ 2
qts. dep. compl. de frente, facl-
lito. final const. Ver rua Uru-
guai, * 82. Corretor no local. Tel
48-3056 - CHECI 830. p

TIJUCA — Alto da Boa Vista
— Clima de Petrópolis Espeta-
cular vista panorâmica. Vendo
apto. com 3 qts.. sala, garagem
etc. direito a piscina, snlâo de
festas etc. Alto gabarito! Ver
aos sábs. e domingos. Praça
Martins LeRo, 21, fim da estra-
da da Paz. com sr. CUIMA-
RAES. Tel. 22-0262. \
RUA MARQUÊS DE VALENÇA
n.« 43 — Vendo em construção,
aptos., de 2 otop. sl. dep. e ga-
ragem. Tel. 23-5723.
TIJUCA — Vdo. cm andar alto.
c| bonita vista, acpbamcnto de
luxo, ótimo apto. c| 2 qtos. s.
banh. em côr, dep. garagem. —
Tel. 23-3368. CREa 285.
PRAÇA SAENS PEf»A - Ven-
de-se uma casa anfga em ter-
reno de 61 x 6.50. R. BarSo <le
Pirasslnunw, 33. Cr$ 33.000.000.
Tel. 49-5827.

VENDO lindo ap. qt. sala. dep.
emp. comp. linda vista — R.
Des. lsidro 150. 22 mil. c 60%
aç. of. à vista. Inf. tel. 48-2106,
FORTUNA. Ac. Cxa. c| Mnal.

CASA — Vende-se uma vazia
com 2 quartos, 2 salas e mais
dependências. Rua BarSo de Co-
teglpe 625 casa 3.

MUDA — Linda resid. novlnha
terr| esq belos jardins varandas
sala 4 qts. sl. almoço dep. empr.
lavand. boa gar. 220 m2. Todo
luxo 100 .m da Rua C. Bonfim.
Base 90 milh. Inf. 47-9730/26-3450
Batuira C 160. ,
BOM ap. 3 qts. sala, dep. emp.
garage ètc. Fino acabamento
Constr. Canadá, à R. Marli e
Barros. 19 Edifício Dom Mouri-
cio. Cr$ 4.000 a comb. Prett.
mensais de 205. Ver planta e
doe. Av. Rio Branco, .108 s/
1804. Tel. 22-6881 — 42-0313.

SUBS. CENTRAL 2800

MADUREIRA — Apartos. pron-
tos para entrega, Imediata —
Vendemos ótimos c/salSo, 2 qtos.
banh. completo, copa-cozlnha,
área c/tanque, dep. p/cnprcg.
Condições excepcionais a com-
binar cm 3 anos, aceitamos tam-
Wm financiamento pela Cx.
Econ. Ver na rua Maria Lopes,
276, cm frente ao viaduto. —
PREDIAL COLISEU, 22-4562 e
22-0306. Ed. sôbrc pilotis c/ 2
elev. - CRECI 44.

JACAREPAGUA — h. Tanque
Casa linda — Vendemos c/

varanda, ampla sala, 4 qtos. coz.
banh. despensa, deps. empreg.
etc. Piscina, gramados, play-
ground, 2 nascentes, pomar, ga-
rage, etc. área 3.500 m2 -- CrS
90 milhões a combinar. Entrega
fmed. Ver, R. Silva Lima, 21 —
BARROS FILHO & CIA. LTDA.
(Administradores desde 1936) —
Av. Rio Branco. 108, grupo 801

Tels.: 42-0812 e 42-1040 —
CRBCI 805.
JACAREPAGUA - Pelo leiloei-
ro JÚLIO, vendo 2 casas cons-
truldas a Estrada da Estiva 1356,
emtererno de 45 x 91, em lelhío
no local dia 19 às 17 horas. Inf.
tel. 22-8880. _*
JACAREPAGUA — Apto 2 qtos,
sio, deps. Preço 18 milhões, Va-
zio. Rua Dr. Bernadino 276,
apto 304. 52-0853 e 22-8300 —
NELY MACHADO. CREa 171.

6*3815 30Ç1
JACAREPAGUA — Loteamento
pronto para morar. Tratar tels:
43-1619 — 31-3732 e 31-3785 —
Sr. NORONHA. _^
(PRAÇA SECA) — Térreo, ven-
de-se, & Rua Baroneza, lote n.°
11, em frente ao rt.* 1.356, 12 mts
por 132 de fundüB. Vendo por
motivo de viagem, ver e tratar
no local, com sr. SEVERINO, ou
pelo tel. 38-6581, sr. FRAN-
CISCO.
JACAREPAGUA — Terreno —
Vende-se à Hua-Cândido Benf-
cio, 4.165 com 660m2 sendo ....
ll.OOOm de frente por 60.000m
de fundos — Tratar com o Sr.
Murilo á Estrada dos Bandel-
rantes n." 93 ou Sr. Campos à
Av. Geremárlo Dantas, 1.421 C
e D. -
JACAREPAGUA — Vendemos
urgente magnífico lote medindo
12" x 40 pronto para construir
sito a Rua Antônio Cordeiro pró-
ximo a Rua Itüvcrava. Preços
diretamente c| IMOBILIÁRIA
BERNA LTDA. Rua Gonçalves
Dias 85 - 3." Tels.: 42-6613 —
52-3195 - CRECI 188.

NITERÓI — Centro. Vende-se
apto. de sala, 3 quartos, depen-
dências completas. Financia-
mento parcial Caixa. Sr. JÚLIO

Tel. 34-2444.
PRAIA DE ICARAÍ — Ven-
dc-sc grande imóvel, vazio,
na primeira quadra da praia,
servindo para incorporação.
Tratar pela manhã, depois dc
segunda-feira. Fone 4420.

5856 3300
CASAS — Santa Rosa — Vende-
ce, c| sala, 2 e 3 quartos, ba-
nheiro aoclal cór, garagem, va-
randas, dep. empregada, multa
água. — Tratar propa. 7908 e
2-1037. 10494 3300
INGA — Vendo casa confortável
2 salas, 5 dormitórios, próximo
praia .Flechas. Pronta entrega,
entrada carro. Ver c tratar no
lotai. Rua Justina Bulhões, 42.

NITERÓI — Vendo casa moder-
na terreno 12 x 30 plano — 2
quartos — sala etc. S. Gonçalo

Bolssu — 16 milhões. Tel.:
26-5028 ou 23-8788.
-.0 X 30 — Na Praia de Icarai
(Niterói), aceito apartamentos
em permuta no local. — 37-1166.

NÍTÊRÓI — Icarai. Rua Al-
vares de Azevedo, 49. Ven-
do sla., 2 quartos em cons-

PITTRôPOLS — Vendem-ie no
Loteamento TIrol casas para fa-
mllia de alto tratamento em 1.»
locação, a preço sem competi-
•çâo. Assim como lotes no Jor-
dlm e na floresta. O Tirol pela
perfeiç&o e requintado gosto na
sua construçSo, foi distlnguldo
pelo Touring Club do Brasil pa-
ra a construçSo de seu primei-
ro Centro Turístico, cujo invés-
tlmento será superior a hum bi-
lháo de cruzeiros, caracterizan-
do como o único loteamento no
Brasil que possui um Centro Tu-
ristlco, fazendo parte do seu
todo. Estrada do Contorno após
Km. 50. Dista 15 minutos de Pe-
trópolls e 50 do Rio. Inf. tel.
43-3632 e 43-2526.
PETRÓPOLIS — Mansão —
Ideal pi família de alto tra-
to. Terreno 4.000 m2. 2 pis-
cinas, jardim, quintal, chur-
rasqueiro, 2 aptos, p' hóspe-
des. Residência — 500 m2.
Acabamento de luxo. vesti-
bulo (mármore) livinc, 8.
jantar, jard. tropical, 4
dorm. 3 banh. copa, coz. la-
vanderia. depend. garage. —
150 milhões — IMOB. LOX-.
DON LTDA. 57-2555. .....
36-4767. 3628 3500
PKTROPOLIS — Vende-se ap.
Praça Rui Barbosa, 205, cm ini-
cio de construçSo, com 2 qts. sa-
15o e deps. completas, por me-
nos metade do preço atual, po-
dendo receber Volks, de 1964 pa-
ra cá em pagamento. Infs. Tcl.
57-8695.
ITAIPAVA — Casa de campo
— Sala 3 qts. garagem. Inf. Ve-
nlclo tcl. 4603. Rua 16 de Mar-
ço, 277, Petrópolis.
PETItóPOLÍS — Vende-se no
Blngen à Rua dos Expedicloná-
rios em frente a Praça, magni-
fica residência em final de cons-
trucSo, com varanda, living, c/
lareira, sala, 3 qtos., c/armários,
coz, e banh. social cm cõr azu-
lejados ati o teto. garagem, de-
pendências de empregado, gran-
de Jardim, piscina. Entrada de
S0 milhões e saldo pagável em
suaves prestações. No Rio, tra-
tar á Av. Rio Branco. 156, sala
2.503. Tel. 22-6140. Em Petrópo-
lis tratar c.TEDRO SOARES,
Tcl. 6138,
ITAIPAVA — Casa de campo
vazia centr. terr. 850 m2 varand.
salSo 3 qts. arms. 2 banhs. lu-
xo, copa-coz. dep. empr. inclu-
slve p/ caseiro gar. 15 milh. entr.
e 13 em 1 ano. Inf. 47-9730. —
BATUIRA — CRECI 190.

MANSÃO Petrõpolls — ...
54.000 m2. Estilo Inglês —
Vc.ndc-se (à 5 mnts. da Ca-
tedral) c| hall.!) qtos. cl arm.
varandas, 6 salas, 5 banh.
coz.. c! despensa, jardins,
piscina, garag. lagos, horta,
4 casas pa. empr. etc. Trat.
c1 propr. Tel.: 27-1330 —

IPAIPAVA — Vende-se n» Eê-
trada UnlSo Indústria n.« 14098.
casa nova, terreno de 50,000 rr.2
para familla de alto tratamen-
to. Preço 180.000.000 — meta-
de i vista, restante a combinar.
Tels.: 57-8384 — 26-0147 — ...
42-3539 — 52-3055 — Crecl 368.
NOGUEIRA (Boncllma), Petrô-
polis. Vende-se 3 lotes cl 2200
ir.2, e 69 m. de frente, prepa-
rados Já para construção, frente
para o lago, excelente vista sò-
bre o vale, próximo ao Clube
Promenade, c] planta de cons-
trução do Arquiteto Sérgio Ber-
nardes. Para tratar e ver. Tel.
36-7799. Dr. ÁLVARO.
VENDO — Casa com piscina, 3
quartos, 2 bh. 2 varandas, apt,'
com sala quarto, bh. fruteiras,
casa p| caseiros, terreno: 6.000
¦v.,2, todo plano, preço 28 milhões
â vista ou financiado a combl-
nar, com ROCHA. Estrada UnlSo
Indústria 12864, fone 421-J-U.
PETRÓPOLIS — Vendo em
Samambala em terreno de
3.000 m2, 2 casas juntas ou
separadas, construção de lu-
xo com 2 qts., sala, varanda
fechada, coz., banheiro em
cores com casa de caseiro,
com 5 cômodos, facilito —
Tratar Av. Pres. Vargas, 542,
sala 309 om dr. Célio Ma-
chado, de 10 às 12 horas —
43-2678 — 25-1095.
ITAPUVA - Vendo casa, 4
quartos, 2 a. 2 bhn. garage,
ótimo terreno, água dc mina,
luz, preço 15 milhões, com RO-
CHA. Estrada UnlSo Indústria
n.» 12864, fone 421-J-ll.

TERESÓPOUS 3600

Petróp. tel.: 3725.
3601 3500

PETRÓPOLIS — Casa luxuosa —

TERESÔPOLIS. — Vendem-se
casas de dois e três quartos,
com dependências dc empregada
completas, quintal, cm constru-
ção, com financiamento á Rua
Ernesto Silveira, 137 esquina da
Rua Guaporé, ao lado do cam-
po de futebol do Alto. Infor-
maces, Mário Joseph — Tele-
tones: 23-3638 e 27-3413.
TERESÔPOLIS — Alto Ve-
ranelo Village Comary C/ 38— Vende-se magnífica caaa,
sala, 3 qts., copa-cozinha,
banh. social, dep. empregada,
garagem, com piscina, para
adultos e crianças, com tele-
fone, com mais conforto sò-
mente vendo no local. En-
tregamos a ca-sa imediato.
Toda mobiliada. Preço para
rematar à vista 20 milhões a
prazo, 25 milhões. Ver com
encarregado. Tratar pelo tel.
25-8778, Rio — Sr. LUIZ.

5874 3600
TERESÔPOLÍS — Apt. sl. qt
coz. banh. piscina p| ground saú-
na esportes 5 milh. entr. Dr.trução no 12.° piso. Detalhes vêndSSÍoí esplêndida, centro dc SsôíTs^ -?OMCX«l

27-1862 ò noite. JORGE "" 
" —-»'--• -

LISBOA. Creci 823.

ILHAS 3400

ENGENHO DE DENTRft —
Três prédios e respectivos
terrenos, medindo na sua
totalidade 22,00 de frente por
66,00 de extensão, à Rua
Adolfo Bergaminl, 74-76-78,
serão vendidos em leilão —
Venda definitiva, do leiloei-
ro PAULO BRAME, na se-
gunda-feira, 30 de janeiro de
1967, às 16,00 horas no local.
Mais Infs. Tel. 31-0228.
PIEDADE — Vende-se terreno
de esquina, preço ocasião pron-
to p| Incorporação — projeto
dprovado pl gaz. luz < telefone.
Tratar tcl. 37-8932 cl CELINA.

JACAREPAGUA — Vendo entre
Camplnho c Taqucra, ótima ca-
sa em flnnl de construçSo, com
duas salas, cinco quartos gran-
des, três banheiros co-dnha,
quarto de empregada. Jardim e
quintal, garagem para dois ou
três carros. Aren construída ..
300m2, terreno 955m2. Preço Crt
37.000.000. Sinal 22 milhões, sal-
do em 20 meses. Detalhes e ln-
formnrões: 23-5395.

ILHA DO GOVERNADOR -
Vende-se à Praia do Zumbi ca-
sa de 2 pav. em pequena vila,
é composta de sala, 2 quartos,
banheiro, cozinha, b. cmp. e
área. Preço Cr$ 22.000.000 com
50% flnanc. Aceita-se como par-
te de pagamento apto. menor.
Inf. detalhadas com ENIR LTDA.
á Rua do Ouvidor 86, 5.». Tels.
31-2332 e 36-3621. CRECI 273.

24216 3100
VENDO apart? em construção
na praia 2 q. aala depend. Telef.
47-0861.

25849 3400
TROCO OU VENDO terr. 360 m2
Praia Cocotá — Governador —
frente mar base 11 milhões ou
melhor oferta — 58-3463.
COCOTA — V.. (na Ilha) apt.
ft. si. 2 qts. deps. novo, alug.
a| cont. 19 mil. c| sinal de 6
mil saldo em 3 anos, inf
57-5357^ ,
ilíia" ' "do" "governador —
Vendo, Rua Malcl, 47 estr. Den-
dê. casa nova 2 pavs. cl garag.
Jardim, var. 2 salas, 5 qts. c|
arm. emb. 3 banh. sociais coz.
dep. empreg. quintal arborlsa-
do. Tratar diariamente ei pro-
prletárlo no local. 21990 3400

ÍLHÃ~DO GOVERNADOR — RI-
be'm, vendo ótima casa vazia,
em frente à praia, 3 qtos., sala,
copa-coz., dtp. completas, gara-
gem e varanda. Ver Rua Maldo-
nado. 465. Financiada. Tel.:
52-1953. 1603

terreno, piscina, toda njardlna-
da." Alto luxo. CrS 200 milhões
a combinar. BARROS FILHO &
CIA LTDA. (Administradores
desde 1936) — Av. Rio Branco,
108, grupo 801. Tels. 42-0812 e
42-1040. CRECI 805.
PETROP. — Centro quase esq.
Av XV. tejraçqjdescob. varanda
cnvldraç. living, 3 qts. 2 banhs.
soes. coz. ampla área serv. 2
qts. empr. 15 milh. entr. 5 fácil,
c 12 em 2 anos. Inf. 47-9730 —
BATUIRA — CRECI 190.
PETRÓPOLIS — Centro — V. 2
aps. s. 2/3 qtos. coz. banh. dep.
compl. entrega 6 meses. Sinal
8/10 milhões. 22-8165. CRECI 582.
PETRÓPOLIS — Araras — Ven-
do casa final construçSo — Sa-
la, 3 q. 2 banhs. coz. e área co-
berta com tanque. 50% facilita-
dos e 50% financiados T.P. 1%
sem corrcçSo monetária. — Tels.
45-9263 e 42-8658 — SPINOLA.

TERESÔPOLIS .— Urgente —
Vende-se apto. 105 da Av. Al-
berto Torres, 162, no alto, novo
com sala quarto copa cozinha
vaga garagem. Tratar tel.: ...
57-0426.

TERESÔPOLIS — Casas du-
plex-pousada, vendemos úl-
timas unidades já em início
de acabamento. Para entre-
ga em 12 meses. Jardim, sa*
la, dep. completas, 2 am*
pios quartos, banheiro c|
box. Financiamentos a longo
prazo. Rua São Judas Tadeu
n.° 55, ao lado da Igreja.
Informações no local — aos
sábados das 09 às 18 horas
e domingos das 09 às 17,30,
ou no Rio, na SEIS, Traves*ESTRADA RIO-PETROPOLIS —

Vende-se com írente de 25 nl
pela Estr. Rlo-Petrópolis, área sa J0 Ouvidor, 21, gr. 401
de 2.200 m2 localizado Junto e _ . ,_ .,yio /rocri 1t1\
antes do Rio Saracuruna. Tratar 101.. JZ-4W0. (.IKCU /Oi;,
p/tels. 22-0716, 32-0575 e 22-2703.
VENDE-SE casa na Independên-
cia, 3 quartos, 2 salas, sala de
almoço, etc. Terreno 2.200 mts.
quadrado. Preço Cr$ 30 milhões
— Aceita-se proposta. Tratar In-
dependência 1630 ou no Rio —
22-4617, com D. SARA.
PETRÓPOLIS — Correas —
Vendo ótima residência em cen-
tro dc grande terreno com ar-
voredo. amplos cômodos e ga-
ragem, em leilão do JÚLIO dia
16 ás 20,30 horas, á Ru.i Pinlicl-
ro Machado 181, em frente á
Embaixada Alemã. Inf. 22-8880.

PETRÓPOLIS — Vendo
apartamento Pronto n.° 502,

m°° pronta entrega, com 3 quar-
no n-.fihoí locai t0S; SD|Qí d0js bonheiros so-

ciais, dependências comple-
tas de empregada, cozinha

24439 3600

JACAREPAGUA — Vendo ter-
reno 8 x 13 em Vila Valquelre.
Tratar R. do Mercado, 34 ou tel.
31-3301 c| JORGE da** 12 is
17,30 horas. 9011 3001

GRANDE RESIDÊNCIA Tijuca
c/ 3 qts. salas, varandas, copa,
coz. banh. social de luxo, quin-
tal, ampla garage, etc. Vendem-
se na R. Uruguai, 488 A, casa 14
(R. particular não à Aveni-
da) pagto. em 30 meses, visitas
dltrias qualquer hora. Tratar R.
Quitanda, 30 gr. 209 — Tel. ...
"2-2839 CRECI 4O0.

TIJUCA — Vendo o apto. 401
do Bloco C da Rua Desembarga-
dor Izldro, 120 fica pronto em
novembro, com 4 quartos, salão,
2 banhos., garagem e dependen-
cias. Preço 30 milhões, tratar
pelo tel. 28-6132.

RUA SAO FCO. XAV. 352 ap.
703 — penúlt. and. de frente
linda vista elev. privat. sala du-
pia 3 qts. dep. gar. 39 milh.
em 2 anos. Inf. 45-3983/47-9730.
CRECI 190.

TIJUCA vende-se ap. vazio c/ 3
q. 1 s. coz. banheiro comp. cm
côr depend. compl. empreg. boa
área c/ tanque ver e tratar, Rua
Dulce, 225/302 não aceito Cx.

ALDO MOURA LTDA. troca ap.
em Cop. Posto 6 — Frente, por
casa ou apt. na Zona Sul. Infs.
na Seção de Vendas. Av. Cop. 583
s/810. Tcl. 37-9471. CRECI 353.

TIJUCA — Obra já inicia-
da. Rua Carlos de Vascon-
celos, 123, a dois passos daTIJUCA — Vendo ou «lugo óti-

mo local — S. Fco. Xavier 72-A
- Várias moradlss. Ver no lo- Saenz pefia Edifício

casa dTluxo - vende-.e a Son Martin, amplos. aPs:

LOTE residencial — Vendo os
lotes 35 e 30 da R. Nazárlo, 31
(Vila), esta R. começa na R.
Figueira, S. Francisco Xavier,
CrS 9.000. cada financiados. —
Tratar Av. Rio Branco. 108 s/1804
_ Tels. 22-6881 e 42-0313.
MARECHAL HERMES - Prédio
e respectivo terreno à Rua Ca-
pltão Rubens n.° 464, será ven-
dldo em leilão Judicial do lei-
loeiro GASTAO, na quarta-feira
11 de Janeiro 1D67, ás 16,00 horas
no local. Mais Inf, tel. 52-0233.

CAMPO GRANDE - Prédio e
respectivo terreno, medindo 21.00
X 39,00 á Rua Augusto de Vas-
concellos n.° 1.205, será venal-
do cm leilão Judicial do leiloei-
ro PAULO BRAME, na segun-
da-fclra, 23 de Janeiro 1967, ás
16,00 horas no local. Mais inf.
tel. 31-0228.
ENGENHO DE DENTRO — Pré-
dlos á Travessa Francsico Ma-
theus, hoje Rua Particular, 112,
serão vendldbs em leilão judi-
dal do leiloeiro GASTAO, na
sexta-feira 13 de Janeiro de 1967.
ás 16,00 horas no local. Mais inf.
tel. 52-0233.
VILA VALQUE1RE — Vende-se
ap. írente. 2 qls. sl. banh. coz.
e área, Junto a Int. Magalhães
Cr$ 15 milhões c/ 5 de sinal, 5
cm 3 anos e saldo o longo pra-
zo. Aceita-se C.E. c/ sinal. Ver
ap. 201 da Rua Jagoroaba, 50,
c/ prop. Tel. 22-6860.
NOVA IGUAÇU — Vendo á rua
Paraíba, Junto ou separadamen-
te, 4 lotes de 10x30m íorman-
do ótima esquina com 3 fren-
tes. Zona Industrial — 1" Dis-
trito. Facilito pag. INFES ....
37-4537. 25919 2800

ENG. NOVO — Vende-se a
excelente casa da Rua Alva-
ro, 19, de 3 quartos, 2 sa-

- MÉIER 3100

MEIER — Vende-se um ótimo
ap .rtami nto térreo, tipo casa,
vazio, com jardim, varanda, 3
quartos, 1 sala, banheiro social
em côr, copa-cozlnha e boa área
de serviço. Entradas indepen-
dentes com jardim lateral. F.3-
tá situado a 2 minutos da Es-
tação do Meler. Toda condução
à porta. Rua Iblquera n.* 72
apt. 1C2,
MÊIER — Vende-se cosa "DU-
PLEX", ]á em fase de'revesti-
mento. pronta dentro de 180
dias. Negócio garantido, cons-

VENDO apto.
da Ilha, 3 qtos. sla. coz. banh.
área de serv. qto. e banh. de
empreg. c/ garage, play-ground
p/ entrega em Junho deste ano.
6 milh. de entrada e 400 mil p/
mês. TraUr tel. 30-7462. RA-
FAEL. 69805 3400
PAQUETA — Vende-se o ótimo
apt. 234 da R. Adelaide Alam-
bary, 135. Ver c, zelador. Tra-
tar 52-1384. _ 
PAQUETA — Vendo ótima casa
em centro de terreno. SalSo, 4
quartos e dependências. Rua
Alambary Luz 371 tel.: Cetel
07-0277.
PAQUETA — Vende-se casa con-
fortavel, frente praia Tamolos,
CrS 90.000.000.. A combinar. —
Tel. 28-5202.
ILHA GOV. — Jardim Ipltan-
gas. Magníficos aptos, novos
prontos p/ morar a beira da
praia c/ grande sala. 2 quartos,
banh., social em cõr, copa-coz.
dep. empreg. vaga P/ carro.
Ver no local. Rua Adolfo Por-
to, 500. Inf. tel.: 36-2448 e ....
52-8556,

VENDE-SE ou troca-se apt. em
Teresôpolis, Av. Delfim Morei-
ra 53-02, dc q. s. sep. por maior,
ou apt. menor cm Cop. acer-
tando a diferença A vista. Tel.
57-0084.
TERESÔPOLIS — Casa no-
va. vendo no loteamento
Quinta da Barra, 2 salas, 3
qts., 2 banh. etc. Ver à Av.
Pres. Roosevelt, 660. Tratar
Tcl. 42-5000.
TERESÔPOLIS — Vendo flnls-
slma grande residência com ter-
reno plano dc 4.000 mts. e 700
de construçSo. Visitas detalhes:
Fone 27-7338.
TERESÔPOLIS — Vende-se sitio
na Posse, água nascente abun«
dnnte. Tcl. 47-5438 — 17.500 m2.
ÓTIMO APTO. si 2 qtos. coz.

¦ ,,- „ banh. área c| tanque R. Barreto
e garagem. Ver Praça Ruy Dantas 36. apt. 312, 13 mUhoei
Barbosa, 272, Petrópolis. p"-0* "• s. Joié. infs. 57-7483.
i- . / 1 ji enei Ver depois d

trucío esmerada.
49-2438:

Tratar: 
24446 3100

LEOPOLDINA 3200

AVENIDA PARANAPUA, 1543,
ap. 201, belo ap. salão, saleta,
2 qts. dep. empreg. CrS 26.000.
Ver depois 13 hs. p/ gcntlle?.*!
do inquilino, será entregue va-
zlo. Tratar Av. Rio Branco 108,
s/1804. Tels. 22-C881 e 42-0313.
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 ....  Rüa^saõ-Miguei. 109 (MM. * com living, saio, 2, 3 e 4 *&,%£ 
Comp|. empreg. etar à Rua Amaral 105, depois Pfvlts. Salão. 3 -amplos dormi- quart0s, dependências e ga- jarajrem (em centro terreno)

das 19 horas. NSo atendo pelo tórlos. 3 excelentes armários , _ nrnnrln 
t.àr> família de tra-

telefone embutidos. 3 banh. sociais em ragem. Sinai aesae »-r$ ... próprio para «mina ae w«
côr. copa. cozinha e escsda em À19280 e Cr$ 175 mil men- »• ou permuta-se por apto.

¦*— na Tljuca, chaves por favor
no n.° 55 da mesma rua, sen-
do 20 milhões i vista e o sal-
do em 2 anos. Tratar na
Construtora L. Martins S.A.
à Rua México, 11. gr. 502
— Tel. 22-1055.
VENDE-SE um pomar Rua Ju-
ruce 114. Est. Colégio 3 lotes
Juntos 68 m írente 1.140 m2 no
local, sr. VICTOR, 4.'. 6.« e do-

VENDO apartamento de frente mármore, terraço, garage e den. . , „..__»:„ Jn \„rn,.com salSo. 2 quartos e demais empreg. Entrada 25 milh. saldo SOIS, C| garantia 00 incor-
dependências, com armários em- facilitado. M»rcar visitas neio porodor Jayme Gorberg.
butidos, atapetado e com ar con- tel. 48-5477 c! T. CORREIA IMô- r
dlcionado: Rua Dr. Satamlnl, 57 VEIS. CRECI S31.

-do t«-
Alexin-
Mt. —
:i ¦**¦**.

ap: 606. 50% i vista « saldo a
; combinar.

VENDO lindo apart. .cobert. 2 q.
í 1 s. deps. empr. 120m2, área li-

vre gabarito mais um pavto. Maj.
Ávila 455. 60 milh. 58-3463.

VENDO apto. Catrambi 600 aplo.
301 esq. Edson Passos — 3 qts."1 salSo, 1 s. almoço, 2 banhs.
coz. 2 qts. empregada, garagem
arm. emb. Todas peças frente.
28 milhões vista. 22 m. a com-

i binar. Tel. 58-6200.

VENDO lindo apto. cobert. na
José Higino em ótimo edif. de
pilotis, garagem, salSo p?ra fes-
tas, 120m2 área total. 35 milh.
58-3463.

iMÉSON
I Umt w|.r>*Kt tu cMttruc*?

MARIZ E BARROS — Ver.de-«e
ou troca por apto. menor 1 com

Ver no Stand da obra, ou
à Rua Sete de Setembro, 44, mingo - Bh ts nu. Tei. 34-3285.

. m2, 1 sala. 2 quartos com «r- ,5flUjna J, Ouitanda, na SO- SS^JFASA *-^°-ow ? ^f» ou
márlo embutido. 3 Jardins de ln- "l"1!10 9e «Tf™ V^.» ™?>% P°r. ">*' «" í™"*** »
verno amola cozinha e depen- brcloia de A CCOnomiCO taç.lo Engenheiro Pedreira quase
& ^empregada Infoma- Te| ; 42-5136 (CRECI 903). "«"í"™ ^^%\L°JFR
çôe. e visitas pelo telefone ... ¦ «'••*?* *"*»° KK..-, -cXa if'2h ,m Hl.ntl *
42-1045. Sr. ROGÉRIO.  Í44J6 

Z3W das lOh em diante.

HIAJA - COLtlHO - Apartos.
quase prontos c/sala, 2 qls, ba-
nheiro completo, grande cozi-
nha, área c/tanque. Vendemos
ótimos na Estr. do Barro Ver-
melho, 1.727 c/ muita conduçSo
na porta. Sinal Crt 984 mil, 3
parcelas de CrS 615 mil, o res-
tante em 77 prest. dc Crt 123
mil. NSo perca esta magnífica
oportunidade. PREDIAL COLI-
SEU. 22-4562 e 22-0306. Ver dlá-
riamente no local. CRECI 44.
VENDE-SE ótimo terreno, me-
dlndo 900 m2 em Ramos (Rua
Euclides Faria n." 142). Tratar
pelo telefone 28.I78Q.
PARADA DE LUCAS — Galpão
vazio, com 400 m2. próprio pa-
ra indústria, depósito, etc. á Rua
Maba n.* 37.1, fera vendido em
lellSo judicial do leiloeiro GAS-
TAO, na quarta-feira 18 de ja-
nelro de 1967, ás 16,00 horas no
local. Mais Inf. tel. 52-0233. No-
ta: Pode ser visto hoje. das 9.00
ás 12,00 horas.
VICENTE DE CARVALHO —
Apartamento n.» 101. vazio, de
três quartos e sala, i Avenida
Merltl n.° 127. será vendido «m
lellfio Judicial do leiloeiro GAS-
TAO, na segunda-feira 16 de
janeiro de 1967, ás 16,00 horas
no local. Mal» Inf. tel. 52-023..
BRAZ DE PINA — Vendemos
ótimos aptos, vazios, sala c/var.
2" qts. coz. banh. área c/ tanq.
c deps. empreg. Sinais de 7,3. 8
« 9 milhões. Ver R. Aracóia. 169
(chaves p/ favor cf Sr. Joaquim
na R. Cintra. 1.670) BARROS
FILHO k CIA. LTDA. (Adml-
nlstradores desde 1036) — Av.
Rio Branco 108. grupo Í01. —
Tels. 42-0812 c 42-1040 - CRECI
n.« 805.

JARDIM GUANABARA — Ven-
de-se 2 lindas modernas casas
recém-constr. ruas calç. proxs.
conduçSo praia. Base 70/80 ml-
Ihões parte financ. 30 mces. —
Inf. 38-6382 ou Cetel 96-1600.

ILHA DO GOVERNADOR — J-
Carioca, vendo casa la. loc. per-
to de praia, c/ 2 pav. terraço.
2 salas, 2 qtos. banh. em côr,
arm. emb. copa-cozlnha. varan-
da, azulejada ao teto. dep. em-
pregada. J. Inv. garagem e tele-
fone. Cr$ 50 milhões ent. e prest.
a combinar. Ver à Rua Dardane-
los.294. Tratar Tels. 43-7274 e
93-1314.

PETRÓPOLIS 3500

Tratar tels. 42-8957 e
32-9861^ 68518 3500
CÃBANAS DO JACARANDÁ —
Em Italpava Est. das Arcas 401,
Vendem-se lindas cabanas c| 1.
2 q. dep. 4 milhões de entrada
Entrega 30 dias. Ver dlàrlamen-
te no local.
PÍETR6POLIS — Boncllma —
Vendo casa dc campo com pis-
cina 3 quartos 2 salas etc. 35
milhões telefonar para 47-30C8
sAbado e domingo. ^
PETRÓPOLIS — Troco ou ven-
do casa em Italpava por casa
no Rio. 3 quat*. 1 salSo 2 banh.
lavand. Jard. terr. 320m2 base:
16.000. Praça Sá Earp 40 s| 4
Tel.: 2076.
PETRÓPOLIS — Araras —
Oportunidade única. Urgente.
Terreno de 20.000 m2, com ca-
sa nova de 4 qtos., salSo, e de
pendências. Ap
35.000.000 ou melhor oferta. —
Preço abaixo do valor do ter
reno. Infs. tel.: 42-8215 *
42-0972.
CASA — Vende-se na CastclS-
nea, desocupada e desembara-
cada. Preço á vista 25 milhões
sem Intermediários. Telefone ..
23-3834.
MANSÕES — Res. de luxo c|
piscina, casas de campo. aps. dc
cobertura, os melhores negócios
de Petrópolis, Corrêa e Itaipava,
SSo Luis Im. Tel.: «636. CRECI
327.

cpols dia 7/1.
3290 3600

TERESÔPOLIS — Vende-se 2
terrenos, 1 na entrada de Que-
bra-Frasco e outro no centro
na Rua Muqul, tratar pelo tel.
25-2539. 9006 3600

CASA TERESÔPOLÍS - Vende-
ee ocasISo, casa em ótimo local
confortávclmente moblllada Tra-
tar á R. Conde do Pinhal 311
Bairro Bom Retiro.

TERESÔPOLIS — Vende-se
apartamento, S-108 — Av.
Alberto Torres, 162, sala,
quarto, dependências, gara-
gem. Ver no local e tratar
pelo Tcl. 42-5136 — CRECI
903

TERESÔPOLÍS — Alto Edlf. Hi-
gino I, construção e incorpora-

tos., sauo, e oe- »ko 
da Construtora vieira de

enns (  Castro S. A. obra JA iniciada.
rua Joree Lóssio n.* 405. 4 pav.
c| elevador, apta. sala 1, 2 ou

. 3 quartos e vagas de garagem.1M5J5M pr2ços , parti. de Cr, 8.6O0.O0O
de empreitada. Condições nor-
mais: IO',*, de entrada « financia-
mento de 36 meses, sendo 18 me-
ses o prazo para entrega do
apartamento. Condições espe-
ciais a combinar. Informações
pelos Tels.: 32-9931 e 52-3992 —
Rio e 2787 Teresôpolis ou c' J.
Oliveira Imóveis — Av. Oliv.
Botelho. 246 — CRECI-RJ 129.

PEDRO DO RIO
c| 10.000 m. q. c

Vendo sitio
piscina Ac-

quaail, casa pl caseiro e social
c| 3 q. s., salão Inverno etc.
Mul»a água. Tratar: REIS —
43-2636 ou 27-7622. Preço: 40.OM.

VENDO terreno em Petrópolis c/
3.000 m2. Tel. 32-2795 — SOUZA
— Crt 5.000.000 — sinal Crf...
2.500.000.

TERESÔPOLIS — Terreno!
no Loteamento Quinta da
Barra. O bairro preferido
pelos moradores da cidade.
Urbanização completa. Av.
Pres. Roosevelt, 660 — Var-
zea — Visite-nos — Informa-
çóes Rio — Av. Rio Branco,
120. sala 7. 42-5000.

TERRENO PLANO — Vendo.
Juntos ou separados. 1 lote de
mil e outro 2.000m2 — Bairro
Retiro. Clima s*co sem russo.
R. Henrique Dias. junto do n.*
E38. GURGEL. 42-0017 e 36-5406.

64610 3500

PETRÓPOLIS — Vendo dentro
da cidade espetacular resldén-
cia em centro de terreno de
8.000m totalmente aproveita-
dos. constando de grande e vis-
toso Jardim, linda e original
piscina, duas casas de empre-
gados, bela horta, galinheiros,
eoelheiras, chiqueiros, multas
arvorei frutíferas, churrasquel-
ra, água abundante, telefone,
ete. etc. O local é maravilhoso,
com clima seco e fabulosa vista
formando um conjunto de rira
e Impressionante beleza. Tratar
pelo telefone 25-0024.*^ 27935 3509

PREÇO FIXO — Jó em aKe*
ca- nario, Ed. Rio Madeira, Av.

sa por so milhões em Vaiparai- Alberto Torres n.° 1.105, Te*
so e outra maravilhosa casa em . .. »___». J- .„\„ 1
Araras, por 100 milhões. Deta- reSOOollS. ApartS. de JOlO, 

I
lhes: 26-3196 e 22-3115. creci ou 2 quartos, dependencios/n-0 ""• e 

garage. Preços a partir de
ITAIPAVA - Lindo sitio e| ...
13.000m2 plano. 2 residências de
luxo. Jards. linda placlna at.,
pomar, deps. caseiro, galpões,
ônibus à porta. Urg. 8O000 fac.
Tenho outros pl 20, 30 * 40.000.
Petróp. Ed. Esperanto L. 5 —
Tel.: «656. CRECI 827.

Cr$ 11.200.000, com sinal
na escritura de Cr$ —•
1.200.000, nos chaves CrS
600.000 e o restante em 60

prestações sem parcelas in-
termediórios. Entrega até
ogôsro de 1968. Vendas dt*
retamente com os proprie-
tários à Av. Rio Branco, 156,
10.°, sala n.° 1.026, tcl. ...

correias — Vendo sitio com 52.2437 5 • íncorpofaçóo do
12.000m2. Muita áfua. 2 casas. ¦*"' "-*•-.' 

rHVA|rFR EM.
peqi.. novas. Ver Estrada UnlSo ADOLPHO CHVAH.tK CIN-
Indústria, junto e depois do n.« GENHARIA í COMÉRCIO
2.311. E tratar Rio 26-3689. 1 -rn»

698*8 3500 LTDA. • _

CENTRO — Vendo apto. 602.
írente, est. novo, 2 qtos, il.
banh.. e'box, coz.. dep. rua Gel.
Osório, 106. Ver port. Tel. 27-3273
e 43-27 Petrópolis.

/

£L
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APTO. MOD1UADO - Grand»
ula. 2 qto», • >'.',¦ c/g*l.. Tra-
lar Av. FeHcíano Sodré, 715.
junto Cln* Alvorada, sib. « dom.
ou Laglnesu-». Cln» Alvorada.
Preço 22 mllhoe». Tel. M-2S07.

TKHESÔPOUS — Vendemos «I-
tio» próximos a Ta». H6a Té
Kll. 15 estrada Ter. X Krlb. me-
dlndo 5.000 oh 10 000 tnlt 2. Lu*,
ígua t aslalto. Preço a partir
de Cr$ SjOOO com alnal de CrS
SOO. e o» restante» em 50 me-
res n Cr| 60 sem Juroi. Seguir
as placa* Indicativas GLEBA 

"I.

IV Tratar MOBILIÁRIA BFJt-
NA LTDA. Rua Gonçalves Dlaj
gj - 3* tels.: «-«13 — 52-3163
— jCRECl 18».
TERESÓPOLIS — Vende-se Otl-
mo «parlamento moblllado ou
nlo de sala, varanda, cozinha e
banheiro, para entreu» Imediata.
Negocio urgente por preço de
rcasllo por motivo de viagem.
Ttl.; n-32-3. ,

TERESÓPOLIS -- Troco ca-
aa nn centro da Várzea. 3
quarto», sala. terreno 600mZ
por apt. Copacabana dr 2
quarto», TH. Rio: 28-0751

FRIBURGO 370O

BELA RESIDÊNCIA no melhor
ponto d* Frlburgo (Parque Sio
Clemente) c| 350 m2, area cons-
truldt e 5400 to" de terreno, 5
qts. 3 saiu, 2 varandas, 2 ba-
nh». »oc.. salio p! Jogoa c| 75 m2,
copa, coz dtp. emp.. garagem,
jardim. 80 milhões fln. Aceito
parle apto». Zona Sul. Tel. ..
36-378C. CRECI 743 - rALCAO.

FRIBURGO — Vendo dois ter-
reno» planos ao lado Hotel
Saniury detalhes telefone ....
"•73W- 25011 3700

rRIBURGO — Centro — Vende-
so apto. novo qto., sl., coz., Tel.
46-4351.

Dr. JOSÉ.

MURI (N. Frlburgo) — Vende-
se em frente da Pousada Suíça,
no lado opoato da estrada, gran-
de e moderna casa com lodo
conforto, em centro dum lindo
Jardim de l.MSro". Pode-se ver' diariamente. Murl, fone 6046 —
Itlo 47-6374. »p6« 10h.

Apartamento de Luxo
Vendemos ai últimas unidade» do Edifício Edmaro,

com filio iodai d» 17 mJ., 4 dormitório» com «rmárloi

embutidos, 2 banheiro» social» em mármore, tal» d» alm6-

ço, 1 quarto» d» empregada, área com tanqu», cop» co-

nha, vao» na garagem, Interfonei, »te. V«r ho|t n»

Rua Joaquim Nabuco, n.» 154, com o porteiro. Tratar d»

J«. a 6a. f»lr», no horário comirclil com o Sr. UBIRA-

TAN, pelo» t.l.fone.: 223106/05/04. 3966? 91

ÁREA
Compro urgente área plana, mínimo 10,000 ml,

ona Industrial distante até 10 km da Praça da Ban-
eira, bem servida de água, de preferência com força

telefone próximos.
Oferta com detalhes para este Jornal n.° 1829.

1829 91

RESOLVO A COMPRA DO SEU
IMÓVEL EM 30 DIAS

DeieJa comprar apartamento, rasa ou, terreno em qualquer
nart» da fill sem prrda «1- tempo? Procure Fernandes (Corretor
ollrlal dr ImAvrli) CRECI 400, tpie resolver* o teu problema em
10 dias. Ilua da Quitanda, 30 - -r. 209 - Tel. 51-2899, da» 8 às llh,

24366 91

CASA PRÓPRIA
Construímos no sou terreno, financiando parte da conn-

Inicio. Executamos também financiamentos concedidos pela
(alva Econômica, IPEG, IPASE, etc. — Ind. e Com. de
Consi. COLMAR I.tda., Av. 13 de Maio n.° 23 — Sala 324
— Tel. 42-3270. S531 91

KRIBURGO — Vendo casa a 8
minutos centro. Sala, quarto.
coz. • b»nh. em terreno com
1.700 m2. Altitude 1.200 metros.
Tratar tel. 48-1819.
FRIBURGO — Vende-se casa
com tala. 3 q. 2 banheiros. Q.
empregada, varanda, terreno
15x30 Av. Jullo Fuller, depol» de
Olaria. Inf. 28-8111.

SITIOS-FAZENDAS 3800

SITIO — G2.000 m2 — Campo
Grande, boa residtncla — mo-
dema, 2 frentes, água, luz, po-
mar. Dist. 300 mtrs. da Av.
Brasil (antiga das Bandeiras) —
Km 50, penetrar Estr. dos Pai-
mares, seguir Estr. do Camplnho,
nesta defronte n.» 284, entrar no
caminho particular na la. por-
telra. Sitio do Sr. CHICAO. VI-
altem. Vendo. Facilito, aceito np.
automóvel. H. SILVA — Run
Gonç. Dias 89 s/405. Telefones:
52-38811, 5?-3840 e 29-8903 —
CRKCI 648.

GRANJA — Campo Grande. GB.
Avlcola — Leiteira — 201.000 m2
plana, boa residência, pomar,
horta, 30 galinheiros, galpões, 6
casas colonos, Água, luz. força,
3 frentes, 70 cabeças de gado ho-
landis, curral, garagem. Eslr.
Tlngul, 3.2-10. Vendo. Facilito. —
Aceito parte aptos. — Negócio
oportuno. II. SILVA — R. Gonc.
Dias 89 s/405. — Tels. 52-:iR00,
52-3840 e 29-8903. CRECI C48. .

VALENÇA — E. do Rio - Ven-
dc-se cltlo a 15 minutos da ci-
dnde com casa algumas arvo-
res frutíferas c duas nascentes.
Base 13.000. fnclllta-se uma
parte. Tratar na padaria Cnrva-
lho com a proprietária — Fone:
Valença 19.

SÍTIO para pessoa de fino gôs-
to, a 20 minutos de Niterói, 10
mil m2 de área toda murada —
cercada, todo plantado com ar-
vores frutíferas, com 2 boa» ca-
sas sociais, com amplo salíio para
festas, tôdn bem mob. com 2
entradas p/ auto, e 2 gara. E
multas outras benfeitorias. Luz
própria e multa ngua, perto da
praia, ônibus na porta de 30 cm
30 minutos local maravilhoso
para granja ou fim de semana.
Vende-se com toda a criação.
Por motivo de viagem com pe-
quena entrada e longo ilnan-
(.lamento. Tratar p/ ver pelo Tel.
30-7402. Sr. RAFAEL.

89800 3800

SITIO EM PIABETA — Vendo
em PlabetA. cnm C.OOO m2 50
de frente. Fundo com um belo
rio onde sc pode pescar, nadar
e comerciar areia. Terreno cen-
to por cento para qualquer fl-
n.illdnde. Só vendo para crer.
Informações com os srs. WAL-
DEMIRO OU CIIA1DE - Das
0.30 As 18.00 horns, de 2a. a 6a.
feiro. Tel. 23-6162.

21091_3800

ITATIAIA — V. Sitio na mon-
tardia, multas fruteiras, piscina,
gramados, vista maravilhosa. Ca-
sa 3 q., npto. p| hóspedes e casa
caseiro. Tclcf. 52-0917. ___

FAZENDA cm Macaé E. Rio
Arca plana 500 alq. próx. clria-
de para loteamento ou Industria
multa Praia, vendo facilito, fo-
ne 481. Niterói, fone 2-0787.
"ÕRANJA 

AV1COLA — Vende-se
capacidade 4.oon frangos p/ mes
— „t. Hio-Frlhurgo — Km 4.
Base 23 milhões. Tel. 46-4743.

SfTIO em Teretõpolla — Posse
da Fazenda da Paz — Vende-
mos ou alugamos, entrega Ime-
dlata. c/ 12.000 m2, boa casa mo-
blllada c/ telefone, piscina"Acquazul", estAbulo com cava-
lo, casa de caseiro, vária» plan-
tações, etc. — IMOBILIÁRIA
CARRILHO — Tels. 43-9672 —
23-3112 c 23-4360 — CRECI 163.
MENDES — V. sitio 20.000m2,
boa casa. 3 qs. sala. varanda,
luz, nascente, pomar. Ônibus na
porta. Av. Erasmo Braga, 277
sl 1207 — 42-9854. — CRECI
ws/
SÍTIO em Demetrio Ribeiro,
Vassouras. V. 3 Alqs. casa nova
mobllhada. fogão gâs, Gelodei-
ra, charrete, 42-9854, Av. Eras-
mo Braga 277 s| 1207. CRECI
948.

SÍTIOS E FAZENDAS —
Granjas, Casas de Campo,
Chácaras e Terrenos. PEDRO
LARA enrerrega-se, ha mui-
tos anos, da compra e venda
de todas estas propriedades.
Anttêlcs que desejarem com-
prar ou vender flualnuerde-
Ias é só procurá-lo pelos Tels.
42-2202 e 27-0608 ou, então,
em Copacabana, à Rua Sou-
sa Lima. 48, no seu apto. 909.
— Da Barra do Pirai, onde
reside, é 767. 

^ 
..^

SITIO EM PIRAI — VIA DU-
TRA - 1 e 1/2 H. do Rio. Casa
nova com 3 q. casa caseiro c
muitas outras benfeitorias va-
llosas. 28.000m2, ótima confor-
macio. Luz e força da Light,
llgnda. Aeua de mlnn. Perto do
asfalto. 17 milhões A vista ou
19 milhões com facilidades. —

CARLQS 42-0017.

VENDO sitio casa nova linda,
sala. dois quartos, mobiliada,
plantações, bastante Água, pia-
no, lugar aprazível. Km 35 ro-
dovla Rlo-Teresftpolls. 8.000.000
facilitados, aceito carro. Tclefo-
ne 32-1261. .

FAZENDA CULTURA
Própria para plantio de pinhel-

ros a 70 km de Sfio Paulo, Arca
500 alqueires. Vendo recebendo
parte em dinheiro, troco c faci-
llto; empreito a cultura de pi-
nheiro». Informações: -11-0270.

24378 3800

ZONA-VERANEIO 3900

ÃRARUAMA — Vendo casa cen-
tro terreno 3.500 m2 perto praia.
Hasc: 15.000.000. Tel. 47-8021 —
MATH1AS.
Vende-se — Na belíssima
e empolgante Praia de Pj-
ratininga, município de Ni-
terói, o lote 14 da quadra
268, com área de 480 m2,
(rente para o mar, Avenida
3, esquina. Pagamento: 50%
de entrada c restante a com-
binar ou com grande descoji-
to, para pronto pagamento,
ônibus a todo Instante, ape-
nas 20 minuto» à Estação
das Barcas. Informações pe-
lo Tel. 42-2858, das 8 às 14
boras de bojeje amanhã.
AHARUAMA - Vende-se ma-
rnvilhoso terreno, frente Lagoa,
tintar 26-2830. 60805 3900

VÁRZEA — Casa K. Padre An-
chita. 2.3, mob.. refrigerador
Bsller, lareira, living, 2 qts.. ço-
Klnha, banh.. garagem. Embaixo
2 ots., coz., banh., terreno 1.20O
m2. 55 milhões, 507» » *»*•• *~
47-1922, PEDRO.

CABO FRIO — Loteamento
da Ogiva — Vend. com fren-
te para o canal, excelente
lote com 15.00 de frente, p/
56 00 de fundos. Lote demar-
cado com água, luz — Zona
de bastante construção. OR-
LANDO MACEDO — oAv.
Rio Branco, 156, gr. 2.318 —
Tels. 32-0510, - 32-6128 -' 
32-7164 — CRECI 128.

KAIC — Murique, Est. do Rio
— Casa de veraneio — Vende-se
nova A Rua Ararlbola, 2 tendo:
salSo, var. bar. lareira 3 qts.
c; arm. banh. copo. coz, garage,
piscina. Toda mobiliada c| gela-
deira etc. Tratar KAIC. Rua do
Carmo 27-A ¦! loja. Tels •••.
52-2995 e 22-1860 CRECI 283.

SEPETD3A — Terreno arboriza-
do — Praia Dns. Luiza — Ven-
do 48-1168.

PARQUE veraneio Iplábas —
Vende-se lotes pl res. e sitios.
Clima excelente famoso há cem
anos. Com' estrada nova fica a
110 Ws. do Rio e 12 de Barra,
preços cl desc. esp. durante es-
te mis. Ver no local c| Hilário.
No Rio tel. 52-5017 ou 25-2802.

vende-se Grande Terreno
EDIFÍCIO

COMPRASEVENDAS DE
PRÉDIOS-TERRENOS 91

Com 4 apartamentos de Z
salas e dependências, 13 qts.
conjugados, 2 lojas montadas
e estoque, sendo 1 com ar-
mazém e bar, e a outra com
acougue, na Rua Oliveira
Braga, 257. Trator pessoal-
mente Rua Sao Cristóvão,

21451 91

Vendo, próximo ao Largo
da Freguesia e E. Grajaú
com 600,00 m de frente, na
Estrada Jacarepaguá. Con-
dução na porta, luz, forço,
telefone. Proprietário — Av.
Graça Aranha, 174, sala
717, Tel.: 32-2395 - Cre-
ci 106. 2662 91

BARRA DE SAO .1OA0 - Ven-
do terreno melhor da praia —
Tel.: 38-1177 - JOÃO.

PRAIA K5UABA GRANDE -
Trav. H. José Km 101,5 — Ven-
do casa mobiliada, salão, qto.
guinde, cop. coz. banh. compl.
chuv. bomb. c'.ét., garagem, po-
ço e clst. Preço 13 mllhOes 50%
u vista, resto R combinar. Tel.:
49-5888.

SAO LOURENÇO — Apar-
tamento, loja c móveis, à R.
Dr. Antônio Carlos, 474 (lo-
ja) a 478 (Apartamento),
do Espólio de Antônio Pa-
checo Júnior, serão vendidos
cm leilão judicial (Direito e
Ação), do leiloeiro PAULO
BRAME, na terça-feira, 10
de janeiro de 1967, às 16,00
horas, cm seu Escritório à
Travessa do Paço, 14, 1.° an-
dar. Mais infs. Tel. 31-0228.

CAXAMBU — Vendemos 2 aps.
mob. nos edifícios "ELY" (Kcs-
laurante e piscina) c "ANICE",
sula e qto. e snla e 2 qtos., com
banh. c coz. Flnanc. em 30 me-
sos. Tratar c/ A VOX IMÓVEIS
LTDA. 11. Méqlco, 111 -71,602 —
Tel 22-4073 - CRECI 521.

G9818 3000

GUARAPARI — Centro, casa
antiga, grande terreno. 7 ml-
lhões A vista, dã 2 edifícios. Tel.
56-0863.

ANGRA DOS REIS — Vila
Velha — Vend. terreno de
frente para o mar com mag-
níflca vista panorâmica e
excelente situação topográfi-
ca. Sem ônus, antl-projcto
p/ bela casa. ORLANDO
MACEDO — Av. Rio Bran-
co, 15fi, gr. 2.318 — Tels.
32-0510, 32-G128, 32-71G4 —
CRECI 128.

GRAJAU - Terreno 12 x 65 —
Vazio, demolido, 2 frentes, ga-
barito 8 pavimentes. B&rllo de
Bom Retiro 1754. Tel: 22-83IW e
52-0953 NELY MACHAIJO 171.^

TERRENO 1TAIPAVA - Ven-
do urgente dois lotes, Juntos ou
separados, num total de 6.000
m2. Estrada Unl5o Indústria
npó* o Km C7 e antes da Pon-
te dos Arcos, primeira servidão
(estrada particular) à esquerda.
Tratar de scRunda a sexla-leira
pelo tel. 3G-G298. .

PARQUE GUINLE - Ven-
de-se terreno plano porá in-
corporação, 370 m.2, lado da
sombra, previsão oito apar-
tamentos de frente, entrada
10 milhões, saldo a combi-
nar, trotar tel. 22-1771 sr.
MOURA. 58417 91
GALPÃO e depósito. Passo-se c/
500 m2 c/ tel. e balança p/ 2 to-
neladas na 1'cnha. Urgente tra-
ter pelo tel: 30-7402.

68852 01

TERESÓPOLIS -"
CASA GRANDE

(COLÔNIA FÉRIAS, CLUBE,
EIC.)

ConstruçSo moderna, alto luxo.
Vende-se, completamente mobl-
liada, com 10 quartos, piscina,
jardins, 11.000 m2 de terreno,
linda vista no bairro de Quebra-
Frascos, perto do Golf Clube —
Tratar diretamente cum o pro-
prietário, Ruo Sete de Setembro,
06, 11.» andar. Dr. NEVES. -
Tel. 22-2702. 2703 01

APARTAMENTO - LAGOA
VENDE-SE magnífico apartamento, de cerca de

400 m2, em final de construção, no melhor ponto da
LAGOA, constando de 1 salão, vestibulo, sala de jantar,
4 amplos quartos, sala de costura. 3 banheiros sociais
em côr, copa, cozinha, dep. completos de empregados.
Duos vagas c/ box no garagem e grande play-ground com

piscina em centro de lindo parque. Construção de ex-
cepcional gosto e qualidade. Av. Apitácio Pessoa, 1858,
apt0 201. Tratar com Dr. Milton, a Rua Senador Don-
tas n ° 74 - 3.° andar ou pelos telefonei 57-3381, 22-8264
e 52-7221. 58448 91

- TIJUCA
RUA BARÃO DE 1TA1PU N.° 139

a primeira rua, após a Rua Uruguai

© Sala, Dois ou três quartoi, Dependências com*

pletas inclusive garageml
tfi Financiamento da obra, em 50 metes!

9 Não deixe de ver a nosia ofertai

Incorporação registrada no 10.° ofício do R.G.I.
livro 8, fls. 42, eob o n.° 18.

COTA DE TERRENO: l>$ 575.000

Cota de Construção: Cf$ 16.957.704

TOTAL Cr$ 17.532.704

ESCRITÓRIO
CENTRO

Passa-se ur.ente — com ou sem
móveis, — com telefone e 2 apa-
relhos de Ar Condicionado.

Faclllta-sc parte do pagamento.
Av. Rio. Branco, 133, Gr. 1407

— Horário Comercial. 61087 91

SINAL DESDE:

MENSALIDADES:

Cr$ 575.000
Cr$ 169.000

TERRENO COPACABANA
12X49

VENDE-SE À RUA LEOPOLDO MIGUEZ, 57
TRATAR ADONIS 22-8554.

Incorporação, planejamento e vendas

IMOBILIÁRIA PÃO DE AÇÚCAR 5.A.
Rua da Assembléia, 51 — 8.° andar

Tels.: 22*6402 • 22*7365

RESERVE, HOJE MESMO, O SEU APARTAMENTO
NO LOCAL ATE' ÀS 22 HORAS.

58424 91

LOJA E SUBSOLO
CENTRO DA CIDADE

Vendemos urgente para pronta entrega. Ar condicio-
nado e telefone. RUA SENADOR DANTAS - Área global
de 220 m2 Preço CrS 120.000.000. Tratar LOWNDES
& SONS S. A. - Av. Pres. Vargas n.° 290 - 2.° - 23-9525
- 43-9084 - CRECI 204. 1870 91

CENTRO
EXCELENTE OPORTUNIDADE

Vende-se conjunto de salas, juntas ou separadas, do-
-.ocupada*, lado da sombra, l.arco de São Francisco de
Paulo n.° 20. Outras informações pelo telefone 47-4254.

1S64 !H

ZONA SUL
Compramos obras na Zona Sul que estejam para-

Usadas. Adquirimos unidades em atraso ou desistência. É

indispensável que a construção seja efetuada por nós.

Dá-se e exige-se referências. Entrevistas pelos telefones

52-1490 e 52-2493-CRECI 679. 58453 9*

2G15 91

LOJA
panema - Compro
Residência cm bom estado nas ruas: Prudente de Mo-

raes, Joanna Angélica, Maria Quiréria. Imediações da
Igreja de Nossa Senhora da Pai. Pago o seu justo va-
lor .Ofertas para o tel. 47-0344 - CRECI 904.

3588 91

RUA B. RIBEIRO

de Esquina t/ Paula Freitas - 15 metros de frente^
Enlreqa imediata, atapetada, Vürines, Girau. Base 180
milhões. Facilito ou aceito parte troca Imóveis. Ver
B. Ribeiro, 322 A 37-3082/37-1335, Sr. Jorge. (Acei-
fo oferta para aluguel ou venda do negócio). 26799 91

TERRENO EM CAMPO GRANDE
Vende-se área com 5.712 m2, no centro de Campo

Grande (Rua Augusto Vasconcelos), d Amaral Costa. —
Preço CrS 350.000.000. Tratar pelos tolefones 29-5334
— 48-9367. 10047 91

ísr-—-
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Correjcy
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missão Vltffl^
TAHB°íía

Nl!GRBM

"PETRÓPOLIS"
Vende-se magnífico terreno próximo ao Centro. Rua

Visconde da Penha. Facilita-se 50%. Ver e tratar com
Gilson Cony dos Santos, à Av. 15 de Novembro, 970
$/ 310. Tel.: 5974, CRECI, 625. 44988 01

ATENÇÃO CAPITALISTAS!
RARO NEGÓCIO

Vende-se um esplêndido APTO. no melhor pon*
to da Av. Copacabana, com luxuosos salões, amplos
quartos e dependências completas, 2 vagas na ga*
rago, mobiliado ou não, para Família de tratamen-
to. Preço de rara ocasião.

Aceitamos oferta. Negócio direto, sem inter-
mediário.

Tratar pelo fone: 42-7122. 58450 91

GALPÃO
Vendo sc ótimo, em São Cristóvão, junto ó Av Bra-

sil, construção de Io ordem, em terreno de 1800 m2, área
coberta 1.300 m2. Cartas para a portaria déste jornal sob
n.' 9026. 9026 91

INCORPORAÇÃO EM GRUPO
FECHADO

KUA DAS LARANJEIRAS, 454
Ateifamoi capilalistas, para apenas 2 andares, com

unidades compostas de salão, 3 quartos, 2 banheiros
sociais e dependências, com aaraqem. Dá-se e exige*
se referências. Entrevistas pelo: telefones 52-2493 e
52-1490 - CRECI 679. 58418 91

COBERTURA
(VILA ISABEL)

Em condições excepcionais vendemos excelente apt0.
de cobertura à Rua Oito de Deiembro, 642, com 3 quar-
tos, salão, banheiro, toilette, dependências de empregada
e terraço. Obra em acabamento, financiada pela COPEG.
Tel. 31-4167 - D. Suely. 58425 91~l!RMA 

DE ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS

Compra-se Firma de Administração de
Imóveis, já instalada, com telefone e períei-
tamente legalizada.

Resoostas para a portaria deste jornal
sob n.° 58416. 58416 91
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EXCEPCIONAL INVERSÃO DE CAPITAL
ATENÇÃO SRS. CAPITALISTAS

Estamos colocando à venda, dois excelentes prédios, o 1.° no Flamengo:
Edifício sobre pilotis. Construção de luxo e recente com amplos apartamen-
tos de: Sala e dois quartos — Dependências completas e Garagem. 4 eleva-
dores Òtis. 6.000m2 de área. O 2.° comercial, no centro da cidade, com
loja sobreloja e 15 pavimentos com área total de 3.000m2. — Informa-
coos plantas, condições e maiores detalhes diretamente com Dr. Paulo Ma-
chado ou Dr. José Carlos — de 9 is 12 e de 14 ás 19 horas. — Av. Rio
Brinco, 131, 5.» andar, Grupo 503/504- Tel. 22*3822. 58421 91

20x30
N« Praia át Tcara! (Niterói).

Aceito apirtamentoi em permu-
ta no local. 37-1166. 23832 9'.

CINELANDIA
Vendo ou alufo 1 jrupo de 2

ulai c/ banh. no Ed. Rex — V>
andar, vazlai, (18.000 W- nn.
30 meiei. Inf. R. 7 dt Setembro.
88 — 809/11. 0696 Sl
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Classificados CORREIO DA MANHA, Domingo, 8 de janeiro de 1967

FABRICA DECORET — Mó-
veis de estilo, em jacaran-
dá, pronta entrega- Preços
excepcionais, facilitamos. —
Exp. e vendas à Rua Mena
Barreto, 148. Botafogo. Tel.
26-7437 — Fábrica: R. Adir,
38 — D. Caxias.

26668 83
COMPRO — Antigüidades
moedas, tapetes, prataria,
porcelana, briquis, bronze,
marfim, móveis, cristais c
piano — 36-1219.

69309 83
ANTIGÜIDADES ? Vendo 1
cama D. Jo5o V, 1 papelelra,
1 mesa redonda — o objetos
de opallna. Toneleros 191 —
fundos. 69322 83
JACARANDÁ — Antigo — 1 guar-
da-roupa 150 mil; 1 camlselro 150
mil; 1 garrafão moderno 8 mlh
Telefonar 2a feira em diante —
57-8597. 69824 83
GRUPO ESTOFADO luxo almof.
BOltas vulca-espuma, outro erà
veludo, estilo inglês, arca, mesa
jacarandá, mesinhas console,
quadros, santos, apliques, espe*
lhos e relógio parede, carrinho
chá, TV, geladeira, etc. tudo nó-
vo vendo mot. vlogem. R. Mar*
quês de Abrantes, 26, ap. 201.
Õ~CANTINHO DcTsENNA ven-
do objetos de nrte em geral, mó-
veis antigos, objetos para presen*
tes, santos, estatuetas, bandejas
etc. Restauramos e consertamos
objetos, compramos cautelas de
objetos, objetos e móveis antigos.
Tel.: 26-0090. Praia de Botafogo
406 loja 28 — Galeria.

MÓVEIS — 3 mesinhas, 3 már-
mores Luiz XVI Decapê ouro —
CrO 90.000 — cama com palha
Luiz XVI Cr$ 250.000. Rua Frei
Caneca, 191 sob. Tel. 52-5114 —
ANDRES. 9027 83

MÓVEIS E DECORAÇÕES

CORTINAS
Lavagem, refofmam-se ficam

novas. Estofamentos em geral a
domicilio. Tel. 46-5723.

69328 B3

DORMITÓRIO

m

€0

4)

o
c

Marfim e caviúna a partir
de 20.000 mensal em MÓ-
VEIS NOSSO LAR — Rua
Riachuelo, 64. Tel. 52-9600.
Rua Humaltá, 122-A. Tel.
26-7202. Rua Benedito Hino-
llto, 43. Tel. 43-5679, aceita-
se troca.

33098 83

SOFÁ-CAMA
A partir dc 9.900 de en-

trada aceita-se troca cm
MÓVEIS NOSSO LAU. Rua
Riachuelo, 64, fone: 52-9G00.
Rua Humaitá, 122-A. Fone-.
20-7202. Rua Benedito Hipó-
lito, 43, fone 43-5679.

33906 B3

DECORAÇÕES — L.-iva-se e re-
forma-se cortinas. Fazem-se es-
tofamentos e cortinas nova» —
(Aulas de música). Rua Álvaro
Hamos, 469 - CI5. Tel.: 26-4632

OLÍMPIA.

VENDE-SE um grupo em piás-
tico cama de casal, sala de jan-
tar c| 4 cadeiras. Geladeira GE,
e outros objetos de adorno. Av.
Copacabana 1017 apto. 904.
ATENÇÃO ~ Vendo urgente
dormitório infantil laqueado
azul com armário, 3 portas es-
crivaninha com cômoda e cama
tamanho normal com colchão
dc molas 190 mil, elctrola Sle*
mem alta fidelidade 180 mil 2
sofás 3 lugares 70 mil, cadeira
de balanço em palhinha 40 mil,
dormitório casal alto luxo fa-
brlcação Laubisch, tudo está, co*
mo nóVo. Av. Prlnceza Isabel
386 c| 16 apt. 101.

MÓVEIS — Vendem-se no es-
tado: 2 dormitórios de casal pau
marfim; 2 discotecas tipo colu-
na; 1 sala de jantar do mogno.
Vêr Rua Pereira de Siqueira, 25

Ofertas pelo telefone 28-2415.

PINTURA de geladeira —
Pinta-se geladeira a duco de
luxo, coloca-se borracha,
pintam-se móveis de escri-
tório, acab. perfeito, orç. sem
eompr. Tel. 46-1360. HA-
ROLDO.
COMPRO antigüidades, objetos
de arte, pratarias, porcelanas,
cristais, moedas antigas, co-
mendas, medalhas, quadros, es-
tntuetas, marfins, etc. 58-8352.

Projetos e planejamentos
Para dccoraçóes e Instalações

de residências, boutlques, escri-
tórlos c consultórios — NAYDE
_ Tel. 36-5500. 12817 83

• ESQUADRIAS
TRIUNFO

PORTAS P/ BOX
Em alumínio anodizado

TEL: 25-9098-45-1513
Fechamento dc varandas, etc.
Orçamento sem compromisso —
Rua Laranjeiras, 336, loja 36 a 42.

1297J 83' 
EMPALHADOR

Atende-se a domicilio. 48-5059.
Deixar recado pi MANOEL.

2685 83

ANTIGÜIDADES RARAS: rofá
Imperial c| 2m em Jacarandá
seda e bronze; estante de már-
more; arca em Jacar.; c| 1.60m;
console Imperial em mármore
e metal; mesa de mármore c|
pés em águias de bronze; es-
pêlho de cristal Belga c| 2m;
pratos; etc. Vendo barato e ur-
gente. 37-9524.

COLCHÕES DE MOLAS —
Divino da Probel e Ortobel
— Preço abaixo da tabela —
Entrega-se no I mesmo dia —
Informações Tel. 28-9040.
OPORTUNIDADE — Direto
da Fábrica, colonial brasilei-
ro em jacarandá. Aceitamos
encomenda, tudo pronta en-
trega na hora, mesa redon-
da, cadeira mineirlnha, arca
de todo tamanho, mesa ho-
landesa, armário, cômoda,
banco de Igreja, aberto até
22 horas também sábado e
domingo. R. Domingos Fer-
reira, 41-A.
REFORMAS em geral de móveis
estofados cortinas, ref. colchío
dc molas, sofa-cama para o mes-
mo dia, Tel. 26-0166. Sr. NEY.
VENDE-SE em Ipanema os mo-
veis do apto. 201 da Rua Sed-
doch de Sá 243, ver depois dns
13 horas no domingo e tel. ..
37-1905.
GRUPO ESTOFADO - Novo, lu*
xuostsslmo — Vendo 2 baratls-
Blmo, 1 em aobclln e outro mo-
demo. R. Pompeu Loureiro 107
ap 502. Tel.: 67-0039.

CORTINAS

VENDO mesa holandesa antl-
ga, porcelanas, cama casal c|
colchão molas, poltrona, etc. —
Rua Constante Ramos 34—502.
Copacabana 37-6249. 
VENDE-SE eofá-cama e estan-
te Gelly, em ótimo estado. D.
NAIR. 28-1898.

VENDE-SE mesa ferro, tampo
vidro, 6 lugares c| cadeiras e so-
iA plástico 4 lugares. Tel. 48-3355,

VENDE-SE mobília chlpendalle,
casal completa, bom estado. Tel.
48-3355.
VENDE-SE armário Jacarandá, 4
metros. Tel.: 26-3944.

41620 83
ANTES DE MOBILIAR seu ap.
consultório, escritório visite RIO
ANTIGO, Rua Toneleros 112, se*
rá uma surpresa, realmente, o
melhor preço da praça. Colonial
Brasileiro, Espanhol, Americano,
Holandês etc. V. Sa. poderá co-
lhêr sugestóes s| compromisso.
Preços marcados. Agradecemos
s| visita.
TAPETE PERSA — Vendo bara-
to. Buhnra. Telefonar p/ ver sô-
mente de 2a. a e.a-felra das 10
ás 16 horas. Tel. 58-1855.
CONSTRUÇÕES — Reformas,
acréscimos, pinturas, sinteco, de-
dctlzações, fazemos em qualquer
parte da Guanabara. Dr. NE-
VES - 52-5352.
VENDO móveis de escritório em
bom estado — Mesa c/ vidros e
estante no estilo colonial — Me-
sa de aço — grupo estofado —
Tratar Av. Rio Branco, 151 »•'
1507 Tel. 31-3338. 64634 83

DEDETIZAÇAO ATLAS
LIQUIDA

Confecção * e colocação.
Facilita pagamento. LUIZ.
Tel. 46-6174. Praia de Bo-
tafogo, 340-212. 26806 83

ESTOFADOR - 22-4657"
Reforma-sc sofás, poltronas a do-
mlclllo p| mínimo. PIMENTEL.

21989 83

ESTOFADOR A PRAZO
Estofados, cortinas, reformas.

Fábrica: 34*1844. (Dias).
28532 U3

MÓVEIS DE
ALUMÍNIO

Para varanda, terraço, piscina,
praia, campo, plc-nic, escolas,
consultórios, clubes, -5go, hospi-
tais, etc. Rua Tonclcrns, 51, Rio.

0819 83

CORTINAS
JAPONESAS
E BIOMBOS

Diretamente da fábrica.
Financiamos e damos 2 anos
de garantia. Entrega e ins-
talação em 48 Horas. Orça-
mentos sem compromisso.
Telefone 30-3010.

61990 83

Arm. embutidos cedro
M2 65.000 T. 32*5137

9048 83' 
LUSTRADOR

BATISTA
Muda cór, encera e lustra mó*

Veis de qualquer estilo, cm es-
critórlos, residências, etc. Tels.
32-5064 — 43-0954. 3533 83

 ARMÁRIOS EMBUTIDOS
Fechamancto de varandas, executo
sob medida em aptos, cm cons-
truçáo c a domicilio. Td. 26-0870
— Sr. FERNANDES (Português).

28458 83

PERSIANAS E VENEZIANAS
Consertos venezianas, pérsia*

nas, janelas de guilhotina, troca
de corda, cadarço, cabo de aço,
molas, correia. 57-8610. Llneu.

25844 83

LAQUEAÇÀO DE MÓVEIS
DECAPÊ c PATINADO

Sr. FRANCISCO — Tel. 36-3619.
3371 83

LUSTRADOR BARBOSA
Decapê, lustro, encero, laque»*

do. Tel. -37-2757. Ore. «/ com*
promlsso local. 3456 83

BARATAS
DEDETIZACÃO
PERFUMADA

TEL 52-1922
EXTERMINAN

2649 83

JAPONESAS
ENVERNIZADAS
OU PINTADAS

A PRAZO SEM JUROS
FÁBRICA TEL: 32-2731

9039 83

WM ficam;
Tlmiirarla •'.,METlMVi dos •?»-.•''pites',', lava'/ tlriíc, rclormv
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mento scrn••'compromisso.- .K.
Xasc Silva, 8*,''rn',;;i V-lP.V;
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Reformadora de Prédios
Brasil e Portugal

LTDA.• TR. 52-9539
Reformamos, reconstruímos, con-
«ertamos, pintamos casas, aptos.,
lojas, escritórios e edifícios. Pro-
flsslonals portugueses e brasieli-
ros. Orçamentos e referências a|

[compromisso. A firma agradece
(a preferência. 9030 83
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ISONGEL - Sociedade Industrial
>"; de Relri-era-io Lida.
| 

B-GANIZAÇÍO ANGIO MASUtIÍA

ÍÁE-ICA, 30-4919 • 33.135'

fXPOS/ÇÃO £ VENDAS: 1
; pSlNTROiAv. Rio Bronco, 156 |

__V »/2505 |
^^V 

COPACABANA: P. j
mf' >1 Franciico Sé, 35

¦13H2-74961

COLCHOARIA
LISBOETA

Fábrica de colchflo de molas,
crinas c sofá-cama. Sc o seu col-
ch5o de molas lhe prejudica a
saúde, troque-o por um colchüo
ortopédico, ou de crlna ou mes-
mo de molas, superduro. 

'Qual-

quer estado que esteja o seu col-
chSo nós o reformamos. Orça-
mentos á domicilio sem com-
promlsso. Rua Frei Caneca, 279.
Tel. 32-0679. 5522 03

MARCENARIA
FARROUPILHA # -

Especialidade em arma-
rios embutidos. Cedro, pero-
ba e jacarandá. Móveis sob
encomenda. Obra de fino
acabamento. Travessa Vas-
concelos, 25. Tel.: 58-0561.

58388 83

MÓVEIS
DE JACARANDÁ

MENDES
MARCENEIRO TEM:

ÁllLaf.de jacarandá Império,
móqíío do século XVII e ar-
ca 'Renascença também do
século XVII. ,
Arcas" de l,m00 e 2,m00
Mesas redondas de l,m00 à

l,m20
. Mesas Holandesas

Arcas com Vitrinas
Cadeiras Medalhão
Cadeiras Mincirinhas
Canapés de 2 c 3 lugares
Marquiscte com palhinha
Camas Marquesa
Mesinha de centro em már-

more
Mesa Console
Abat-jours com vários ta-

manhos
Sofancte em vulca espuma
Sala de jantar em fórmica

e diversas peças avulsas
Armários de Aço Fiel têm
todos os tamanhos, preço de
fábrica. It. Leite de Abreu,
15-A. Tel. 38-5504. Muda da
Tijuca — A presença deste
anúncio tem 10% de des-
conto.

46206 83

Fabrlcam-sc e reformam-se col-
chõi>s de crlna. Fáb. Luso Brasi-
Idra. Td. 43-0603. R. Santana, 100

27922 83

SUPER SYNTEKO

DEDETIZACÃO
c/ certificado de garantia

Í.ÁFER • TEL. 36-0949
(Insc. na F.M.F. 47/66)

12990 R3

Decorações
Reformas, pinturas. Mar-

ceneiros. Ladrilheiros, rebai-
xamentos", armários etc. —
"INÉDITA DECORAÇÕES".
México, 119, &r. 809. 22-5722
— 42-7151 e 47-1061. Início
Imediato.

 .-,;> 64728 83

LAVAGEM
DE TAPETES•

Lavam-se tapetes orientais
e nacionais, com esmero e
perfeição.

BAZAR DE STAMBÜL
Av. Rio Branco, 245

Tel,: 22-4976
 51225 83

SUPER SYNTEKO
Ou só raspa-se, dou rcfcrèn-

cias. Orçam, si comp. Preços s|
concorrentes. 57-8583.

20824 8.1

SUPER SYNTEKO
Cr$ 2.500 metro, raspagem para

cera Cr? 1.000. Damos garantia
por cinco anos. Tel. 43-3558 ou
43-4060 ou 30-1050. José Alves.

24444 !'.:!'mm
(LEGÍTIMO),;;

Certificado de Garantia
Serviço Especializado ;¦
Pagamento. Parcelado
^Jei;.48:6048;>:
j ?,|. [>Áteiiâèrse aos, i.? ^
f:'-. Dorningos*:*$.%

ARMÁRIOS
EMBUTIDOS

Em jacarandá, caviúna ou para
pintura, em jequitibá. Liquida-
mos nosso estoque em diversos
tamanhos para pronta entrega c;
grande desconto dc preço ou fa-
cllltamoj. R. Ministro Viveiros
de Castro, 72-A. Tel. 37-7564.

3545 83

CORTINA
Bem confeccionadas de

cânhamo, sarja, tafetás,
cetins, etc... á prazo,
sem juros, Tapeçaria Ori-
ental. Rua Visconde Rio
Branco, 47, tel. 32-4724.

9038 83

baratas, pulsas, ratos, traças,
cupim, 10 anos de garantia.

Tabela dc Preços — Apartamento
Conjugado  Cr? 9.000

quarto, 1 sala  CrS 10.000
1 "  CrS 12.000
1 "  CrS 13.000

3 " 2 "  CrS 15.0U0
Tel. 46-0461

21834 83

TAPETES
PASSADEIRAS

TECIDOS PARA ESTOFOS
A varejo pelo preço dc atacado
com descento. Facillt.i-sc paga-
mentos. Orçamento pura forra-
ções sem compromisso. Pro-
curem os depósitos $ Rua Ria-
chuelo, 134, Loja. Fone: 42-3000.

9033 83

ESTOFADOR - CELSO
TELS. 42-5130 • 52-1086

Faz-se a domicilio. Orçamentos
sem compromisso. Serviço fino.

9049 83

MENDES
MARCENEIRO

TEM:
Estantes modernas em caviúna
ou jacarandá. Mesa secretária
estilo D.» Maria I, e consollnhos

Ver Rua Leite de Abreu, 13
Sr. MENDES — Tel. 38-5504.

 _ -C207 83

PERSIANAS
Troca de cadarços — Troca de
coroas cm persianas e enxuga-
dor — Troca de correias de ve-
nczlanas externas — Troca da
cabo de aço de Janela guilhotl-
na. Tel. 23-3633. Sr. ANTÔNIO.

_ 9017 _03
EivrLlJGÃR_DÉ_PAPEL

DE PAREDE

PINTURA
GRAVU-ROL

impressão dos desenhos dire-
tamente nas paredes pintadas a
óleo ou tinta plástica. As ma-
trizes c as cores sáo escolhidas
a seu gosto para melhor com-
binar com o ambiente. DF.CO-
IlATIVO — LAVAVEL — ECO-
NôMICO — Visita e orçamento
sem compromisso. Informações
telefone 52-3488. .

2611 83

IINTURAS
KW';!¦y&fM»SYNTEKO
A,'FIRMA AUTORIZADA
;rPÉI*A SYNTEKO 1 A.

^ÃSPÁGEM PARA CERA
*;,LIMPEZAS^;;..:

PAGUE: FACILITADO.
;<;£"R,ÇÀME!MTO 

'çraíIs -''-"V ¦*&-««*" !*-v_4i« ¦¦¦
;,'.\>*f>ÍW73ÍÍ. -—.M-MM

lillM, Caitro t Cia. LMi.

VENDO sofá, 2 poltronas em ve* EMPALHADOR — Serviço per-
ludo com almofadas soltas. Rua feito rápido e garantido aos me-
Constante Ramos 30 apt. 703 nores preços. Telefone para D.
Tel. 57-9979. JtiLIA por favor 26-5500.

DECORAÇÃO — Vende-se uma VENDO ricos móveis trabalha-
máquina com 10 desenhos para d°- * m5_- *»P*-e- franceses,
aplicar desenhos na parede que ?!_,-"plrador' prata*- - TeK
substitui o papel de parede (eu- "'*46!)3-
ropeu). Rua Gomes Carneiro, DORMITÓRIO de cisai auto lu-
126 Loja O, Copacabana. xo em cerejeira, fabricação ei-
l.„_„, ._ peclal Laublch-Hirt, contendoPARTICULAR vende mesa con- „ma -„, - coIch6eli tamanhosole antiga c| 4 cadeiras. 2 pol- ,M x -10m „mírlo 4 rt „tronas e cadeira giratória pf es* sendo _ „m crlsttl lranc£, cò:
« 1™° 

m C0Ur° Prtt0- Te1, moda' Penteadeira e 2 mesa» de-"•'-"'•  cabeceira |c| cristal, vendo ur-
MÓVEIS antigos c usados. Es- «"»'« *bar"tl,-?imo' 

£_í ,com°
pelhos, mármores, quadros, mlu- n*v°- Av Princesa Isabel. 386
dezas. talheres - Vendo - cl 1S "• 101'
57-5979 — 23-0582. MARCENARIA — Rua Senador
-V—.rn-- cre -,„, „..i,., j„ „,„ Bernardo Monteiro 236. Executa
HSÍ? ;i,í?.„ J^i,, ?*,*. 1.h,„" »™4rl_ embutidos. Móveis dedança, armário embutido cedro. (ormlcft em mi „3
quatro ou seis portas, móveis, '. —
peças antigas. Ver e tratar DECORAÇÕES EM COBRE —
partir segunda-feira. Barata RI- Fabrica de objetos lindíssimos,
beiro 726 apto. 601 — 57-1537. Pequenos, médios 'e grandes,grand» exposição. Pronta entre-
VENDE-SE dormitório moder- gu, R. Hilário Ribeiro 228, inicio
nlsslmo, cama c| 4 gavetCes R. S5o CrlsióvBo. Praça da Ban-
porta travesseiro. 2 cômodas pen- delra. Tels.: 28-4987 e 34-8423.
teadelra, armário etc. 300 mil, 34600 83
Av. N. Sa. de Copacabana 331 MÓVEIS usados, vende-se devi-
apt. Ml. 69329 °3 do mudança. Av. Pasteur, 104,
VENDO BARATO - Mesa 3 uti- __ *6-°360-

lidades, 2 cadeiras, lindo bar ESTANTES — Excelentes para"Cimo" — Sofá Gcly. Tudo mo- livros ou comércio. Vende-se ba-
derno. Av. N. S. Copacabana, ratlsslmas. Desocupar lugar. Fo-
830. apto. 301. 9043 83 ne: 31-0364.

CORTINAS - FACILITO PERSIANAS CONSERTOS
Lindo mostruárlo, fina coníec- Tel. 42-6437. FLORENTINO.

çáo. 28-3795. SARAIVA. 2749 83

PINTURAS E REFORMÂT a.^JKS? em gera.
Com perfelçáo e garantia, não e mudança de cór. 49-8530. Sllvj.

pedimos sinal. Tel. 29-5038 10048 83
38-1104. ORLINDO. 9009 J3

LUSTRADOR'
Lustro, conserto e mudo a cór

de móveis. Orçamenta sem com-
promlsso. Tel. 48-3431 Sr. José.

10044 83

SUPER
SYNTEKO

Firma especlnllsada, Ilxamento
pi cera, calafatc, limpezas cte.
Pr—i orçamento. Menores preço*
— Chame: tel. 42-0364 Lopes

2737 83

COLCHÕES.
Reforma, crlna • molas. Tel.

28-7713. 3289 63 | ,.,_- , 
~ 

LUSTRADOR
SR. NICOLAU

CIID-D CVMTTr/n C01""10' ' envcrnl-ogcm de
OUrLi\"01li I LiiU môvcis *prova de aic°o1 c umi"

dade. Fone: 47-7793, recados p|f.
12971 83

¦pp*. -^ RÕDRJ6ÜES
fV^H T. 25-8836
11 1 lB_« Reforma a domicilio, sofás,
! jÇ/*_l_l A CEll poltronas Bergcr, cortinas bem
¦ IdwfVIMZjEIBHR confeccionadas, almofadas.
KlBlEHt I C.Nrí«T0 NO l«l  

0758 83

MARCENEIRO E
LUSTRADOR

EMPALHADOR DE CADEIRAS _55S!SS*__ SS& -stSSS.
VICENTE JORDANO móveis, etc. Lustra, enverniza n

Tel. 26-1265, rec. p/f. troca de cor. 57-8610. LINEU.
26854 83 25848 83

LOUCO DOSlOUCOS
COM PREÇOS DE 3 ANOS ATRÁS

TAPETES BOUCLÊ PARA SALA
1,80x1,20 de 55.000 por 38.000
2,30 x 1,60 de 90.000 por 65,000
2,00 x 2,30 de 114.000 por 88.000
3,00 x 2,00 de 140.000 por 98.000

CORTINAS
Eromine Voil, de 2.500 por 1.250
Reps Lisos, de 3.200 por 2.490
Cânhamo Liso, de 4.500 por 2.950
Cânhamo 3 litros, de 5.600 por 3.450
Passadeiras de Oleados, de 3.500 por 2.850

TAPEÇARIA VENEZA
RUA DA CONSTITUIÇÃO, 16

TEL.: 22-5251
(A 10 passos da praça Tiradentes)

TODOS OS ARTIGOS COM DESCONTO DE LOUCURA.
38531 83

TAPETES
CORTINASFicam novos

, TINGIMOS TAPETES
. UVAGEMF CONSERTOS
LAVAMSE SALAS FORRA
0AJ.COM MSSADEÍRÁS

APUCAD0RESE. REVENDEDORES
AUTORIZADOS PELA SYNTEKO S.ft.

OaÇAHEHIOS SEM COMPROMISSO '

•;.';,.Seryí-ó Garantido V;,

47-1733

ANTIGÜIDADES — Vende-se
mesa. D. Maria, cômoda e mesa
Luiz Felipe, par de torneiro- tvl-
tos etc. 57-9761.
MESA E 4^ cadeiras — Vende-se
elástica madeira de lei, perfeito
estado. Preço a combinar. Gas-
tio Bahlana, jj ap. 801.
OPORTUNIDADE — Mesa
sac. red. 170 mil. Cad. mi-
nclra 48 mil — medalhão 69
mil — arca sac 170 mil —
decapé 120 mil — Abajour
completo 8 mil. Facilito en-
trega em 8 dias. R. Barão de
Ipanema n.° 15, sala 206
esq. Domingos Ferreira. —
Tel.: favor 36-6584 — Apro-
veite só este mês. 25840 83
VENDO SALA COLONIAL braj.
jacar. melhor oferta. Real Gran-
d-za 193J805. Tel. 46-8493.
1'ARTlCULAn, vende os móveis
de sua sala de jantar, ótimo es-
tado, mera c[ 6 cadeiras, buffct,
caviúna. Ver no local. R. Ba-
rata Ribeiro, 746, ap. 1C02.
ARMÁRIO DE SOLTEIRO c| 1
porta (1,10 X 1,90 x 0,50) sofá-
cama de plástico verde, novo. —
Tel. 45-3342.

COLCHÕES — Reforma e faz
novo a domicilio de crlna e do
molas, Das 8 ás 10,30 c das 2
ás 4h. Tel. 26-5529.
MAQUILAGE MODERNA - I>a-
ra noivas, bailes, etc. T. 28-1497
SOFA-CAMA napõ vermelha,
ótimo estado. Cr$ 65.000 — Tel.
37-5515.

PERSIANAS"
E VENEZIANAS

Concertos em geral, vendas dc
novas. Preços mínimos. Orça-
mentos grátis. Chamar sr. N1L-
TON. Tels. 22-5959 o 28-1934.

27948 83

Armários"-
Embutidos

A CRS 60.000 M2
Incluindo Bavctas e prateleiras,
encerado e envernlzado, interior-
mente e externamente preparado
para tinta. Dom acabamento c
entrega rápida. Tambóm con-
Junto dc fórmica, cozinha e ba-
nhclro sob medida — Fábrica:
Ktia Ismaçl da Rocha, 39, Ramos
(ao lado da Av. Brasil). Fone:
43-3377. Atende-se neste telefo-
.ne aos domin gol at6 12 horas.

21380 83

Estofador Machado
e Wilson

Reforma qualquer tipo dc mó-
veis estofados, confecçíio de cor-
tinas. Aceito encomenda de mo-
veis novos. Rua JoSo Batista, (15
— Tels. 27-1G08 c 20-3597.

26903 83

SUPER SYNTEKO-
Serviço de Qualidade

Operários especializados e dc
Inteira confiança — Aceitamos
serviços para inicio Imediato —
Orçamentos sem compromisso cm
qualquer dia e horário.

VENDB-SB et—& casal, t mf>
a-nhag, buiqueta penteadeira,
espelho, berço c| gro.de- • col-
ch&o tudo ,cm metal dourado.
Urgente por 320 mil. Via. d« W*
rajá, 431, opto. 201 — Chaves c[
porteiro.
VENDE-SE um bufíet estilo In-
glte maciço. Tel.: 47-0451.
Vende-se sofá Jacarandá — Tel.
56-1438.

FAMÍLIA que viaja vende quar-
to solteiro, quarto casal cerejel*
ra. decapê, armários embutidos
desmontávels, tApetes Sta. He*
lenn. gruoo estofado, móveis
avulsos — Pinheiro Machado 80
ap. 402,
TAPETE STA. HELENA medra*
do 2,70 x 2,10 o sopelra porcelt-
na Inglesa 36-7506,
VENDE-SE santos antigos de ma*
delra. Tel. 26-5961.
RELÓGIO ANTIGO — Vdo. de
parede, tipos "8", "Império"
"Igrejinha" o "Oltav." Lindas
Restaura e conserta. Av. Copo*
aibana 1335|1003. DomSig. ou
de manha e à noite.
DUNQUERQUE — Mesa redon-
da, sofá marquesa em palhinha.
Todos jacarandá antigos alta
classe p| particulares. 67-3926.
TAPETE — Njlon Chenlbr» 3,50
m x 2,50 m no estado de novo.
CrS 270.000. Fone 25-4060,
VITROTCAÇAO de assoalho*
com raspagem e pollmento. Ser*
viço perfeito. 46-5044 sr. MA-
NOEL.
MÓVEIS — AntigosT"_tíÍo5~i.*'
nos. Vendem-se. Infs. 26-9407,
a noite. 64680 83

VENDE-SE dormitório lle^asãlT
bem conservado, com oama con-
Jugada, armário com 4 portas l
cômoda com espelho, por Crt ..
400.000, à Rua Bolívar 118 —
op. 201. Copacabana.

\aa5_jÍ?m
*iif IA 

| Poia Máquinas
\1( f I do Coilurxi

Pi-11 "Especialidade
CHI:

MESINHA-GABINETE
MAIETA PORTÁTIL TEMOS

SINGER — PFAFF —EINA —
ElOIN — VICOREllt. iTC.

Troto — Facilito — CenJetto

Atende-se a Domicílio
TIJUCA-.-R.HAOOCK LOBO, I40.A
COPAC.:- CONSTANTE RAMOS ttl SOB

TEL: 347594
28465 83

SOFÁ-CAMA
Com braços, suflê todas as có*

res. Liquidamos preço da praça
CrS 165.000, vendemos por Crt
98.000, ou facilitamos cm 4 pa-
gamentos. R. Ministro Viveiros
dc Castro, 72-A. Tel. 37-7564.

TEL: 54*3612
21472 63

PINTURA A CRÉDITO
Fachadas e qualquer tipo da

reformns. Consulte nosso agen-
to. Tel. 37-9471. 26875 83

ESTOFADOR - 22-8477
Reíormam-se 6ofás, poltronas ¦
domicilio, preço mínimo. SOUZA,

CORTINAS
ESTOFADOS

MÓVEIS
Variado mostruário de tecidos

p| cortinas e estofos. Reformas
em geral de estofamentos. Faje-
mos, armários embutidos, estan-
te se lambrls. Tel. 27-731!) —
MILTON MACHADO DECORA-
ÇÕES LTDA. Rua Francisco Si,
35, sobreloja 209. Copacabana.

25932 83

NÃO í ROLO NEM TINTA, É PAPEL
DE PAREDE

Com tradição de 1 século agora mais aprimorado. Fre-
ços de fábrica 5.000 — 6.000 — 9.000 — 10.000. Colocamos.
R. Quitanda n.° 49 - 1." — S/ 105. — Tel. 22-3254.

2618 83

vuicapiso
Plásticos. Tecidos, pira Cortinas, e Estofos. Orç»-
mentos sem compromisso. Garanti» total..

REVENDEDOR ($_2):AUTORIZADO

CASA BANDEIRA DOS PLKSTICOS
Rua Joaquim Palhares, ÜJ7-Ã - Tel. 48-0831
Rua Dias da Cruz, ur. Loja 20-B » Tel. 49-t°U .

REVESTIMENTO DE ELEVADORES
Em fórmica, com rebaixamento de teto, Iluminação fluo-

rescente, modernizando e valorizando o edifício. Damos re*
fcrênclas. Inf. 36-3G29, domingo o dia todo e durante a
semana após 20h. 2GGC6 83

SERRALHERIA OLIVEIRA
UNIÃO LTDA.

Executa fachadas, fechamentos de áreas, portas de boxe,
(trades e portões cm ferro e alumínio. Garantia e perfeição,
pontualidade e bom gosto. Atendemos na fábrica, à Rua
General Cláudio n.° 139 — Marechal Hermes ou no escri-
tório pelo tel. 43-7331. 9032 83

"DECORAÇÃO DE PAREDE"
NSo aplique papfl un sua casa! Nós a soluçio Ideal. Faif-

mos destnho diretamente sobre sua parede. Nao tem umidade, 4
bvivcl. I.lndo» e modernos desenhos, para parede, com apart*
lhos "Europlo". Mais baratos de todo*. Tel. 27-6176, sr, Josf.

26855 13

DEDETIZE
Você mesmo

SEU SÍTIO - SUA
CASA - SEU AUTOMÓVEL

Armários Embutidos
Bom acabamento, madeiras de lei, o melhor preço.

Peça orçamento. Fábrica: Rua Aquidabá n.° 1093 — Lins.
Tel, 49-6136_ 10043 83

ARMÁRIOS EMBUTIDOS
Instalações, revesf., estantes, diretamente da fábrica

a preços econômicos. Faço o desenho e orçamento na
hora. Referências e pontualidade. Facilita-se. 47-2443.

24381 83

"CORTINAS 
JAPONESAS

Diretamente da Fábrica. Os melhores preços da
:a. Sr. Paulo Roberto. Tel. 42-3852. 1886 83

PAPEL DE PAREDE
Lavávels à base de Inseticida, forraçSo em qualquer

tipo dc parede e armários embuydos. Visitas %l compro-
misso em sua residência. R. Domingos Ferreira n.° 41-A
— 57-6600. 25871 83

PINTURA E SYNTEKO

5-—
Estofador B. Lopes'

Móveis estofados. Reforma e faço novos. Quaisquer es-

DE CASAS - APARTAMENTOS
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO
Sr. Pedro ou Rubem — Tel. 32-4103 83

IJSOMASEII
HIGIENE E CONrõSTO NO Ul

47-1733.

tilos. "CORTINAS". Confecção e colocação. Serviço rá-
pido. Ótima equipe técnica para bem servir com perfeição

e pontualidade.
ATENDO EM QUALQUER BAIRRO

Chamados pelos tels. 58-6635 e 38-8648.
Fábrica: Rua Barão de Mesquita, 582 e

loja mesma Rua 1025-A.
28464 83

ARMÁRIOS EMBUTIDOS
(FACILITAMOS)

IxJ, JxJ - fiirmoi 10b medida em peroba, eeíro, «vlôna, pau
marfim, Jitarand», lustrado, encerado e pintado. Fiori-*: At.
Suburbana n.* 1.185, fundo». Benflca. Tel. 49-M33. 2i939 H

ESTOFADOR
FILGUEIRA

% -%

PORTASphi box
VARANDAS

VARANDAS
rACrUTAMOS PAGAMENTOS.

Envldraçamof em duro alumínio
Facilita se pagamento

Orçamento grátl*

J, MARTINEZ

madeira
Madeiros, ferro, alumínio, fabricamos, envidraçamos e

pintamos Orçamento sem compromisso. Tel. 30-4543,
sr. APAR1CIO. .

.,„.,....,,  NOSSO tEMAi RAPIDEZ 1!
PERFEIÇÃO. Fabrlcamoi e reformamo» qualquer eiUlo de móvel»
e»tof»doi, colch»ei de mola» e de trln» para o me»mo dia; con-
lecçSe» de cortina» e capa» para móvel» estofado»-„Orç»-n-nw
•em eompromlsío em qualquer bairro do F.ittdo
Ru» Jo»* Vicente n.* 101 — Grajaú.

Tel. 3I-MM.
1U73 S3

10046 83

TELEFONE: 25-0443
Fechamentos de Varanda MÁQUINAS DIVERSAS

25929 83
Em alumínio anodizado

grátis. Tel. 22-5959.
coberturas. Orçamentos

5543 83

PABrnCUU.1l vende nüq. de
escrever Remtngton usada. Tel.
4S-M71 — de » à» 11 • 18b. era
diante.

MAQUINAS costura enjruiçada*.
conserto pa»so portátil, coloco
motore» cl garantia domicilio.
4S-_H « 29-0631. CORREIA.



8
CORREIO DA MANHA, Domingo, 8 de janeiro de 1967

Classificado»

DATILOGRAFA compeUn-
\t, para trabalhar das¦_» >*

daU d» manhi. Crí 100.000 —
PrecUa-M à R. BaraU RI-
beiro, SOJ/Tie.  _
auxiliam contab. - cor-
hesp. francês - ******
h.bll datllo«r»fo <») no ditado
cm flrm» ImportXxport, admi-
«Indo Umbéro outras pi»»»»

paixltà. Edlf. Av. C-ntrat 30»
Cf. 30M llj»h — WjtfB.

nEDATOIt-auxlIlar "•"•"'"J0'
para aenrtçoi avulsos. C»rus
,o dr. B-nJamlm. Praça Pio X.
Ilíll (Candelária). __
Vendedora — c/ prátic*
_ rrecUa-ae ea»a de modas
Av. Copacabana 1096 A. —
jSbg cl d. MARTHA. M 50

,,rv. no apart d. uma pau. tm
Copacabana. Tratar Barão de
T«f« »t. ,

«OU CORRBSPONDESTE 
—

puptrior. 40 ano. de Idadf. At*.
,o aalirlo J00.CO0. Tel. gjOOM.Br. lqpeS. }8M w

t FUNCIONARIA ou dlipfte da
4 horaa livrei? Enlío venha aa-
nhar SOO mil meniala na O.G.I.,
faiendo entrevia! aa blofraílcai.•fxaimo Brasa, I27/31S.

nEPRESr.NTANTKS - Dlalrl-
buldorei por conta própria, para
elemenloi experimentado! em
vendaa. t neceiiarlo ter vida
ealabllliada e capital para o
moitruárlo. Pedltnoa nio com-
parecer aem íitea requlilloi.
Produto de trande acel.a-.io.
Tratar na Rua Campoa da Pa-
111 caia J Rln Comprido. — Ari-
mltlrnoi também para oi eita-
doi.

EMPREGOS DIVERSOS
Fábrica de Produtos

Plásticos

OFXREÇO para arrumar • pai-
aar. dai 1 í« 6M. í>vor te), para
„__W. ANGEUTA. V^ ..

SENHORA, fluía Italiana B anoa
ref ofereço iou coilnhalra faço
todo aervlço M-H708. W20 M

REPRESENTANTB — Lanter-
nai nar-ll«1it. Precisa-se ven-
dedor. Rua Irlneu Marinho 30
» 910. Sr. VII.ARINHO.

MOCINHA, ofereço 3 mocinhas
chejadaa de Vitoria P/ todo ta-
viço. labemoi coilnhar 53-8711°.

0021 50

8**NH0RA Jovem, livre, para via.
r< m veraneio e outru «comp»-
nhada, urgente levar carta com
foto Portaria deite Jornal Nlte-
rói n." 5.«73. 3873 ÍO

ADVOGADO recem-formado ou
eatudante admlte-ie para pratl-
car tob pequena ajuda de custa.
Cartaa para o n. 0783.

TORNO Mecânico Fyford — In-
glís Oi m. Vende-ie completo.
H. Lavradlo, 180 a. 003, até melo-
dia.

V.MPRF.GADA - Ofereço filha
de polor>«"' '*»° ,odo "r Ç°
sou forno íogío 82-8708.

EMPR. DOMÉSTICOS 51

PRECISA-SE eficiente cabelel-
clro (ai e manlcure. ur-entecl

l,ua apartada. Paga-ie ordena-
do. OwMot^JMjaa* 111.

DATILOGRAFIA - 
irAc'ÍJí;;"trabalho em caaa. PortFttJJC.

c Inglês. Chamar Cecília 38-27CJ.

ITr -ÍTÃnOS, corresp. fel'.
port.. dat.. tradutor pra.
mp./*xp. n°» «-»"' *ú_ i

Full Time, resp. «ob n-° Z*295
port. deste Jornal. ,
-ci vvONISTA — Proflsilonal.
_____*_?*_** <™.rTi
ilem/io Procura colocnçiío. R--

13 horB». —

MOCA PI ESCRITÓRIO - Com
toa apreien^o, boa caligrafia
i alguma prático de maquina.

dr. Veiga, 1» «ala iK- im i0

DONAS DK CASA — A
Obra Social da Social da
A.P.M. convlda-a para uma
visita ao nosso serviço, onde
V. Sa. poderá contratar cm-
pregadas c/ orientação social,
assistência médica etc. Cola-
bore conosco assoclando-se.
.. ci- L-..I.....I.,.. ri" 10»

OFEREÇO - empregada p| caia
nSo dorme e 1 arnimadeira c|
rífs. j «no cada tel. 32-5557.

OFERECEMOS ótimas copelrai,
arrumadelraa t babás, com do-
cumentoi e étlmai referências.
Tratar telefone 82-s60t.
EMPREGADA — Precisa-se edu-
c-.da, boa aparência, referên-
cias. carteira, com prática to-
cio serviço doméstico, corlnhan-
do bem, sabendo deliberar.
Apto. 2 snrs. alto tratamento.
Praia rio Flamengo, 188. apto.
901. Te).: 45-0401 — 52-1733¦

CAVALHEIRO residindo em
apartamento pequeno precisa de
empregada que saiba coilnhar
bem. Pedem-se r-'«ríncU"-.Vr,<
45.000. Apresentnr-se dlàrla-
mente pela manhfi. munida de
(To^mentos. i rua ttHMj*
Ahrantes 199 - aparlamenloJM.

AdíNCIA SAO TODAS TADEO
_ Oferece ótlroii emp. do'n';!,-
tloaa, efetivro.. djarifUw. m\a*i-
ros. Tels. 57-7100 ou 57-0632.

PRECISO empregada domístlca,
coilnhelras, babás e copelra».

, Paga-ie de 50 atí 150 mil. Av.
bore conosco assoclando-se Copacabana 534. apt. 102.

.Kan Sele Setembro, 63, 12.° >¦-¦ r~'andar — 52-1595. "™»« ** » » 15 nl""

ENGENHEIRO CIVIL OU TÉCNICO DE
CONSTRUÇÃO ,, xpp

P„f|,.-.e p.r. -br. d, «ne n«'ítr^?.0' Í.V^uVbfd'.

jrupo 4ÍJ.

OFEREÇO ótlmns cozinheiras,
copeiras e babás com ficha de
qualificação individual e exame
dc "uúde. Rua Sele Setembro 63
12.' andar. 52-1505.

MOÇA OU SENHORA — p/
serv. domésticos de um se-
nlior, trabalhando só pela
manhS, CrS 50.000, precisa-
se à K. Barata iUbciro, 502,
apto. 716.

OKERECEM-SE domésticas, la-
xlnclras, cozinheiras, lavadeiras
c passadclras ou serviço geral,
,6 diarista.. Tel. 22-6175^^ 

^

MENINA de 11 » 15 «no- _ P"r
cScom responsável. RU* J«í
I.lnhorei 158 np. 402 - Tel.. ..
27-4857. Leblon. -

DOMtSTICA oferece seus ser-
vlros família nos Estadoi Uni-
dos. Cartas para Oa.Uo Baiana,
«apto. 604 - Sebastlanaals-

COZINHEIRA com criança de 1

D^rVferéncla?. Tel. 36-3766. 
^

XssÕClÃÇAO EMPREGADO Df>
MÍSTICO oferece coz nhelras «

arrumadelra. nacionais, estran*

gelras. 52-560U ___—

nFFRECO cozinheira, faço todo

COZINHEIRA — Frecisa-se
de pessoa competente, assea-
da, de boa aparência- com
Identidade, que •»»» »« "

vial fino, para apartamento
de 1 caV em Copacabana
Informações pelo telefone
--36-G924. J5898_5f
~77*Krik 

RIZZO OFERECE co*
A°Sb?nqueteira. forno fo-

^„he rrumadelra, copeiras ba-

bi« faxineiros podendo viajar
1-*!^-5644. .

nFFRECEMOS ótimas cozinhei-

mblSA.SEco.lnhdr. 
««•*-.-

",e reíCn„nCèmprégog Rua Dona
Snannól83P-Botafogo, 

tel,

26-7516.

PRECISA-SE cozinheira trivial
flnosó para cozinhar R. Fran-
^c°ottno.98.pto 102tel
57J1379  Paga-se bem. Tratar"pol. 

das 10h. 69318 52

ARRUM.-COPEIRAS 53

Necewlta de Svendedorea
para completar o «uadro na
praça da Guanabara. Exige-

AMAS-GOVERNANT. 54 ¦"^¦ygij^-ng;
ma comprovada de dois anos.
Entrevistas na Rua Alçlndo
Guanabara, 25. fr. 502 no
horário de 14,Ó0h às 16,00h
na serunda-íelra. ^ ^

"OFEREÇO 1 baba • 1 aennora p|
acompaíhar doente ou.Idoso (â).
Refa. 1 ano d« cada M-5567.

lh^rè________
Ã~lMRÃÍXÃbÃ do Cellío tem
vaia Dará uma arrumadelra-au-vaga para Tratar pes

baba — Família estrangeira
precisa de uma. Exige-se ref.-
rendas. Tratar na Rua Tone-
lesos. 248 - Ap. 801L - Copa
cabana - Tal.: 36-0128.

PRECISA-SE de babs, moça «J

manhS entre 10 e ÍS hs

ENGENHEIRO ELETRÔNICO
Grande Indústria precisa

de Engenheiro Eletrônico
com experiência mínima de
2 anos, em manutenção de
equipamentos eletrônicos.

698277 ti Apresentar-se à Rua Cor
-— —" _7__r~_~_ dovil, 520, Parada de Lu

.SA*^? ALEMÃ
OLGA — Tel.: 37-7191-

atfncAO! — Procura-se duas
S competentes. Uma

cozinheira e uma arrumadcira/cozinniua uortugutsas,
copelra, de pret. F'« nPFRECO í ohiu™ -»— -

prática np trivial íi". _ 37-7191.
boa Prática em P "ar p

preferencia porluinesa res-
ponsávcl e com referencias,
«ara duas crianças de * a *
Snós. Salário CrS «Q.00C»-
Ferias em Teresópolis. So se
apresentar quem 1Preen**"
os requisitos acima. Rua
Souzalürta^^S^iH^
OFEREÇO 2 ótimas babaa^corn

52

nhondo bem « 
Ç™ nt0, rar.

ra,

COZINHEIRAS

COINHEIRA de forno e fog^o
para família de 3 pessoas. Pa-

ga-te multo bem. exige-se car-
feira e referencias. Rua Raul
Pompéla, 22R - Apto. 202 -

CopacabanB.

rvVFRECO tròs boas cozinheiras°_% 
torno. 1 do trivial ei de

{odn serviço. AGÊNCIA ALEMÃ
OLGA - 37-7191

Doa praut» «**• r— . n_.
Exige-se boas referenç IatOr-

den. 100.000, favor tel. 2--S439
Da. Hilda. .

S^co&p»
nais banquetes e efetivas. Tel..

52-5644. Agênçlljltoo^ „
T^cíppira — Arrumadelra — Pre-

_l_fi* boa aparência com
ótimas referencio., e ««•?<*»
acompanhar seus patrões para o

exterior. Tratar pelo telefona ..
40-6090. /_

^BÃ - Com referínclaa pe-raj
criança, d. 2 • «„*vn.%703M*
70.000. Miguel Lemoí 1231703.

cos com sr. ANÍSIO ou sr.
ALBERTO. 69323 55

Tstados Unidos
Aumento salarial em Naw York.
AmíiL caseiros, médlcals, Inst.
beleza, etc. Casados (as) podem
chamar o cônjuge. Idade mini-
ma p| mfiças: 21. raparei: 28.
PI futura entrevista no Rio, es-
crever: AG. COLABOR — Rua
Gualanaies, 80, s| 110. SSo Paulo.

58495 CS

LÚCIA
BOUTIQUE

Galeria Meneieal. Pr-clsajM.
vendedoras com prtttaMJ bo»
aparência-

PRECISA-SE
Vldracelro para Autonió-

veis competente, semana de
5 dias. Rua S&o Cristóvão,
1.031. -,... „21450 55

AUXILIAR CONTABILIDADE
(CrS 150.1

AUXILIAR DE
CONTABILIDADE

"Tkmheiro
ELETRICISTA

Faturista

Oferecemos vogas paro auxiliares ^.Contabilidade
possuidores de alguma prático Cortas indicando conhe-
v" ..... . .„\a,Z ^««.indos nara a caixa n.° 53863, na

Importante indústria deste Estado admite enge-

Com prático comprovada.

Paga-se bem. Semana de 5

dias. Apresentar-se na Rua

Noyo Jerusalém, 482 •—

Bonsucesso (perto do7

IAPETC na Av. Brasil)
63899 55

Precisa-se e/ boas informações, pontual, conhecendo portaria deste jornal

bem* classificação de documentos, Institutos, impostos,

cálculo comissões, livros contábeis, notas f.sco.s dat.lo-

grafia. Av. Rio Branco, 133 - 18.° andar, 9 às 12

="a^^^

SECRETÁRIA BILÍNGÜE podendo ser recém-formado. Bom ambiente de traba
lho, semana de 5 dias, restaurante etc.

Organização internacional precisa de uma, cuja líir

gua materna seja o epanhol, que domine o inglês _,.-- - -

i, i wwi w uv ... .w. v» torWAWíító A ria deste Jornal sob n.° 58476.

\___t Ü1i""A'; a CÊ Po% 589/K 00, » fc J-r*fi 65
barito. Apresentar-se na Av. Graça Aranha, IHp-

Corretores de Imóveis

Precisa-se para fábrica de

saco de plástico. Paga-se

11U „„ „ .. bem. Semana de 5 dias.
i «** _•_ _ nrvrta Apresentar-se na Rua Pes

partac mm nirricüium e pretensões para a pona- . 154 (p,rtoLanas com cumiuiumcp 5MJ6 55 ^noAv ^^
do

po 516.

V ENGENHEIRO
£ Empreiteiro no Guonobora e Estado do Rio necessita

engenheiro poro direção de obros c pavimentação. Favor

dirigir-se à Av. Franklin Roosevelt, 23 - il 407.^ 
^

MODEIM - COUTRA-MESTRA
Com experiência comprovada em todos os ramosi de

confecção feminina e direção da parte técnica de fabrico,

procuro colocação. Cartas p/ este jornal sob n. W2.^

INVESTIMENTOS - CUkktlUKtilASÍ

TR&B&LH0 MÕrTÜRNÕ
AMBOS OS SEXOS

¦ -

RETIRADA MÍNIMA - CR$ 693.000
SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

PLANEJAMENTO EXCLUSIVO
.0— *--!«

ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL CHEFE DE ESCRI1ÔRI0
Especialista em organização funcional; simplificação

administrativa; csqucmotiiaçáo de tarefas e racionaliza-

ção de atribuições funcionais; manualizoções dc instru-

ções, fluxos e formulários; organogramas; determinações

de políticas de administração, vendas, pessoal e opera-

cional; oferece execução e orientação técnica. Sigilo ob-

loluto. Ótimos referencias. Inglês fluente. Cartas por

obséquio porá a portaria deste jornal sob o n.° 5462. 
^

A .Rio iranco 156/Lj-B - Ed. Av. Central). 11983 55 R „ jnc y^ na ««^^^8 falada, eSChta 6 teleVÍSada.

,. , ,, ,, 44989 55
19 3S 2Av 

PRESIDENTE VASCAS, 446 - 22.» - Sala 2202.Flllsl.Rlo de conceituado Lnbor.iórlo estrangeiro, neetislt»

d. um Ch.». d. E,crit6rlo, verd.d.lr.ment. c.p.clt.do, qu.

preencha »« scBuIntes exigências:

»| Initrução glnaslal ou equivalente completa;

b) Prática de pelo menos três ano. na função;

c) Preferência que tenha ocupado lugar Idêntico ao ioll-

citado em Laboratório Farmacêutico; ______
dl Ampla, referência, quanto a idoneidade e capacidade.

Biertvtr pira portaria dê.t. (ornai n.» Míl» enviando car

t. com detalhe, e pret.n.ão salarial. . fotografia 3x4 ^

CRS 1
Organização de âmbito internacional deseja entrevistar pessoas, de ambos os

sexos com idade de 25 a 45 anos, cullura geral ambiciosas, dinâmicas e de ótima

apresentação, oferecendo oportunidade invulgar em regime de autonomia.

Os selecionados obterão curso especializado e assistência técnica permanente.

Os candidatos deverão procurar o Sr. D. *^fâ^J&
feira dia 9, no horário de 10 às 18.30 horas, no LEME PALACE HOTEL, na Avenida

Atlântica, 656. NÃO ATENDEMOS PEIO TELEFONE. ^ ._
Guardaremos absoluto sigilo.

I1SOTVENDAS - FILIAL RIO
|„dúsiria farmacêutica de âmbito, internacional em tranca expansão com produtos éticos

sòmenle, dispõe de vaga para o cargo acima.
Requisitos exigidos:

Sólidos conhecimentos do mercado e do ramo
Conhecimento da praça do Rio e interior do Estado.

fanacidade de planejamento e promoção de vendas.
Haííadeparaselecionar e dirigir equipe de propagandistas/vende ore.

Os i eressal deverão enviar carta com foto recente e "Curriculum V ae" indican

SrfS Wência e pretensões para 
"EXPANSÃO", R. Benjamim Conslant, 153 - 9.

andar - cj. 901 São Paulo.

P 
m "T=- —' 

«¦"««rtAnc. S
I

I. -í^^g^^^^ü^

Indústria em grande fase de expansão, admite pessoas ai-
lamente qualificadas para as seguintes funções: _.

CHEFE DE GARAGEM
Para orientar mecânicos, elelricislas, lanlerneiros, pintores ele.'[ ALMOXARIFE

i Para organizar o setor.
Exigimos conhecimento de codificação de peças e demais atinentesà matéria.

Cartas para a portaria deste jornal sob _f 63759, indicando pretensão sa-

faria! e "curriculum vitae". bim "

IMPORTANTE

CHEFE DE ESCRITÓRIO
PARA SUA FÁBRICA NA GUANABARA:

REQUISITOS EXIGIDOS:

_\ tsmt-tóS1- p-ií r,e e m *e,°e monWe de *as;

Ter conhecimento de funcionamento de Caixa;
Ter personalidade forte, iniciativa e capacidade de comando.

A EMPRESA OFERECE
Salário inicial de até CrS 1.000 000;
A-sistência médica e social extensiva aos dependentes;
Refeitório no local de trabalho a preços reduzidos;
Bom ambiente de trabalho e possibilidades de rápido progresso.

Os interessados deverão enviar carlas com curriculum vilae para o o.» 58485 oa portaria designai.

,



¦1:m

Classificados CORREIO DA MANHA, Domingo, 8 de janeiro de 1967 •

¦ m EMPREGOS DIVERSOS

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
BURROUGHS B-200

EXCELENTE OPORTUNIDADE
EXIGE

[Experiência prévia comprovada. v
Horário integral.

OFERECE
Bom ambiente de trabalho.
Semana de cinco dias.
Possibilidade de acesso.
Restaurante próprio.

O candidatos deverão escrever para a portaria deste Jornal,
sob o n.° 2617, apresentando "curriculum vitae", e pretensões
salariais. Guardamos sigilo. 64739 55

ENGENHEIRO
ELETRICISTA

Importante indústria deste Estado admite engenheiro eletri-
cista, com prática na elaboração de orçamentos e propostas de
equipamentos elétricos de controle industrial (quadros, centros df
distribuição, cubículos, subestações e etc). Bom ambiente de trabr

lho, semana de 5 dias, restaurante etc. Cartas com curriculum

pretensões para a portaria deste Jornal sob n.° 58475.
58475 55

Indústria na Zona Norte necessita de:

ECONOMISTA
.¦•'*• EXIGE-SE:

* Mínimo de 5 anos de prática.
t Domínio completo de:

a) contabilidade mecanizada,
b) custo industrial
c) leis tributárias.

t Tempo integral.
Semana de 5 dias, com refeitório no-focai.
Cartas com "Curriculum Vitae" e salário desejado

para a portaria deste jornal, sob o n.° 58492,
58492 55

^,*X*M. mV'M. mW 'Jm7"AT J^ATM. A JtT'Jm. m.'M. XLlM'*»**Wy Jl mmÀmmTjL. mmamm\JmTmm\ jm^mCÀm^JL. Am)

^TÉCNICOi 
|

Companhia de âmbito nacional procura técnico d* grau médio
para manutençSo mecânica e elétrica em equipamentos.

OFERECE:

Bom salário
Cargo de futuro
Atividade interessante
Excelente âmbito de
trabalho •**

/

EXIGE:

Idade entre 25 e 35 anc
Boa apresentação
Carteira de Motorista
Espírito dinâmico
Disponibilidade para
pequenas viagens

Escrever carta com "curriculunvvitae" e pretensões para a por-
tarla deste jornal sob n.° 58478. 58478 55

ENGENHEIROS
E DESENHISTAS

Empresa construtora de âmbito nacional precisa de:
Engenheiros: Para dirigir obras no' Estado, com ex*

sriência administrativa e direção de obras de pelo me-
os 5 anos.

Desenhistas: Com conhecimentos de desenhos de
ístruturas, esquadrias, instalações eletro hidráulicas e
qráficos. Idade máxima 35 anos.

Cartas para portaria deste Jornal, com curriculum
e pretensões, sob o n.° 58474.

RIO LIGHT S.A. Serviços de Eletricidade
PRECISA DE

ENR01AD0R DE MOTORES

Experiência comprovada e idade compreendida entre 18 e 35 anos

Os candidatos deverão dirigir-se à Rua da Conceição 105, 4.°

andar — sala 402, Seção de Seleção, munidos de documentação pes*

soai, no horário das 9 às 11 ou das 13 às 16 horas. 58467 55

# '

X

58474 55

DATILÓGRAFAS
Grande empresa, em fase de expansão de seus serviços, precisa de moças

de 18 a 28 anos, com curso ginasial completo ou equivalente

. SEMANA DE 5 DIAS

. RESTAURANTE NO LOCAL DE TRABALHO
As Interessadas deverão dirigir-se à Rua da Conceição, 105, 4.° andar -
sala 402. - Seção, no horário de 9 às 11 ou das 13 às 16 horas,

munidas de toda documentação pessoals

58466 55

Contador Seguros
Conceituado grupo segurador oferece

vaga para competeríle contador.
Cartas com curriculum para portaria

deste jornal fl.° 58415. 58415 55

PUBLICITÁRIO' PROCURA
DEPTO. DE PROPAGANDA

Profissional com 14 anos nas maiores agências de SSo
Paulo, transferindo-se para o Rio, procura lujtar de chefia
em Departamento de Propaganda. Cartas para este Jornal
sob o n.° 5513. 5513 55

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
A EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELÉTRICA S.A. admite EN-

GENHEIROS DE PRODUÇÃO, para cargo de chefia ligado à fabricação.
Favor apresentar-se à Av. Santa Cruz, 4.130 — Santíssimo - GB,
munido Je documentos, Curriculum Vitae e referências. Exige-se
experiência em Caldeiraria Pesada. Inútil apresentar-se sem as con-
dições exigidas. Entrevistas no local com sr. Saraiva.

83894 59

CONTADOR
Precisa-se com elevada competência e profunda experiência

em contabilidade de construções. Na Praça Floriano, 19 grupo 17 e
18-1.° and. Edif. Império - Cinelândia.

24392 35

VENDEDORES
Livraria Editora Sul América inaugurando mais

uma agência, convida a todos os vendedores com ou
sem prática, a participar de seu quadro de vendas;
orientamos os novos e damos ajuda financeira com adi-
antamentos semanais. Tratar na Travessa do Passo, 23
- s/ 903 (Atrás da Igreja São Jorge), com o Sr. 0LI-
VEIRA.

ADMITIMOS ENFERMEIRA-CHEFE SECRETÁRIA DE DIRETORIA

64321 55

3 JOVENS ENGENHEIROS
recém-formados, para nossos Setores de
Vendas / Fabril e Projetista.

2 DESENHISTAS-PROJETISTAS
de máquinas — experimentados
Candidatos queiram apresentar-se à Rua Mé-

Diplomoda Cruz Vermelha Alemã, especialização ei-
rurgia e geriatria, procura cargo de direção. Tel. 42-1958.

1660 55

PROCURA-SE VENDEDOR DE FERRAMENTAS xice, n.° 11 - grupo 402.
58493 55

Bem introduzido junto a Oficinas VW — DKW —
Willys. Exije-se registro na CORE. Ofertas para C. Pos-
tal n.° 1941 - ZC-OO. 1891 55

SECRETÁRIAS E RECEPCIONISTAS
Cia. petrolífera necessita, trís estenos em portu*,uti, até 30

anos com boa dactllografla. Uma em port./inflés ati 35 anos. Duas
recepcionistas com Inclis até 21 anos. Salário em aberto. TraUr
de 9 is 15 horas, Av. Rio Branco, 15S • ir. 212.1, sr. Inkottf.

5517 55

Chefe Departamento

Represeníanfe-lntroduío
Necessitamos p/ representar-nos nos Ministérios Mi-

litares e Segurança Pública, senhor após., idôneo, alto ga-

barito ou oficial graduado após., p/ introdução de indús-

tria n. amer. única em seu gênero.
Cartas p. port. deste jornal sob n.° 24397.

24397 55

RECEPCIONISTA
Admite-se moça de boa aparência, com prática. Exi-

ge-se amplas referências dos empregos anteriores, Apre-
sentar-se à Rua Araújo Porto Alegre n.° 70 — Salas
301/309. 2785 55

ADMITIMOS
UM(A) ESTENO-DAIÓGRAFO(A)
Rápido — perfeito — se possível fôr, igualmente para

espanhol — Semana de 5 dias. Apresentar-se à Rua Mé

Bi-lingue. para escritório no Centro da Cidade, fa-
lando e escrevendo perfeitamente o francês, com expe*
riência, inclusive de arquivo. Boa datilografa. Esteno*
grafia não essencial. Bom ordenado, a combinar. Cartas
para este jornal, sob o número 2745. 2745 55

VENDEDOR DE ALTO
GABARITO

Bem relacionado na indústria de construções,
desembaraçado e com iniciativa própria terá rara
oportunidade para lugar òtimamente remunerado a
base de comissões e ajuda de custo.

Apresentar-se à STALTON S/A. Av. Rio Bran*

xico n.° 11 — Grupo 402.
co, n.° 156

2784 55 Da. Zilah.
Grupo 1.134/8, das 9hs ás 11 hs. —

58460 55

Pessoal
Necessita-se, experiente. Cartas

para este jornal, portaria n.° 58413.

SUPERINTENDENTE
TÉCNICO

Importante organização seguradora ne-
cessija superintendente técnico de capacida-
pe comprovada. Cartas para portaria deste
jornal n.° 58412. 58412 55

AGENTES (VENDEDORES)
FIXOS MAIS COMISSÕES

Ambos os sexos, de preferência jovens. Náo é n-^ss-
irlo ter experiência de trabalho, pois temos corra de ori-n-••Cio. Planos interessantes e oportunos. Rui México n.° 74
- Grupo 610. 24118 55

The Bank of Tokyo, Ltd.
Admite um funcionário, de preferência com expe-

riência bancária, para trabalhar na Seção de Contas Cor*
rentes.

Apresentar-se à Av. Pres. Vargas, 583-A, sobreloja,
com Sr. Rocha, dia 9 do corrente (segunda-feira), das
10 às 12 horas. 24364 55

Liquidador Sinistros
Grupo segurador, ampliando quadro fun-

cionários, necessita liquidar sinistros, todos
ramos, competente. Respostas para portaria

HIP. DINHEIRO

deste jornal n.° 58414. 58414 55

VENDEDORES
Firma em ampliação admite 3 com pratica, boa apresemaçlo

preferlvelmente ex-propagandlstai, retirada por conta das co-
mlss6ei. Pede-se nio ae apresentar, nlo estando à altura. Largo
da Carioca n.« 5 - sala SU — Após ai II horas. M71 55

CHEFIA DE PESSOAL
Instituição Cultural precisa de Chefe de

Pessoal, com experiência comprovada, dinámi-
co e de boa aparência, datilografo, conhecimen*
to de inglês de 25 a 39 anos. Bom salário. Serna-
na de 5 dias. Curso de inglâr- qratuito. Apresen-
tar-se a Av. Graça Aranha, 327 — 12.° andar
— Sala 1?.08 — Têrca feirn dia 10, das 15 às
17 horas. Pede-se nlo se aniesentar quem não
estiver nas condições acima. 32470 55

MESTRE DE OBRAS
Precisa-se com elevada capacidade para dircçuj j

obras de vulto. Tratar na Praça Floriano n.° 19 - sala 17
— Edif. Império — Cinelândia. 24393 55

VENDEDORES(AS) 
"

Empresa no ramo de vendas, admite alguns vendedn-
res (as), ótimo negócio para funcionários, bancários, profes-
sòrcs(as) e aposentados em gerai, que disponham de algu-
mas horas por dia. Damos indicações de clientes, garanti-
mos ótima retirada mensal. Exigimos nivel ginasial e boa
apresentação. Tratar: Rua Alfândega n.° 98 - S/ 801 — Das
9 ás 17 horas. 1905 55

COLEÇÕES ENCADERNADAS
(NOVIDADE EXCLUSIVA)

EM LIVROS
Procura-se VENDEDORES experimentados no ramo,

para venda a domicílio, em prestações. Comissões altas
e ajuda de custo, "-"celente bico per- quem já trabalha
com coleções). Ap. !ar-se à Rua < ; Proclamação nú-
mero 109 (Bonsucesso). 0918 55

DIRETAMENTE com capita-
lista — Preciso 50 milhões
lfqi dos, garantia imóvel va-
lor 150 milhões no centro da
cidade — Tels. 52-1269 e
22-2287. Sta. Renlta.
DINHEIRO — Preciso c/ ur-
gêncla, 600 mil. por 30 dias.
Pago 600. Telefonar p/ 26-1256
p/ D. ANALIA. 58360 92
HIPOTECA — Retro. apts. cn-
sa* na Guanabara. Negócio rá-
pido. direto. Tratar sr. FJLIPPO,
Nilo Peçanha 155 sala 625.
DINHEIRO - Srs. capitalistas,
coloco i| capital sôbre reais ga-rantias cj ótima renda, sigilo
abs. Detalhes FILIPPO, Av. Nilo
Peçanha 155 «I 625.
DINHEIRO — Hipoteca — Pre-
ciso 5, 10, 20 milhões. Garantia
e aegurança lncomparâvels. Tran-
aaçôes técnicas: 38 anos no exer-
ciclo da profUsio. ANTÔNIO
JOSÍ CEPEDA - CRECI 106.
Av. Graça Aranha. 174. sala 717,
cias 15h30mln até 17. Tel. 32-2395.
ATENÇÃO — DINHEIRO —
Emprestamos de 3 a 100 ml-
Ihões soh hipoteca ou retro-
venda de imóveis. As me-
lhores taxas. Solução em 48
horas. Adiantamos para cer-
tidôes. Trazer escritura. Av.
13 de Maio, 23, 15.° andar,
sala 1.516. Tel. 42-9138.

24351 92
DINHEIRO c/garantia, aps. edi-flcios. Zona Sul, sob hipoteca,
retrovenda mesmo terminado pa-gan-nto. Dr. MARTINS, ALVES— Tc's. 47-5112/52-3688, 29-8903.CRECI 6#C.

DINHEIRO — 1, 3. 5. 10, 50 ml-
lhóes. Empréstimos soh htpote»
ca, retrovenda, de lojas, aptos,
casas mesmo em íinals tio com-
trução e pagamento, Leblon —
M. Hermes. Tragam doets. Ope-
rações rápidas — H. SILVA —
R. Gonç. Dlai 89 s/405. Tell.:
52-.18B6/52-3S40. CRECI 648.
DINHEIRO só hipoteca, retro-
venda, casas, vilas, aptos, lojas.
Subúrbios da Central — M. Her-
mes — Iraja — Penha. Tragam
doets. SILVA JÚNIOR/SANTOS
— R. Santorio, 61, s/204. Tele-
fones 29-8903 e 52-3840. CRECI
n.« 648.
CAPITALISTAS — Preciso
17 milhões, bons juros adian-
tados, garantia ótima loja
dentro do grande Mercado S.
Cristóvão. Valor: 45 milhões.
H. SILVA R. Gonç. Dias, 89
s/ 405. Tels. 52-3886 — ..
52-3840 — 29-8903.
CAPITALISTAS — Preclao 15
mllhóea, juros adiantados, garan»
tia loja. R. Conselheiro Galvao,
648. Inf. R. Santorio 61/204. TeU.
29-8903 e 52-3840. CRECI 648.
EMPRESTAM-SE 2. 3. 5. 7, 10.
15, 20 e 30 milhões c/hlp. ou
retrov. Hua Alcindo Guanabara.
11.» 25. gr. 1.103. Tel. 42-5884.
DINHEIRO — Precisa-se 12
milhões — dá-se garantia
absoluta. Paga-se 1.200 mil
mensal — em 12 meses —
Juros: Cr$ 2.400 mil em 12
meses. Tel. 32-5530.

64642 92
DINHEIRO - Tem "Dupucataí'7:
tem Dinheiro: Av. Prado Júnior
2811313 23-2932 - Santosllva.

3593 92

RENDA SEMESTRAL
De 30 milhões por 100 milhões aplicados. Garantia

real. Informar com D. Maria. Telefone: 27-2758.
24352 82
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Classificados

CENTRO LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTOS
ALUGO «parlamentai Rua Iri-
neu Marinho. 30, frento Rádio
Globo. Ver local, tratar porta-
ria. .
BAIRRO DE FÁTIMA - Alu-
ia-se em Ia. locação o aparta-
mento S-303. Rua Cardeal D.
SehaatlSo Ume. S7. P»v" 

no
local. Tratar RIBEIRO 22-828*.

ALUGA-SE apto. 303, frente ao
Globo. Rua Irineu Marinho n."
30 (Centrei. Chave» cj porteiro.

CENTRO — Alu»»-»* oi grupos
1J0I t 1J0S » Ru» México n.«
41 — 13.' andar. Chave» na por-
tarla com o U. OLDEMAR ou
GERALDO. Tratar 4 Av. Nilo
l'cçanha n.« M — ll.« »nd»r «-
lai 1.11VI7 dai 17 A» 19h com o
tr. BATISTA.

BAIRRO DE FÁTIMA —

Vendo ou alugo. Bom e grau-
de apto.. 4 quartos, Rua tias
Graças, 71. apto. 702, chaves
eom o «fiador. ,
CENTRO — Aluga-fe apt. frt.
1019 — R. Toylor 31 c| quarto,
banh. c| cx. d'água UO.000, Ver
cl por*- >"ranclico. Tratar Av.
Alm. Barroso 80, 4.' and. »| 403
— 42-SS78. _.

wV*

¦
..."

ALUOO varl» lola í .térreo 
I .

VUconde Pirajá. «2 «fren •
Bob'i Ipanema), local fino. Alu.
guel 150.000 e taxas. Tratar.
tiSut. ,
ALUOAM-8E 2 ttitlICJ Ul.CO-
merclal, Baráo do Bom Retiro,
1340 203 — 38-8134. Ver aegunda-
feira pela manha.
CENTRO — KAIC aluga p| fln»
comerciais o gr. 2001, de frente,
na Av. Pre». Vargas. 583. c| 2
il». e banh. Chave» c] portei-
ro. Tratar na Rua do Carmo,
27-A. tel.: 32-1774 (CRECI 283K

ALUÕÕ bom conj. comerc. 3 »a-
Ias, »aleta, J. Inv., banh. c| box,
kit. Av. Copac, 583, ap. 305,
tstado de novo. Chav. port. Inf.
47-9730. BATU1RA (CRECI 190).

ÊD1HCIO IASA II - Av. Pres.
Variai, 524. Alugo sala» 1.707 c
1.709. Inf. tel. 23-3694.

CENTRO — Aluga-se l Rua da»
M.irreçjii. 48, saln» pa" escri-
tório, ver no local com o por-
teiro e tratar na I.MôVIL LTDA.
Av. Prci. Vargas. 417-A B/1.101.
Tel. 43-8092.

ALUGO anto. sla, qto., coz qto.
empr. c/tAnh., anexo e área 1.»
locaç.lo. Voluntário» 270, apto.
708. Infs. 26-3592.

69330 4

BOTAFOGO —¦ Quarto mob.
aluga-se a um Sr. com ref.
26-9199. 61965 4
ALUOA-SE quarto para moça
que trabalhe fora. Rua da Ma-
trli — Botafogo. Tel.: 26-0653.

CATETE E GLÓRIA

ALUGA-SE apt. 301 da Rua Hcr-
menejlldo de Barros 58. Domln-
co vér até às 16 h». Dias úteis
até As 12 h«. Tratar, ORLANDO
42-0031. 64C81 5

QUARTO grande mob., de fren-
te sol pela manha, ambiento
sossegado. p| 1 ou 2 cldadôca de
trato. Cntctc, 200, ap.
andar.

ALUGA-SE — Quarto grande de
frente Rua Sá Ferreira com tele-
fone e mobillado a caiai ou se-
nhor(a) Idôneo ou dois quarto»
por doli mese» — 47-8877.

„..,„ , _"T COPACABANA - Alugo por tem-
TEMPORADA - p*stom*h.,„d"' porada ou contrato de 1 ano.
q. cor. banh. frente mobliado, porão _
utemlllo» geladeira. 25-1911. JPl 2 _ 4 u 2 ,,, .escrito-
^n.rsBJNA _ Aluea-SO rio mobillado, atapetaao, ar cg»-
COPACABANA — Atuw * 

dldonlldo. 700 mii mal» tax««.
à Rua Carvalho de MMMM" « t 0RG ROMAno - Av.

COPACABANA - Senhora só
Bluga qt. môç» trab. fora. to-
do respeito referenda e| café
manhS, roupa cama pe».o« será
tratada como da família. — cr»
130.000, Tel. 27-1113. .

rio mobillado, atapetado, it»

a uarvaiuo »• «•-••-- Tratar 0RG. romanu - av. ——-¦> t 
à 6iM Ta.

.'opacah. - r.v.n r, -,r;,<« va, 36. *ramie_a?^ 1.001. de Pres._Varp, 290 jMl^Ch.ve. 
ALUGA-S^uax^ ^ 

< .^

H. Duvlver 18/601.
beleza, instalaçio de luxo, c| te- ros dependências emprega
lefone. Ver Av. Copacabana, 1017 A% rrande varanda, uDico
llloja 204 - ROMULO MOLE-

801, 8.»

centro — Aiuga-sc o npt. 3io cas J0|as (desdobradas cm
,<l It. Resende. 21 ç| «MM,, «I». 

(2) duQS grandcs)f |at]0 áa

ALUGA-SE no Ed. Avenida MUDANÇA? GATO PRETO

Central (4) quotro magnífi- armazena, transporta e em-

2 quarto» c dependências, pinta-
do de novo. c| slnteco. Chave»
ro apt 307. tratar c| MADAIL.
Tel. 43-«12^_-- CREC 748.

CENTRO"— Alugo qto. e «ala
mob. com tel.. entrada Imtc-
pendente. » 1 senhor ou 2 Rua
Kranclico Muratorl, 75, telelono
42-1013.

bala desde 1940. Tel.:
45-8128. 35781 5

ALUGA-SE np. 707, R. Sto. Ama-
ro, 5. c| telefone. »I«. qlo- ban"-
tratar'na APSA, TV. Ouvidor M
2- nnd de 12/17hJ. Tel. 52-5007.
Aluguei Cr$ 180 mil.

ATENÇÃO - Aluga-se Rrande
lo]a na Rua Pereira Franco, 03,
t para qualquer negócio ou de-
pôslto. Aluguel barato. Tratnr
rom proprietário demais <lln».
Cham no ap. 201 ou pelo te-
leíone 23-0671. ,

BAIRRO DE FÁTIMA —

Vendo ou alugo. Bom * gran-
de apto. 4 quartos, Kua das
Graça. 71, apto. 702, chaves
com o zelador.
ALUGO quarto de frente c| mô-
vel» á Rua Rlachuelo 221 apt.
1104.
CENTRO — Aluga-se ótima sala
cl vista p'> o mar, Almtc. Barro-
•o 6 — «I. 11)10. Run 7 de Sc-
tembro, *8 - Gr. 411. Tel. 52-9020
ROMULO MOLEDA - (CRECI
H7). Base CrS 200000 mnls taxa».

ED. 8T08. VAHLIS — R?
Senad. Dantas 117, 8.° and.
— Alugam-se 2 conjto. sa-
Ias recém-plntad. Tel.: ..
27-1330. 3509 1
CENTRO — Alugn-se wm np. nu
Rua Irineu Mnrlnlio, :t0, np. 00.1.
Chnvt» na portnrln. P. 100.000.
Maiores detalhe» pelo tel. 32-6528.

APÃRT. — Alugo vaga a moça
trabalhe fora, c| todos os direi-
tos. no Centro. Tel.: 22-7850 e
49-0558.

LOJAS-ESCRITÓRIOS 2

sombra, todas atapetadas,
com lambris de alto a baixo,
lustres de cristal, c| telefo-
nc. Tratar com o proprietó-
rio tel. 57-5255. 26832 2

CENTRO — Loja e sobre-lo- COPACABANA-LEME
Ja com 7 metros de frente —
Aluga-se rom contPato de 5
anos, edifício novo. Ver à
Kua da Assembléia, 40, das
!) às 1G horas.

DA — 7 de Setembro, 88 »| 411
_ 62-0020 — CRECI 147.

GARAGEM — Alugo vaga — Av.
Atlântica 1212, Lido. Tratar tel.
67-3045.
ALUGA-SE apartamento mobl-
liado por temporada. Todo ata-
petado e encortlnado com doía
ar condicionado. Ver no local
d Av. Copacabana, 723 apto. 204
— Fone 52-4704 somente nos dia»
úteis. _

COPACAEANA - AlUgO. apto.
varanda, quarto, saleta banhei-
ro, cozinha. Av. N. SJ Copaca.
bana n9 1.003 apto. 611. Chave»
c/ o porteiro. T. 37-2480.

COPACABANA - Posto 6 -

Aluga-se c/ 2 quartos, 2 salas,
mobillado c/ lelefone. Tratsr tel.
37-1100. .
ATENÇÃO — VI uso comercial,
etc. Grupo 304 v Av. Copac.
es.,. Miguel LemJ», 44, 3 salas,
hall, banheiro. De 'rente. Cha-

Tratar LOWNDES

da trrande
aoío. no andar. Chave com
SCrteiro. Tratar domingo

52-2448. 90U1 H

N.syssStssíoo.c/r.i».3 i^í^iffis&jrví.

»r nnn anart. pequeno em Co- ALUGA-SE .ALUGO apa«; v^ . 47.2i88. qUartos, 2 «alas, Jard. de inv.,

Tv. Ouvidor, S2, if and. Tel.
52-5007.

apto. luxuoso, 3

36-1608.

pacabana. Inf- tel.:

tp-me — Aluga-se ap. mobillado
^ i « S Oi., dep. emp.. gara-

gl». Gustavo' Salpalo, 260, ap.

901-A.

coz. americana, 2 banheiro» «o-
ciais, dep. compl. de emprega-
das, garagem. Rua Sá Ferreira,
83, apto. 101. D. YARA. Telefo-
ne 47-4281. ;

LIDO — Copacabana — Aluga-
se um bom apto. de «ala, 3
quartos e dependências de emp.
com boa área de serviço e lin-

..... da vista para Praça do Lido e
COPACABANA -' 

^W*W para o mar. Ver e informar à
mobll. Pi tWPSSS"^ ',*: 

Rua Ronald de Carvalho 65, Edl-
2 "ts".„dCn';^ flclo -Petrônlo.
lefone 46-0786 —

TEMPORADA — 1 ou a meses,
apt. 2 sls, 3 qts. mob, utens
etc garagem, 700 mil. ver das 4
òs-7 h. Miguel Lemos 126 apt.
SOL

ALUGO — Por um ano,
conforttvel «pto. de frente,
em edifício com play-eround
• Jardim, ampla sala, dormi-
tório, dois quartos, banheiro
completo, coilnha, dependen-
cia» empre*., tudo com arm.
embutidos, garagem. Cr. ...
600.000. Chaves com o por-
teiro. Rua Honório de Bar-
ros, 26, apto. 202. Tratar das
8 is 12.
FLAMENGO - Aluga-se à Rua
Marquês de Abrantes, 127, apt.
404 c/ 3 quartos, sala, coilnn»,
banheiro, dep. empregada^e ga-
ragem. Chaves c porteiro Tra-
tar c/ ALUISIO p/ tel. 3^2359¦

ALUGAM-SE aptos. Rua Pais-
sandu, 406 com sala, dota quar-
tos e demal» dependências, va-

ga de garagem. Informações eom
o porteiro.

. MUDANÇA? GATO PRETO
Fopãcabana - Aluga-se ormazena, transporta e em-
„Uarto moblliado a pessoa de 

ba)a desde 1940. Tel : ....

45-8128. 3578310tratamento em casa de família
ver à Rua Constante Uvmt 43,
apt. 201. 

ALUGA-SE à Rua Paissandu nv
ALUGO — Av. Copacabana n.« 179 ampios apartamentos em pri-
387, apt «1, saleta ban. cozi- ^e*lra iocaçSo de frente compôs-
nhá a q'uarlo. chave» com por- {" dB ,alSOl doU quartos e de-

• ¦- „ i mr, da COPACABANA — Aluga-se apto. '^s doís quartos, Jardim de andar._ ,—_

ALUGA-SE o grupo l.iut) m 
Barata RlbeJro 502 SaleUl. ^ bmhell0 e kltch te- r.amenGO - Alugwe 6tlmo ap.

Av. Copacabana, 540 c/ co quarto; armário (ertanr i^ne. empregados do hotel, lnobmado c/ te efone geladeira,
mércio, 2 salas e san«aj_tos J- ^f geladeira, TV, nftyo. uso dos salões e demais vanta- televls6o> armários embutidos, J

Ver com porteiro. IMOB. > , , fr> pEDR0 _ Tel. genSi contrato trimestral ou ndes partos, 2 «/ «"iu«a-
— * . .»n»,iut Telefo- ,. .,., , «oi Í7.S045. 5.. ¦> omndes varandas com nn-

ves portaria.
k SONS - 23-9525
— CRECI 204.
ALUGAM-SE ótimos aps. mobl-
liados, geladeira, utensílios ele.
temporada perto praia. Temo»
diversos à sua escolha. BASIMAll
LTDA., Barata Ribeiro, 50, conj.
203. Tels.: 36-3822 e 36-2972. .

CKNTRO — Alugamos óti-
mo grupo no palácio mer-
cantil a Av. I\ Vargas. 482.
Tratar Una Sen. Dantas, 117,
gr. 218. Tel. 22-8090.
ÍíTevãristo da veiòa, io -
Alui-o 2 salas mobllladns. 250.000
— Tels.: 42-9300 e 32-0922.

TEMPORADA - Aluga-se. Co-
inccar 19 de fevereiro, apto.
mobll. completo perto da praia
~i ¦> ntni 2 sas c (eps. oe em-

plcgat Tel, 
8B7.B033._J»_8»i

ALUGO 
"qto. 

mobll. Pi r«P«. -

Barata Ribeiro 261 apto. 1001

MUDANÇA? GATO PRETO jg». 
»f 

^i.vTÒno _
armazena, transporta e em- =?tísõrada - Aluga-se opto.

. ver cuia» f** — „, ¦ j lutai
SUL-AMERICANA. 

Telefo- 57-35S4. _ 
ne 42-1271- Av. Blo 1Branco, pôST0 4 _ A|uga.5e , , de
15fi sala 1.009 — CRECIJ^ {rentCi mob|liado com 2 sls. 2

Soam.» Domingos Ferel-
ra, Junto à P"a.
dep. de 15 do jan.
Inf. 57-0110.
TÊSpÕRÃDÃ - Alugo quarto

q., 2 s.,
a 15 de fov.

bala desde 1940! Tel.j_.... mõbmãdo;}^^.^»^ d0
45-8128. 35782 8 Rua

09341 £
—~AÍú-

...,..,. 1 qto. n mftça; AR. Fl-
Sclíécio 3e Magalhae. 663. apto.

EM RES, FAMILIAR

6162G I

ANDARAI E GRAJAÚ 3

GltAJAÚ — Aluga-se otlmo
apartaninnto. R«« Canavlclras,
513, fundos. Dois quartos,-sala c
dependências cmpn-g.id.i.

502. Tel.: 36-7117.

CARNAVAL - 
"Àluga-sc 

apto.
cl 4 qtos.. sendo 2 com ar con-

dcUado: c| 2 salfics. 2 bani*

ioclals, completo com tudo, in-
clusive empregadas. Exlge-sc
referências. Tel. 5.-8033

64620 8 dep

LEME - Lindo apto. — Aluga-
mos, frente, 9? andar, lado som-
bra, 2 salas, 3 qts., copa-coi.,
banh., deps. empreg., mobília-
do, tel ,c garagem. Cr» 900 mil
c tnxas. 3 meses cm deposito.
BARROS FILHO & CIA LIDA.
(Admlnlsiradores desde 1938) -
Av Rio Branco, 108, grupo 801
— Tels. 42-0812 e 42-1040 — CRE-
CI 805. .
COPACABANA - KAIC aluna o
ap. 503 na Rua Cinco de Julho
n? 63 c/ li., 3 qtos., coz., banh.,

compl. empreg., Arca c/

mala dependências
Janeiro e fevereiro. Ver 6
Barata Rll^ro^J^ptOj^JM
APARTAMENTO em Copacabana C0PACABANA - Aluga-se apto.
_ Aluga-se Pequeno apartamen^ mobilla(lo sala> qUarto separado

qts. banheiro, dep. de emp. gel.
etc. Temporada a combinar, —
Fone 37-8174.
QUARTO vcntlladlssimo, alto —
uma ou duas pessoas com ou
sem garagem. Henrique Dods-
worth 83.803. Pêsto 5, Canta
galo. .
COPACABANA - Aluga-se frt.
apt. 701 — R. Sa Ferreira 138
cl cord. banh. coz. sala, qto.
separ. 200.000. Ver c| port. Tra-
t.ir Av. Alm. Barroso, 90 s| 402.
42-8878.

anual,' tel. 57-8045, %'\&&TrihiaV, dependências
GÃRAGIM AUTGO 40 mil. Sá da *£#J™*& RP„a Be„i,-

das, 2 grande^yarandas

ce empreB-uu, --, Rua Be.a-
min Constant, M. apto. 1.50 -Ferreira. _ nllI1 ,„,,,., , _.

CÕ'p~ÃLUGO quarto c| moveis chaves COm o porteiro MANUEL,

em apto. de 2 pessoas, posso dar Aluguel CrS 500.000 e taxas.

refclç5es. caso interesse também
alugo só por 2 meses. 37-5391,
tel. 2a. feira. .

ALUGA-SE pequeno quarto, re-
nhora funcionaria, bancaria, pro-
fessora, etc. apt. pequena faml-
lia. firma todo o contrato. Inútil
candidatar-se pessoa. Jovem-
57-6914 2a feira cm diante, ena-
mar somente pela dona da casa.

ALUGA-SE — Em prédio de
Embaixadas excelente apar-
tamento. Construção Peder-
neiras. Projeto Niemeyer.Sa-
Ia 45m2, 3 quartos, 2 banhei-
ros, ótima área de serviço,
à Rua BarSo do Flamengo,
32. ______

to 
'Sõ" 

posto 5," para temporada
de vcrSo. Tratar pelo tel.
56-0533.

reiios *>="¦"' "_."•"„," _, .co
 temp. R. Leopoldo Mlguez 169,

(icpendünclas empregados 4 ar- . 402^.A_t_- ,i...4i,i.... "D íi a Tíniii °r

QUARTO amplo bem mob alu- ALUGA-SE - AP. 8* B. Cor-

so a pessoas de respeito e| di- ria Dutra 55, c/

?e°ltoaSPgera> ao.ap. jUWâ 
* banh^coz. Tratar _._

.nírloii embutidos. Rua. Raul 
^ACABANA _ Aceito mg, DESEJA ALUGAR S/IMÓ-

ALUOA-SE np. 102. írente. com
elevador. 3 quartos c| armários
embutidos, rallio. saleta. banhei-
ro em cAr Cl box. copa. cozinha,
área dependências completas pi
empregada. Ve: a Rua Canavial-
ras, 70. Chaves c| zelador.

BOTAFOGO E URCA 4

- p

rÕPÃCABANA — Aluga-se qto. , na Run d0 Cnrmo, 27-A - tel

«em móveis para casal ou ra-  ,.„„„ ,„,

azes quo trabalhem fora. B. Si

ALUGA-SE «ala c/ banheiro —
prídlo nflvo — de frente -- R.
Aristides Esplnnla 88. apto. 202
" Tr«tnr_57-0323. 01063 2

FÕNTO EXCEPCIONAL - Alu-
ga-se a loja dn 11. Ilarfio de Sao
Tíllx. 214 — Trntnr 57-2106 —
Chaves no 216. sr. NOGUEIRA.

frlO.12 2

MADUREIRA — Alugam-se lojas
à Rua Padre Manso nO 101. In-
InrmaçKo no local. Tel. 57-1123.
Das 7 as 9 ou 19 »' 2^h"; ,

LÒT/Tde esquina Bar. nibcl-
ro, com 15m de frente, rsq.
Pílula Freitas, alugo. Tratar
illret. eom ar. JORGE. Tel.
3C-2154._ 
ALUOA-BE, Av. P. Varpas, M13,
J0", conjunto 4 aalns. 140 m2.
Trntnr TAÜLO VALENTE na i.ala
1020.
CENTRO -- KAIC aíuua no Av.
Trrs. Vargas. 482, a «I 324. c|
kltch. e banh. Chnves c| purtel-
ro. Trntnr nn Run do Cnrmo,
27-A, tel.: 32-1774JCRECI 283K

CENTRO — KAIO nlugn nn Rua
Benador Dantas. 117. de frente, n.
t 1024, c| coz. n bnnh. Ver o
trntnr nn Rua do Cnrmo, 27-A,
tel.: 32-17/4 (CRECI 2B3).
COPACABANA — KAIC aluga, dn
frente, o np, 302-A, mobillado.
nn 1'mçn Eugênio Jnrdlin. 30. c|
ti., 3 qts.. coz.. 2 banhs., vn-
mndn. dep. compl. empreg.,
»ren c| tnnque. Chaves c| por-
teiro. Tratnr nn Rua do Cnr-
mo. 27-A, tel.: 32-1774 (CRECI
283). .
COPACABANA - KAIC aluga nn
ltun Bolívar. 124. o np. 215. r|
al.-qto., coz., banh. e tnnque.
Chnves hoje no locnl dn» 0 ».i
13 horas. Trntnr nn Run do Cnr-
mo. 27-A, tel.: 33-1774 (CRECI
2P.11. ,
HÃLA moblllndn. consultório, es-
rrltórlo, com telefone. Benador
Dnntns. Três dtn» por scmnna
Cr» 135.000. Trntnr 27-7015.

BD. BANCO DE TÓQUIO - Av.
V. Vargaa 383 — Alugo aala do
frente. c| slnteco 14." nnd — Tel.
J3-5733J ..
SALA — Alugo p| escritório
consultório cl banh. kit. Ia. lo-
rnç.la Junto Ducal. Av. Copaca-
hnna SU) s| 602. Ver porteiro.
Tel. 57-2872.
LOJA — Pnvin-se uma lojn, con-
trnto nflro de 3 nnos. 2 cofres,
telefone, vltrlnns e bnlcóes. Ver
e trntnr à Rua Vinte de Abril
,,o jg 27937 2

BOTAFOGO - Alugn-se ótimo
np. de 2 qts. sala, etc. c, garage.
na Rua Sêo Clemente, 4(0 np.
303 Vnle 0 pena cer vihto. Cr»
400'.000 mais taxas. Ver ci o por-
teiro e trntnr na IMOB. GÓES,
Rua Alcindo Guanabara U gr.
1211 Tels. 22-7812, 22-0020 -

ICRÉC1 202). .

BOTAFOGO - Aluga-ac peque-
na loja de galeria a Rua Volun-
lírios da Pátria n.« 329 loja I.
Trntnr íi Av. Nilo Pcçnnha n."
26 s> 1.115! 17 tins 17 As 101». Sr.
BATISTA^
ÓTIMO APARTAMENTO, Írente
para prnla de Botafogo, quarto
anla conj. banheiro kltchlnctc,
20-0181. _
BOTAFOGO - Alugo por Cr$
r,0 0!W. npto. 102. dn Run Bar.io
«le I.urrnn. 80 sala. 2 qtos., COZI-
nha dep. empr. Ver das 9 4s

Trntnr a Run do Ro-
!,• nnd. Tel._31-3238.__

"BOTAFOGO - Ãluga-se npto.
2 qtos, saln. varanda, banheiro,
cozinha n família «/crianças. Ba-
,» Cri 252.003 c tnxas. II. vo-
luntárlos da 1'ítrln 181. opl. 101.
Tel. 48-0619. Chnves com por-
teiro. .

B5A"m te., iwm.^,

rnPAr.ABANA — Alugo np. ju-
S «oblltat}0. decorado.

cortlnns. lustres, lOUÇM - Uma

sssss wss: r-&£~
5 de costura, copa-cozlnha.

icrvlço, Karnccm. Trntnr totew
ne 45-8471. das 8 hi 11 e 181» em

diante. .—_-

DESEJA ALUGAR S/IMÓ-
VEL? Consulte-nos s/com-

promisso. IM0BIL1A-

tnnque. Chaves c/ porteiro. Tra
tar na Run do Cnrmo, "" *

32-1774 - CRECI 283
COPACABANA - KAIC aluga na
Rua Pompeu Loureiro nv 126 o
ap. 203, por CrS 300.000, c/ salc
ta, si., Jardim inv., 2 qtos., coz.,
banh., dep. compl. empreg.,
área c/ tanque. Chnves c/ por-
teiro e tratar na Rua do Carmo,
27-A-tel. 32-1774 - CRECI 283.

ALUGO ii família tratamento, o
apto. 301 da Av. Copacabana
1230, c/ saleta, saln, 3 qts., qto.
emp. e depend. de frente. Cha-
ve» portaria. Inf. 26-4665. .
ÃLUGA-SE temporada, 3 q. 2 B.
moblllndo, equipado, c| telefone.
quadrn praia Cr? 700.000. Tratar

- 46-9854.
R | A LONDON LTDA. — 

cõi»acàbana - Aiugn-sc o
C Vendas, np. Ü01 cie frente para n Rua

ALUGA-SE uma vago na Rara-
¦rem Rua DIüs da Rocha, 35 por
3 meses falar durante o dK com

porteiro cr, Francisco ou à nol-
te com garaglata sr. José. Apar-
tamento 701. Sr. Mar'-Q.
"qÕ?, _ Aluga-M no Av. N. S.
Copapacana 374 opto. 1.003 com
2 qiwrtos, sola, cozinha, Arca
dep. cmprigida, pintado a óleo
c slnteco. Chaves com porteiro.
Trntnr 48-3897 e_52-8106.

LEME-^~Apto. frente, quadra
da. pmla - Aluga-se. acabado <le
plntnr, pl.«o d slnteco, estando
como nfivo. saleta, cala, 3 quar-
tas, banhilro completo cl box.
cozinha ampla, dependência*
completas do empreenda, vwa
na garage — Ver e tratar — R.
Gustavo Sampaio 811 — npt. ..
1.003. Salda também pela AV.
Atlântica.

- Pompéla, 131. Tel. 27-0859,

12 liori"
s.irlo, fi?

ÃPART. frente — Alugamos, sn-
Ia, quarto (ncpnr.). bnnh.. coz,
mobilado, tel., nr condicionado,"npetes. 

adornos etc. Pintura nn-
vn Chnves: IMOB. LONDON
Ltda - 57-2555 . m-««J3i 4

BOTAFOGO -, .'u»t0 ,a.n
Iate Clulic — AltiKii-sc dl-
versos aptos, na K. General
Severiano, 40, em frente a
Vnlvcrsiilatlc do Brasil. M-
vos. Ia. locação, sala, 2 qU.
com ou sem aependònclM,
nrca serv. com tanque. Alu-
p„rl a partir do 280 ml-
Chave» com pwtelro Joíé.
Tratar SÉRGIO CASTRO
IMÓVEIS. Departamento A<i-
mlnlstracán dr Ilcns. Rua
AMemblíia. 40, 1^ «*•'¦
Tri. 31-0717 - CRECIJg^
ÃTÚGÃ^r. cãsã 2 quartos sala
tr». jardim de Inverno demais
dcTeíinclas * Hua Joüo Afonso

Administração
Sede própria. Av. Copacaba-
na, 583, qruoo 506. Tels.

57-2555,36-4767. 
3^_

»U o quarto sep. banh. co*.
dep de empregados Chaves por-
teiro. Tratnr seR.-felra de 9 hs
14h. Tel. 30-0139. ,'
-TrTJJTV^r _ ótimo apto. por
Umporada, moblllndo, telefone
«ladeira, etc. 2 sls. 3 qtos. 2

Knhelro sociais, corlnha, depen.
díncla. empregada, garagem. In-
formnçfics: 57-1783, ,

PIIEC1SA - Sócio para "parta-
mento moblllndo. Tel. 47-7701 -

ANTÔNIO. ,
AV. PRINCESA ISABEL - Alu-
Éa-se vaga única para mftça run-
ílonárla. Tel. 57-M02:__ __
GARAGEM - Aluga-se vaga pri-
vntlva, cntrada/s.Id» livrei sem-

pre. Av. Copacabana, 777 (pio-
ximo Metro). _^
COPACABANA - i''»'0 5.""
Aluga-se apart. sala, 3 quartos,
dependências e garagem. Ver
Barata Ribeiro, 727 Chaves por-
teiro. Tratnr 27-9230 ou 42-54.5
i\ tarde

COPACABANA - AlUga-se apar-
tamento 3 quirtos, salüo 45 m2, 2
banheiro', cozinha, despenca, de-
pend6ncln.s empregados — Rua.
Pomncu Loureiro 32 apto. 101 -B
_ Clinve.s nn portaria. Aluguel
mensal: CrS Plin.POO. Tratar na
CIVIA SA - Tr. Ouvidor 17.
Tel.: 52-8106. ,
CARNAVAL — 10 dias aluga-se
o oval de trato apartamento
Copacibano, todo confftrto. Tel.
38-4108 - Diária CrS 100.000.

TEMPORADA - Copacabnna
Aluno apto. todo moblllndo com
telefone, televlfüo, sala e quar-
to separado. Tratar por telefone
— 57-2186. ,
ALUGA-SE - Ap. 801 R. Paula
Freitas, 32 c/ sla. qto. conj. banh.
coz. c/ caixa de água. Tratar
APSA - Ouvidor 32 29 de 12/17
hs. Tel. 52-5007.

liarata Ribeiro, n.« 811, compôs-
to de quarto e sala separados,
jardim de inverno, banheiro e
cozinha. Ver no local com o por-
teiro segunda-feira c tratar na
IMÓVIL LTDA. Tel. 43-8002.

ALUGO — Para temporada um
luxuoso e pequeno apto, esqui-
na da praia. Rua Domingos
Ferreira 219 apto. 808 com pro-
prletário. "«" 8.

ALUGAM-SE aptos, mobi-
liados temporada longa ou 
curta. ADMINISTRADORA avenida ATLÂNTICA —
BOLÍVAR. Av. Copacabana, posto 3 — De frente — Alu
605, si 1004. Tel. 36-5565.' 69823 8
gUARTO de írente para 2 ou 3
pessons. Perto da prnln. Com re-
íclçfto. Tcmpornda. Tel. 30-625j.

ALUGA-SE apt. mto. claro, si.
qt. conj. banh. coz. completos,
áren cl tanq. Rua Maestro Fran-
cisco Braga 442, Chaves no apt.
101. T. 37-590JL
ALUGA~SE_ap. 703, frente, sq.
cozinha, Rua Anchlcta 19, por
CrS 220.000 fora taxas. Tratar
Rua 7 Setembro 124, Contil.

ALUGA-SE apartamento mobi-
liado c com garagem. 3 quar-
tos, sala, dcpendfncia de cm-
pregada. R. Domingos Ferreira
146 npto. 1.101. Ver dlàrlamcn-

. te das 14 Ãs 16h. .

MOBILIADO - POsto 4 1|2, alu-
na-i-o c| telefone. 3 qtos., 2 a.
con). etc. R. Pompeu Loureiro
9 ap. 404. Chavesjia Portaria^

ALUGAM-SÉ - Apartamentos.
Temporada, temos todos tamn-
nlios, completamente mobillados,
com geladeira e todos os uten-
Sllios. BASILIO ftíCIA. Rua
Barata Ribeiro 87, sala 202. Tel:
37-1133,
COPACABANA — Aluga-se pa-
ra o período de vcrSo, sala bem
mobiliada a senhora sò, Bara-
ta Ribeiro, 200 ap. 727.

Br 
"de 

responT em 
"apt. 

discreto,
alúg 40 mil, carta p| port. «•*

25789. -—¦
Tf5H5 - Rua Belfort Roxo.
& and. de frente, ata-

pitado - sala; oto «p. bann.

— Bar. ____——— '
lindíssimo, aluga:se

de trato, troca-se refe-QUARTO

%Xl-vV™w mu"cíixclros
tratnr 36-7103,

VEL? Consulte-nos s/com-

promisso. I MO BI LIA-
RIA LONDON LTDA. -

Administração e Vendas.
Sede própria. Av. Copacaba-
na, 583, grupo 506. Tels.
57-2555, 36-470. ^

QUARTO gd.
mob., cl

a uma. pessoa de

AIUrtA-KF. apt. TOI. «ua "Jí1 w'pf*5í**3? W,".***
Pomneln. 14. ultimo andar fren- ^dor Vergueiro, ÚS, ap. 104.

saln.. snleta e "•¦•Pomneln

is 17 horas,
COPACABANA - Hospeda-s.
mogag. Tel. 56-143».
'attt<-.a.sE nn. s. e qt. sep. cr*

" vaga MACHADO DE ASSIS 75 ftpt.
- martos deps. Ch»-

Tratar CIVIAves c| port.
52-8166.

ARPOADOR - Temporadn —
Alugn-se apto. mob. R. Joaquim
Nabuco, 212/502, 3 qtos., sln, ga-
rag. tel. ar rcfrlg Trntnr tels.
47-5888 e 27-4875. 89829 8

rasa 0, chaves por favor
Tel. 27-9892. 23914 4

KUA UA1II- POMPfclA - PWo 6
_ Alugn-sc P»r qualquer praio
ant mob.: entrada, sala c/ pc-
qüeno J»rd. de Inv., qt. np-,
banh. compl., cozinha, írca c

qt empregada (reversível). VI-
sita: J7:1174J_ .
ALUGA-SE — POsto 6, têmpora-
da, Janeiro e fevereiro, apt. de
2 ot< si. dep. comp. mobillado.
gciad. de frente. Aluguel: CrS
VOd.ono. Tratar H. Barata Rlbct-
ro 428-A - CIRAL - Tel. 56-0190
— ÇRECI 890 _c 900. ,

CASA BONITA — Centro grande
trrrenn ajardinado 2 salas 3 qunr-
tos 2 banheiros varanda», torra-
ços ótima dependência. Telefone
37-3317.

LEME — Alugam-se os aptos.
201 e 402, dn rua Anchlcta, 21
— Saln c quarto conjugados,
kit, bnnh., compl. Chaves com
porteiro. Infs. tels. 27-8798 -
47-7767. 69847 8

ALUGA-SE saía comercial.
Av. Copacabana, 435, sala
•J0G Chaves porteiro.
COPACABANA' - Alugn-sc
npnrt. do frente na Rua Raul
Pompcln. 29, c| 2 snlns, 3 quar-
tos, mobillado, c| telefone c ga-
rnge. Ver com o porteiro c tra-
U? cl MILFONT. Tel.: 45-8090.

pa-sc parcialmente mobília-
do anartamento de luxo, 2
salões, sala de jantar nara 18

pessoas, 5 dormitórios, .iar-
dim de Inverno. 3 banheiros
sociais, ar condicionado cen-
trai. Telefones, 4 quartos de
empregados. 2 vagas na ga-
raçem. Tratar com ENZO —
42-3G17.
ALUGA-SE - Ap. 1007. R. SI-
queira Campos 43, c/ sla qto.
conUigado, bnnh. coz. Tratar
APSA, Tv. Ouvidor 32, 21?, de
12/17 hs. Tel. 52-5007.
COPACABANA - Aluga-se o ap.
201 da R. Anltn Gnrlbaldl, 48
C/ 2 salas, 3 quartos, 2 banheiros
etc, e cnrnpem. Trntar ei MA-
P.ML - Tel. 43-6512 - CRECI
748.
AV. ATLÂNTICA, 632 — Aluga-
se três quartos, 2 salas, copa co-
7inhn, dcpenriòncla empregados.
Tratar: 23-4177.

COPACABANA — KAIC aluga, do
frente, nn Praça Eugínlo Jardim,
39, o ap. 402, c| si., 3 qts., coz.,
2 banhs., varanda, dep. compl.
cmprcR., Área c| tanquo. Chaves
c porteiro. Trntar na Rua do
Carmo, 27-A, tel.: 32-1774 —
(CRECI 283). ___,
COPACABANA — Aluga-se o ap.
1007 dn R. Djalma Ulrich, 57,
c| si., qt. (conjug.), banh., coz.
Chnves c| porteiro. Tratar ADM,
THEBAS LTDA., Rua Senador
Dantas. 20, s| 513, tel.: 32-8769".

TEMPORADA (3 meses) — Vista
parcial p| Av. Atlântica. Mobl-
lindo, living, s. Jantar. 2 dorm.
(c| arm.), 1 bnnh. (c| duchas),
coz., dep. empreg. C| telefone.
Trata- IMOB. LONDON LTDA.
— 57-2555 e 36-4767. 3632 8

COP. — Aluga-se npart. s.-qt.
conj., frente, últ. ondnr. Vivei-
ros de Cnstro, 15. Inf. 26-4155.
CrS 210.000, Incl. taxns.

25904 8

ALUGO ou vendo apto. sala, qto.
separados, banh. coz. Rua Sil-
veira Martins, 140/506. Ver lo-
cal de 10 ès 18h.

ALUGA-SE — R. Sáo Sal-
vatlor, 09, apto. 202, com sa-
Ia, 3 qts., depend. completas.
Ver com porteiro. Informa-
ções: Av. Nilo Peçanha, 155,
sala 419. Tel. 52-0144.
FLAMENGO / PAISSANDU -

Alugo residência dois pavtos. e/
telefone e< 4 extensões. Es" o

NORMANDO, tendo sal5o, sala
Jantar. 3 qtos. c/armárlos e ves-
&, 2 banhs., sociais, copa
cozinha, Terraço e garagemiP

„ carros, e, ainda, dependências
ÃLUGA-SE p. temporada bom ^ e empregados no Mb-
ap. conjugado R. Barata Htbei- c/_ to„, mpr„ qto. chofer,
ro Tratar tel. 57-3629. x adega. íend0 a entrada Inde-

7TÜGÃ-SB apart. em edifício de pendcnte. Tratar diretamente c/

luxo dois por andar, com 2 sa- ^roprietArto pelo tal. 
^-1068 

•

aí 3 quartos, copa-cozlnha, ba- *eT 
à rua Pres. Carlos de Cam-

nhélro completo, despensa, de- pos, 190.
pendências de empregada e ga-
raie Ver nn local à Rua Bara-
f Ribeiro 665 apto. 102 Chave

c/ o porteiro. Tratar 57-7491, ue-

pois das 21 horas. „
TEMP. curta ou longa — AlU"
ea-se apto. conj. frente praia,
Posto 5 - Mob. gelad bufê es-

pelhado, cadeiras. soW.nr0™Ar'fj
¦etc CrS 260. Tratar Barata Ri-
beiro, 334/201.

47 -5885^

GARAGE - Alt>«tam-»« dua» vjj

ia'^K'cUV-JeTfonar
%&%*»•• Uhora».

nül. Tel. 36-2546. _.

CÕPÃCÃBÃNÃT^ Ternn°rada
nlugâ-se apto. frente Bgjtt"a 

quarto separado, Wffi»ffi_j
geladeira, roupa cama, utensílios
L Tratar 57-5652

ALUGA-SE quarto e sala sepa-
rada, varanda, banheiro e co-
zlnha. CrS 250.000 mais taxas.
Rua Dois Dezembro, 15 apto. 60.1
— Chavei com porteiro. ^5-dbií.

GÁVEA 11

COPACABANA - Aluga-se lu-
xuoso npto. 1101 fi Av. Prado
Júnior 181. próximo 4 praia, to-
do de frente, com grande salno,
3 quartos, 2 banheiros sociais,
cor.lnhn. garagem, demais dep.
Chnves com porteiro. Trntar tel.
37-6770.

COPACABANA (LIDO) - Aluga-
se o npto. 42 da Rua Viveiros de
Cnstro, 123. mobillado c/ telefo-
ne. Chaves c/ porteiro. Tratar
tel. 31-0996,
ALUOA-SE — Ap. 604 — R. Ba-
rnta Ribeiro 200, c/ sl.-qto. conj.
bnnh. kit. Trrtar APSA - Tr.
Ouvidor 32 29 de 12/17 hs. Tel.
52-5007.

ALUGA-SE apartamento na
Av. N. Sa. de Copacabana,
1.150, apto. 418, sala e quar-
to conjugado, saleta, cozinha
c banheiro completo. Tudo
cm perfeito estado. Tratar
pelo telefone 57-2098.
APARTAMENTOS em Copacaba-
na. Alugo. Tratar com ATOE-
RIO, 37-1818.  25880 8

COPACABANA — Alugo moradia
a pessoa só. Sr. (a), em ap. de
pessoa só. Av. Prado
2811313 - 57-8472.
BARRA DA TIJUCA - Perto da
prnla - Aluga-se casa conforta-
vel mobiliada c tel. Avenida l-
n.o 113. Por 3 meses. Telefone
CETEL 99-0409. 26904J

ALUGA-SE um quarto de
frente, mobillado a moça dis-
tinta que trabalhe fora. linl-
ca inquilina, redem-se refe-
rencias. Fone; 57-2867.

TEMPORÃO - Ap/o-conjuga-
do, de frente, Próxhno Pri.*<_
Mobillado c/_ geladeira

ALUGO o ap. 202 da Av. Rodri-
go Otávio, 226, de frente, Cl sala.

nou«. S quartos e dependa., pintado:^rS a^^árawr
Av. Atl&ntlca 2536 ap. 104 -

do,"'de frente, Prôxbw - 
,

Mobillado c/ geladeira — 1»
57-0651. manha e noite

ALUGA-SE açto.^Tf^nv»--; ^-^ portM|»

Ver dás 10 em diante.

QUARTO em S. SS^^hJ^.
sandu 72, apto. 1202. tem tel, em

de senhora sò. IPANEMA 12

Júnior,
3594 8

n ° bo.
n" 11__
iTÕT\V0C,0 — Apt. alugn-se «a
'!"_ 

Vunr.os, dependencia.com-
pletn

ou 42-2977.

TEMOS espaço com 2 mesns que
alugamos barato no nosso escri-
tório, com direito a telefone e
mAqulna. Tratnr tel.: 52-9539.
srta. OERUZA ou »r. CASTRO.

9031 2

CENTRO — Alugo-loja com 100
m2 e subsolo com 400 m2. con-
trato 3 anos. Trntar dlrctnmen-
te rom o proprietário, telefono
42-5570. Ver a Rua Santana. 130.
Chaves com o porteiro do edl-
flclo. 27H» 2

ÍASSA-SE contrato loja à
Av. Copacabana c 80 m2 no
1'õito 2'.. Base 23 milhões.
Telef. 37-1635. 25903 2

LOJA — Catete — Flamen-
gn — puu-K contrato —
novo — aluguel barato. Fo-
ne: 25-0494. 6^35^2
CENTRO — Aluga-se ótimo gr.
frente 40718 cd. 30 m2. banh.
prlv. por 133 mil Cri t taxas
Av. P. Vargas e«q. r. Concei-
tâo 109 Inf. port.
TASSA-SE grupos de salas (3)
com telefone c alguns móveis.
Avenida Nilo Peçanha. Informa-
Coes 52-M24 ¦
TBM 8ALA8 VAZIAS - 8. Lu-
ria 799. esq. Rio Branco. Alugo
ou vendo. 37-4019. daa 13h.

COPACABANA - Passo contra-
los de lojas em diverso» pontos.
Inf. Av. Copacabana 819 sala 501
ti SANTOS - 57-8676.

ALUGA-SÈ boa sala com tele

Tel. 45-5795
Chaves no apt. 203.

nÕTÃKOGO - Rua Vol. da Pa-
tra 1. np. 507 - Alugn-se com
sala S quartos, coilnha. banh..
troa e dep. compl. Aluguel Cr
380.000 mais taxas. Chavei c/

port. Sr. MATEUS. Tratar ...
27-2677.
BÕTAKOOO - Aluga-se aparta-
monto com sala. 2 quartos, ba-
nheiro completo, cozinha e 

ç-
pendência» de empregada a Run
General Polldoro. 174. np. 301.
Aluguel Cr» 253.000. mais taxai.
Ver no local. Chnves por favor,
na esq. Run Paulo Barreto.
D Luclnda. Tratar: Ai. Nilo
Pccnnhn. 20. s' 1201-1203 - Tels.:
SSfSTB 22-7259 (CRECI 122).

BOTAFOGO — Junto ao
late Clube. Aluga-se diver-
sos aptos, na R. General Sc-
veriano, 40, cm fronte à
Universidade do Brasil. No-
vos. Ia. locação. Quarto e
sala separados, jardim de
inYcrno, ban. e coz. comple-
ta, c| ou sem área de serv.
Peças grandes. Aluguel a

partir de 240 mil. Chaves c|
porteiro José. Tratar SER-
GIO CASTRO IMÓVEIS. De-

partamento Administração
de Bens. Assembléia, 40,
12.° and. Tel. 31-0717. CRE-
Cl 22.
ALUOA-SE »p. 904. R. Hlimnl-
tâ. 151. cl sala. 2 qts. grandes,
cot., bnnh.. Área serv,. depend.
compl. de emp., arm. emb. Tra-
tar na AP8A, Tv. Ouvidor, 32,
3.•>, de 12!l7h. tel.: 52-5007.

COBERTURA NO CASTELO -
ALUGA-SE

Magnífica nrca com 150 m2 coberta e 200 m2, ire» «tar.

raço oVupando todo andar, no mais llno prédio ao Rl». .Avenida
Graça Aranha, 114 - Ideal para trande firma
fone 41-3687 — Hr. Ilnrlclo. 

Informações tele-
0943 38

LOJA

PRECISO ALUGAR
CASA GRANDE

24438 38

POSTO 2 - Aluga-se umi quar-
p*".,. lemnorada. Tel. 38-3504.

COPACABANA -. ~u,£ff
quarto para temporada. - Tel.
37-3308.
TEMPORADA - Av. Atlântica
LEISgado, coz. banh. tnoW-
Hndo - 500 mensal - 36-6831
- ÇRECI 248. __.

COPACABANA — Aluga-se
-nto. (10.° andar) grande, pa.
fam. alto nível, diplomata
com hall, Jard. Inv., márm.,
3 qts. com arm. em»., *
hanh. soe. côr; 2 salas gran-
des, coz.. dep. empr., áreas
serv., garage, quase AV.
Atlântica, nlnt. óleo, slnteco,
Tel. 27-1330.  ,
ALUOA-SE quarto a senhora de
fino trato que trabalhe fora. -

Raimundo Corrêa, 60, bp .^908. -

, . ano ou temporada
;,;,. ircnre finamente mobillado
telefone gelad. c| sala, 3 qtos..
banheiro cor e dependências. —

m

3636 8

De nanfU e artigos para escritório. Em centro comercial e
i,n,irli, tran^fere-sc o vantajoso contrato do prédio com ou sem

K'.'0' íí?.?rm"çC6Se5 pelo telefone 29-9363 ou carta para Cal»

Postal 2801 — (iiianahara. ___.—

AV. ATLÂNTICA - PÔSTO 414
Vendo 2 sls, 3qts., depende apt0. 1201 - um por

andar - 238 m2. Tratar Quitanda, 30 - S/ 602 -Tele-

fones 22-9628 c 27-8454.

CENTRO LOJA

5530 38

Tel. 36-6647.
FEVEREIRO - Aluga-se por 1
mês apto. mob. 1 s. 2 <!**¦«-
pend. garape, tel. TV « estéreo.
Leopoldo Mlguez, 99 apto. 404 -

Tel. 36-4526. 2594B B

Passo coniralo na Galeria dos Empregados no Comer- ™«™™^»b^
der turistas, férias. Pagamos
bem e somos responsáveis por
tudo. BASEIO & CIA. Tel ...
37-1133. 58357 8

cio junto a Gonçalves Dias.
Informações a Rua Urugualena, n.° 72.24379 38

CACHOEIRO DE IÍAPEMIRIM -
ESP. SANTO

-as ^BS££s«S|l

CASA. MOBILIADA

ALUGA-SE ótimo ap. de luxo
201. da R. Alberto de Campos,
74, c/ sala, 2 qtos. banh. co».
área serv. dep. empreg. saleta,
devidamente mobillado Tratar
na APSA - Tv. Ouvidor 32 2?
and. das 12/17 hs. Tel. 52-5007.
Chaves na c/ dos fundos.

ALUGA-SE - Ap. 204 da R. B.
da Torre, 185, c/ sla. qto. sepa-
rado, banh. coz. área, c/ tanque.
Tratar na APSA, Tr. Ouvidor 32,
20 and., tel. 52-5007, de 12/17 hs.

IPANEMA - Alugo ótima ça-
sa mobiliada c| fino gosto c| 2
Mlóei 3 qtos. 2 banh. cop. coz.
dep. e garage p| Janeiro e i«-
verelro. Tratar 27-4658.

IPANEMA - KAIC alugada
Rua BarSo de Jaguablre n.« 355.
casa de 2 pav de frente. c/Jar-
dim de inv. 3 sls, 4 qtos c/arm.
embut., coz., bnnh., 2 varndas,
dep. compl. empreg. área c/tan-
que. quintal e garagem. Chaves
no local ou pelo tel. 47-4731. Tra-
tar na rua do Carmo, 27-A. Tei.
32-1774. CRECI 283. ,

IPANEMA — Alugamos as
lojas n° 9 e 11 do Centro
Comercial Barvinte. Ver no
local à Rua Vise. de PiraJa,
611 e tratar. Rua Sen. Dan-
tas,117.gr.218.Tel122:6090.
IPANEMA - Alugamos aptos,
cl 1 e 2 salas, 2, 3 qtos. com ou
sem móveis para temporada ou
contrato de 1 a » anos. Tratar
na AGÊNCIA ANGLO AMERI-
CANA — 36-2761 e 57-7796. _

RAINHA ELIZABETH."l4Õp07

N
PONTO EXCEPCIONAL - A)u-
pa-se para consultório ou fins
comerciais os aptos, conjugados JWW1„„.„ ,
203 - 206 e 408 à Rua Djalma (Castellnho) de frente, l*»°'J
Ulrich, 91 - Chaves porteiro empr ArB_ earage, ed. ia.
tratar 57-2166. 61633 8

categ. 47-33C2.
dep. garage.

Máximo conforto, muitos arm. emb., ar cond. nos quar- ASA M Zona sul para jardim ^p^^y^ _ Aluga-se qt».
. „. lnf»nc|a e resldíncia de 2 mob. oara rapaz. H. Alberto

nu chácara
Cx. PoStal 1.041, Rio Gil.

tos, água abundante, telefone, garagem, ambiente requln^

tado para família alto trato. Rua calma, Botafogo. Alu-

ga-se para temporada. Inf.: 46-1294. 26710 38

de infância -
senhoras dá-se 5 mil mensal po.
aluno a quem alugar ou ceder
uma ou parte. Tel.: 46-6739

64641 o

64606 12

salas - Copacabana
Aluqam-se paro comércio, escritórios, consultórios, etc

à Av N Sa. de Copacabana, 731. Ver e tratar no local

(loja) ou à Av. N. S°. de Copacabana n.° 819, 3.\andor.

Telefone 37-9141. 3543 38

fone. na Clnelandia. por «om»
cruzeiro». Tratar com AMORA
JM6VEIS. Tels. 26-3196 e 32-3119 jjotaFOGO — Alugamos em dl
- CBgcl.1,,>-
CENTRO - Alugo parte tscrlt.
na Av. Rio Branco. c| telef. e
»r condlc. CAPELA — Tel. ..
31-0S31 - CRECI «»•

LOJA — N» B. Pinheiro Gulrna^
ries ^A p»«o otlmo contraio.
Inf. tel. 47-65M;

1 CONJUNTOS de ula banheiro
• kit. (Juntos ou «eparado») —
150 000 cada — Franklin Rooic-
,tlt IJ. talll 80« e 807. Chaves

Crteteo. 
Tratar Barata Ribeiro,

I iito, T83 — Copscsban».

COPACABANA:
Aluga-se apartamento de alto luxo a Rua Anita Ga-

ribalde, com 360m2, de salão, sala de jantar, 4 quar-
to-, 2 banheiros sociais, copa-cozinha, 2 quartos e de-

KftSS^™ wESE pendências de empregada, garaqe, ar condicionado cen-
trai finamente mobiliado. Base Cr$ 2.000.000. Propôs-

COPACABANA
ALUGA-SE

Um andar para escritórios em edifício comercial na
Av. N. S. Copacabana, 928 - Tratar no local tomj) j^M
sr. Waldemar no 9.° andar.

mob. para rapaz.
Campos, 176.
IPANEMA - ÃJÜiã^VÊSt.t»
quartos, dep. , empr. Pnid'""
3e Morais. 730 306. CtaveiMgj
103. Tratar tel.: 46-5444. FW0
300.000 e taxas. —_,
IPANEMA - Teznporada. ap- 

^'
r sala salão. 3 quartos, dependfn

- ? ti£ de empregada, garagem, mo-

ALUGO grande qto. de frente, bliiad0, roupa de cama em

c/lindos móveis, varanda, junto «ladeira, televisão. Tel112!_í!_

à praia. A casal distinto ou 2

COPACABANA — Aluga-se qto.
<fc frente independente, a 1 se-
nhor de idade. A R. Paula Frei-
tas 50 apto. 201. Tel. M-WM.

64675

3513 38

versas ruas também na Av. Rui
Barbosa, vários tamanhos de
apartamentos com ou sem mft-
veil. Tratar na AGfNCIA AN-
GLO AMERICANA. 36-2761 e ..
57-7796.

teiro. Tel. 57-4726,
ÃMXkT— Peq. epart. * gera-
nem p! fln» comerciais ou peq.
indústrl». U às 14 ou U toWO.
dUrlamente. 26-0112 ou 46-23«7.

ta para portaria deste JORNAL ou pelo Tel: 42-6557 ^m m 283.
Sr. Rangel

Magnífico Andar no Centro
Alugamos na Rua do Carmo esq. 7 de

Setembro, com 900 m2., por Cr$ 8.400 mil.
Ver e tratar na Rua do Carmo 27-A. TeL:

0798 38

pessoas. Em apto. confortável
de poucas pessoas. Dá-se Jantar.

64636 o

APARTAMENTO COPACABA-
NA temporada próximo à praia.
Aluga-se mobillado 3 qto».. etc.
com tel. 57-3482. 69320 8

FLAMENGO

ALUGA-SE qto
responsabilidade

10

a senhora de
que trabalhe

geladeira
IPANEMA - Aluga-se apto

qtos. deps. de empr. garage SW

mil. Tel. 27-8445. JS8386J?
IPANEMA - Aluga-se^à R. VUc.
Pirajá - 419 - ap. 401-C. W
trada, 2 sls. conj.. í ««*tt-^S
Inv.. arm. embutido, coz-, banh
deps. complts. empr. e &™l_
680.000 - Chaves porteiro
Tratar Av. Almte. Barroso, *>•
ti. 402 - Tel.: 42-8878. ___,
ALUGA-SE vagas para raP»
com duas refeiçSes -Trai.,
com Sr. CID na Rua Teixeira c

Melo n.« 20 — loanema — r™
80.000 mil cruzeiros,responsanmaauc que -"-TJ "v-~"'  --„,„-õi

fora. Troca-se refs. Tratai-te rua NASCIMENTOSILVA ^
57-9908.  *®sl 10 478 - Casa de luxo com * W

ÃLUGA-SE - Ap. 602, R. Hono- 2 salas, Jardim etc Vero»

Ao de Barros 19, e/ si. J qts. mente no local das 9 
%&_*

Z. banh. área serv dep. emp. ^»gJ"*NAA?gSA^276l ou
Tratar APSA - Tr. Ouvidor, 32. MOTICANA -

2' de 12/17 hs. Tel. 82-5007.
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At.UOA-SB «partamento frente,
luxo, Pintado a óleo. 2 q. 1 s.
dependências completas e gara-
«armários embutidos. 500 mil.
Si» taxa». Vde. Pirajá 431, ap.
201. Chaves na portaria,

JACAREPAGUÁ 13

LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTOS
AKI8TIDE3 ESP1KOLA, 8, ap.
204 — c.-.q. Praia Leblon, ai., 2
Qts., dep. empr. Alugo c| mó-
vel», gelad., Jan.-março 1.350 ou
500 mil p| mês. Chnv. port. Inf.
47-9730 (CRECI 190).

TIJUCA 27
36901 3S

JACAREPAGUÁ e «djacínc a» — LEBL0N _ Aluga-se ap. de aala, ALUGA-SE na Tijuca. qto. mob.
Preciso casa grande cj 5 ou mais 2 qt5>; banh-i 02, e àrea com de frente. colch5o de molas,
quarto» ou «ltlo. Tei.. n-tvsn, tanq,,e. i/er na A*v. Ataulfo .syntei-0 n 8enhor de alto trata
D. ANA

JARDIM BOTÂNICO 14

de Paiva. 517, ap. 301. Tratar
pelos tela.: 23-3897 e 43-4059 ou
na R. Mayrlnlc Veiga. 4. 11.° and.
ALUGA-SE opto à Rua Rainha
Gullhermlna, 150 — 404 c| sala,
a qts., banheiro, copacozlnha,
qto. e banheiro de empregada e
telefone, voga de garage. Cha-
vea c| porteiro. Tratar p| tel.:
37*0690 depois daa 13h, a partir
de «cgunda-felra.

700 m2. 
"crV" 

1.5M.000 e taxas. ^-^.5-- apartamento de 4
ÍARR03 FILHO «¦* C2A',1[Í}:_. quartos com ou sem móveis no1 -""¦* '""'"" ,9"61 Leblon. Tratar pelo tel. 27-0023.

ALUGA-SE apto., frente,
pintura a óleo, garage, 2 qts.,
2 salas, 2 banhs. sociais, co-
pa, cor., dep. empr. à Rua
Timóteo da Costa. Tratar —

1ARDIM BOTÂNICO — Aluga-
Í«-.mola casa pl residência, la-
Iforatóío ou industria e apart.
boratoriu ->" Terreno de

1 Tels°: «-0812 e 42*1040 (Crecl
üõil*
ItrtSÕ — Jardim Botânico —
nua Eng. Pena, chaves 181201.

3_&sk*£c __v
ítn, 22-M28. . TEMPORADA- Qto., sala, ba-
y 

'"Jrvja í^tamêüT-í 
nheiro. cor*., mobiliado cl gel. e

ÃlÚGÃ-SE óttao JP"1.1™"!. Mí Quadra da praia. Leblon.
«• sal^ H^„tlUTnendencTas *Srta?Dr. NlVIO, 23-8093. CrS
rios .emM^.ApeSMagem. 350 (s| taxas).

LEBLON — Aluga-se ap. 503
Ataulío de Paiva, 1188. Sala, 2

,„, embutidos,
completa», teleton» »
Teleíonar: 57-4537.

-*,m aetúllo daa Neves,.#h*Vm> *J 
tón(|U9i chave3 e| porteiro.

CrS 300.000 mais taxas. — Inf.
52-4133, CARLOS.

?o? 
°cf 

8° 
"andar, 3 quarto».

S/^ndâncla» .Ver c| por-
<-,lro. Inf.: 27-8728.

ÃÚJOA-BB ótimo. ap. «»»
jardim Botânico, 108. c »*
*115" S°?^om Tratar APSA -
JTSUwT». »¦'. <*• 12''17h-
Tel.: 52-5007-

vrrm AMLK1L.V.-..V ^ das 13 horas do dia 7.

LEBLON — Aluga-se maguiflco
apartamento de frente a poucos
metros da praia, situado no 3.**
andar de edifício de luxo com
elevador, com: saleta, grande 11-
vlng, varanda, 2 quartos, banhei-
ro social, cozinha e depondín-
claa completas de empregada e
vaga na garagem. Ver a Rua
Rainha Gullhermlna, 30, ap. 301.

mento. tel. 38-8948. 64627 27

QUARTO — Aluga-se duas
moças ou casal sem filhos —
Tel. 38-1299.
TIJUCA — Aluga-se o ap. 101,
fundos, com 3 quartos, sala. co-
zlnha, banh. o dep. de empre-
gada. Chaves no ap. 201, fundos.
Int. tel.: 22-6940. _.
ALTO BOA VISTA — Alugo ap.
3 qs., s„ banh., gar., piscina,
quad. esporte. Tel.: 42-5115.

ALUGO quarto, grande, c| ou »|
móveis, p| uma ou 2 moças, e
1 peq. p| uma, em casa de se-
nhora só. Engenheiro' Adel. 54.

TIJUCA - KAIC aluga na rua
Guaxupe n.» 139. 4.» pav. c/ sl..
3 qtos., copa, coz.. banh., varan-
da, dep. compl. empreg. área Cl
tanque, cobertura c/qto., ba-
nheiro c terraço. Chaves c/por-
teiro. Tralar na rua do Car-
mo. 27-A Tel. 32-1774, CRECI 283.

SAENS PENA — Aluga-se
apartamento quarto sala. Rua
Henry Ford 27 apt. 200
tel: 38-6798 e 23*0083.
TIJUCA — Aluga-se apartamen-
lo com saliio, 2 quartos banhei-
ro completo c/box, cozinha, de-
pendências de empregada e va-
ga na garagem, ü rua José Hlei-
no n. 251 apto. C01, 2." bloco
(cobertura). Aluguel Cr" 
300.000, mais taxas. Ver no lo-
cal. Tratar Av. Nilo Peçanha %
s/1.201-1.203. Tels. -12-0443 c ....
22-7259 — CRECI 122.

Xv AMARO CAVALCANTE, 923". PETRÓPOLIS - Aluga-ie ap. Ho* CORRtAS - Bltlo, alugo. 2 q..
Ã»;» ai in de frente c/ 3 qts tel Qultandlnha - de frent» - 11**., var., dep., mobiliada, ria

BtTti&tfiti; m nov»r*M inclusive csrn.vM. Tr.t.r telefo* formando plKH». 57-9209.... „
Ia conduçSo na porta. 180 mil
mais Impostos. Chaves no local.
Tratar APSA — Tr. Ouvidor, 32,
29, dc 12/17 hs. Tel. 52*5007.
MADUREIRA — Aluga-se aparta-
mentos à Rua Maria Lopes, 278
(ao lado do Shopplng-Center Tem
Tudo) c/ 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro e dep. de empregada.
Chaves no local c/ sr. Jalr. Tra*
tar p/tel. 32*2359 c/ ALUISIO.
PIEDADE — (Perto da Rua
Clarlmundo de Melo n.» 127) —
Aluga-se na Rua Joaquim Mar-
tlns n.» 333 — Rua particular, a
casa 27, com 1 sala, 2 quartos,• cozinha, banheiro completo,
grande área com tanque. Aluguel
Cr$ 165.000 ou a combinar. —
Fiador ou dois meses cm depo-
sito. Tratar na Av. Erasmo Bra*
ga n.° 227, salas 1.114 e 1.115 —
Telefone 22-6488 — Chaves com
o vizinho. ,

inclusive carnaval. Tratar telefo-
ne 37-1100. 
PETRÓPOLIS — Aluga-se em
Nogueira ótima casa mobiliada,
centro terreno, 3 quartos, quar-
to empregada, garagem, para
janeiro e fevereiro. Tratar ..
27-4690. tem geladeira.
PETRÓPOLIS — Valparalso —
Terra Santa — Aluga-se coníor-
tável residência, com três quar-
tos, ampla sala, banheiro social,
copa, cozinha, grande área co-'
berta, dependdnclas completas
de empregados, jardim e grande fi mil. HOTEL SILVA, junto ao
quintal; completamente mobília "—--¦-- --— -*•„.„..«..,„

da. 45-2219.
PETRÓPOLIS — Vende-se ótimo
apto. do frente, com síla, S quar-
tos e dependência». Centro. Tra-
tar tel. 37*6757.

TERESÓPOLIS 36

LEOPOLDINA 30

'BONSUCESSO 
para fim in- 2-.-9.ffl>.

TERESÓPOLIS — Aluga-se apt.
írente, de qto. e ela. separados.
mobll. c| telefone, Infs. 28-9009.
Dias úteis da» 14 is 18 hs.

69319 38

. u„, duVtríalVu comercial oluao ««^T^Sià
Tratar casa grande em terreno de .,.— ,- „,.,,

8 x 40 à Av. Roma, 79, a
100 m da Av. Brasil. Tratar
no local ou tel. 30-3507 ató
as 12 hs. 9025 30

nolroV fevereiro. Tratar pelo
,el. 46-2970. ^_ %

ALUGA-SE ótima casa alto de
Teresópolis 0| 4 qtos. ampla coz.
Jla de jantar. 2 banhs c| água
quente, gel. grande pomar,_água

ZONAS-VERANEIO 39

S. LOURENÇO — Apartamen-
tos • quartos c| água corrente,
colchões de molas, ótimas refei-
çóes. Diárias desde CrS 12 mil o
casal. Diárias s| refeiçies subs-
tanclal café americano, casal CrS

Parque das Águas. Televisáo.
Recreação Infantil. .Estaciona-
mento. 56-1294 — 32-0258. Av. Rio
Branco 10811705. Srta. NEUSA.
MURIQUI — Alugo boa casa p|
temporada á rua. R. G. Norte
447.
CABO FRIO — Aluga-se casa
mobiliada, todo conforto. Pro-
curar CARLOS MASSA, Praça
Pedro II n.» 47.
JÉRIAS EM GUARAPARI — E. S.
Torlun Hotel — Categ. Intern.
Aluga-so at* 4 pesa. 15 dias fé-
rias ap. luxo mobll., c| lindas
praia», areia monazlt. Tratar c|
JOSÉ RAMOS, Rua Marlz • Bar-
ros, 272. ap. 407, Tljuca, à noite
ou sábado e dom, dia.
ALUGA-SE em casa do senhora
só, quarto em pequena cidade do
Est. do Rio. Inf. tel. 37-0766 de-
pois das 20 horas.
GUARAPARI — Alugo apto.
luxo, 2 peças de 1 a 15 de feve-
relro Detalhes tel. 45-7763.

69833 39
ALUG. - Aplo. iraníe. * «,jar- cm abundância Preçcj*«i mjj 

òuARAPAR1 _ A,ugam*sc apar.
tos com empreg. todas boas ses ..jpo mil. Por 3 •*-"«'••*",, t,ment0. hotei iuxí ttmporadr

l&íõ AMERICANA
_ 57-7796.

dep.ÁÍÚ7a-ic 
"casa 

apto. com 8 .sa-
ínV~3 quartos, garagem,

,5'nr etc ató fim fevereiro.

-.TirrÃ-SE magnífica casa den-
tro d«Viía. Xramente nova.

•nnnhriro, área. Ver hoje no lo-
rui Barão Oliveira Castro,

SSo? (Jardim Botânico)
ou telefonar qualquer dia para
47*5613.

TIJUCA — Aluga-se o ap. 302,
bl. B. Rua Conde de Itaguaf, 16.
c/sala, 2 qts., banh. e coz. em
mármore, dep. emp. completa,
c/vaga garagem. CrS 400.000. —
Chav. local. Tratar IGAB — T.
Otonl, 72. 23-1015 - CREa 183.
TIJUCA — Aluga-se ótimo aplo.
s. 3 qls. Tel. 38-3247.
ALUGO ótima residência p/ fll-
nica. colúglo. ou família grande,
na Rua Visconde de Cabn Frio,
26, com 2 salões, saleta, 4 quar-
tos, varanda, garagem e depen-
dência, c quintal. ___

TIJUCA — Aluga-se np. 410 Rua
Uruguai, 339. Sala. 3 quartos, ba-

.......... - _ -- ¦ _.,.,_ nheiro, cozinha, depend. empre-
Dantas, 117, gr. 218. Telefono Badn_ Vaga nn ímgtp. chaves

LEBLON — Aluga-se ap. qto.,
sala, tanque, etc. Rua Dr. Mar-
quês Canário, 24, ap. 30B. Chaves
porteiro. Tratar sábado c do-
mlngo 36-3423 ou 47-3778. Demais
dias 42-9091.  -711 »

LEBLON — Fevereiro — Apart.
mobiliado, 3 quartos. 47-9113.

tos  -
dependências, aluguel 252.000
mais taxas. Av. Suburbana 177
apto. 201. Chaves no 202. Tra-
lar pessoalmente, JOSÉ AL-
MEIDA — Camerino 107.

BONSUCESSO — Hlgienópoll» —
Aluga-se residência — Pacheco
Jordllo n.° 88, com varanda ter-
raço, sala, 3 qts., 2 banheiros,
perto da Av. Democrático*! e R.
Tte. Abel Cunha. Aluguel CrS
250 mil. Vor domingo, dos 9 às
l'.h Telefono 32-2395. Av. G.
Aninha, 174, -| 717 — CRECI 106.

mil. Tel: 26*5885. 64723_3£
TERESÓPOLIS - Alto - Alu-
Eam-se 2 peq. aps. Edifício
Atlântico. Rua Jorge LOMlO, 310,
om frente ao Higino, ap». 713 o
715, todos de frente, para tempo-
rada 1 ou 2 meses. Tratar cl o

porteiro RAYMUNDO. No Rio:
tel.: 36*3639.

tamentos hotel luxo, temporada
1 a 15 fevorelro. Inf. 22-1441,
or. CARDOSO.

GUARAPARI — Arei» monasiti*
ca — Alugo apto. com sala, quar-
to, klttnete e banheiro. Ed. Ca-
paraó frente praia. Tel. 2-5936
Niterói. 5B64 39

REPOUSO BOA ALLMENTAÇAO
Apartamento» confortáveis, ca*

choelra, piscina, Hotel Belvedere
Frlburgo — Mury — Fone 5005

no Rio 30-6039, 10488 39

CASA DE CAMPO — Alugo para
féria», 3 quartos, laláo, grande
varanda, tanque com água corron-
to para banho, clima d» monta-
nha, duas hora» e mela de ónl*
bus do Rio. MAURÍCIO — tel.
46*3325.
CAXAMBU — Aluga-se ou ven-
de-se apt. mobiliado com Cota
Piscina encostado Parque — Tel.
29*9993.
FÉRIAS FINANCIADAS S/ JU-
ROS 22 hotéis em S. Lourenço,
Caxambu. Lambari, Cambuqulra,
Araxá, P. Calda». SOSETE —
Lgo. Carioca, 5 — sl 505 - Tel.
22-3889. ¦
CASA COLONIAL — Reforma-
da, mobiliada e decorada com
belas peças coloniais. Linda pai-
sagem, pesca e caça abundantes.
Regiflo Cabo Frio. 3 salas, 3
quartos, etc, Alugo minimo 1
ano. Tel. 36-6313.
APARTAMENTO cm Cabo Frio
— Aluga-se para temporada um
apartamento de quarto c sala e
demais dependências mobiliado,
com geladeira, próximo a praia.
Tratar de 17 às 18 horas c 30
minutos no tel. 52-8560 nos dias
úteis e depois das 20 horas no
tel.: 45-6306 com Dr. SALAH.
MENDES — Aluga-se bonl-
ta casa de campo mob., com
piscina, tel. 27-3922.

69310 39

FAZENDA — Hotel Club dos 200.
Passe um carnaval tranqüilo e
confortàvelmente. Reserve com
antecedência pelo tel. FORMO-
SO 6 — Tradicional conforto.
SAO LOURENÇO — Fírlas apar-
tamento mobiliado, todo» per-
tences. 250.000. Tel. 28-1958.
CABO FRIO — Aluga-te uma
eaaa paia veraneio com aala. 3
quartos, 2 bauheiras íoclals, etc.
Tel.: 47*1208.
GUARAPARI — Alugo 15 dla.1
apto. c| tele., hotel de luxo: CrS
20.000 o diária p| pe». Reaerve Já
c| pequeno S, p| êste mês ou
fevereiro. Tratar Tva. Angrens»
14 s| 302 Copacabana.
CAXAMBU — Alugo ótima casa
perto do parque, 4 qtos. 2 salas,
3 banhs. Tel.: 27-7078.
GUARAPARI — Alugo apart.
conjugado, mobiliado, 100 mts.
praia, em prédio 2 elevadores •
restaurante luxo. 200.000 livres.
Tratar gr. Romulo. Tel.: ....
43-8432 — Cias úteis 13 às 18h.
ou Largo S. Francisco 34|707.
SAO LOURENÇO — Aluga-se boa
casa mobiliada no melhor ponto.
Temporada ou 1 ano. 3«**457.
CABO FRIO — Aluga-se caea p|
temporada ou vende*so perto
Club Canal. Tratar tel.: 57*3629.

CABO FRIO — Apto. aluga-s»
temporada ou llm semana — Mo-
biliado e c| geladeira — perto
praia — Tratnr tel. 37-4022.
MACAÊ — Alugo, Rua Marechal
Deodoro, 47, ap. veraneio. Tele-
fone 48-5969.

GUARAPARI — Carnaval — Se-
nhora distinta aceita 3 pessoa»
p| conjunto férias mesmo apto.
Inf». 26-0407 á noite. 64631 39
GUARAPARI — Carnaval —
Aluga-se 15 ou 7 dias (4 pes-
soas). Infs. 26-9407 á noite.

58353 39

SAO LOURENXO — Alugo ca-
sas mob. pl estaç5o tel.: ....
54-1538. 64607 39

3506 36

LEBLON — Alugamos lu-
xuoso apto. mobiliado para.
temporada mínima de seis
meses. Tratar Rua Senador

NITERÓI 33

LARANJEIRAS 16 22-6090.

LARANJ. - Aluga-se apt. fren-
te saleta, sala, 2 qtos. armário»
embut. Dep. Professor Esttellta
Lins, 148 apt. 402. Chave no
apto. 107.  *-°M6 1G

LARANJEIRAS - Aluga-se o ap.
S05 da Rua daa Laranjeiras. 210
_ Otlmo ponto junto ao túnel
Catumbl-Lnranjelra». — Todo aa
írente, c| saleta, iala, 3 qt»., a
banhs., copa-coz. etc. todo a
óleo o sinteco. Tratar c| zelador
GERALDO ou tel.: 36-3639 para.
vlsltaçáo. 3395 -B

ALUGA-SE, á Rua Eflgênlo SftV
les, 198, ap. térreo de aala e
quarto sep., gde. terreno lnde-
pendente. Chave» no 301. CrS
ICO.000. Náo paga condomínio.

ALUGO — Rua General Gllcé-
rio, 114, 2 «. 3 q. 2 banh. copa
er dependências. 450 mil, cober-
tura c/terraço. 360 mil. 43*4033.

LEBLON — KAIC aluga o ap.
309 da rua José Linhares n.» 117,
c/saleta sl.-qto. sep., coz. banh.,
W.C. empregada, área c/tanque.
Chaves c/porteiro. Tratar na rua
do Carmo, 27-A. Tel 32-1774 —
CRECI 283.

SANTA TERESA 23

porteiro, dns 7 íls 16 horas, no
domingo, e das 14 às 18 horas
outros dias. Inf. p| tel.: 52-4133,
CARLOS,
SAENZ PESA — Rua Goneral
Roca, 337, ap. 101. Al. sala, 2
qts., área Int., copa, cozinha,
banh. social, qt. e banh. cm-
pregada, qt. para depósito c
quintal. Chaves no n.° 331, ap.
201. Al. 300 000.

LEBLON 17

IPANEMA-LEBLON — Prooura-
ia para alugar, p| família estmn-
eolr», rwidé-ncla de luxo moder-
na, c| 2 salóes grande», 4 dor-
mltórlos, c| armário» embutidos,
3 banheiros, garage p| 2 carros,
sem móveis. Base 2 milhões.
ALEXANDRE KAMP (CRECI
468). 42-3773.

DESEJA ALUGAR S/IMÓ-
VEL? Consulte-nos s/com-
promisso. (MOBÍLIA-
LONDON LTDA. - Admi-
nistração e Vendas. Sede
própria. Av. Copacabana,
583, grupo 506. Tels
57-2555, 36-4767.

3633 17

CASA EM SANTA TERESA -
Precisando reforma. Aluga-se
ou vende-se para residência ou
negócio. Estuda-se proposta. Tel.
46-6759. 58350 23

ALUGA-SE um quarto para ca*
sal sem filho na Travessa Flu-
minense n,« 20. Sta. Teresa bon-
de Paula Matos, Sr. LAIR,
ALUGA-SE — Apartamentos e
quartos Hotel Bela Vista, 8 ml-
nutos Largo da Carioca, residfcn-
cia e familiar, diárias c| refei-
ções ao alcance. Rua Mauá, 5 —
Santa Teresa — Bondes P. Ma-
tos — tel. 42-9346. ,
ALUGA-SE ou vende-se ap. c| 4
aU.. dep». completas. Rua Ori-
ente, 280, ap. 101. Paula Matos.
Tel.: 36-1472.

LINS VASCONCELOS 28

GALPÃO — 741 m2. cober-
tos cm terreno de 2.950 m2.
Rua Baronesa llrupruaiana,
42. Aluga-se ou vende-se —
37-8261 ç B7-4124. 
CASA com área centro dc
recreação proc. Tel. 48-8340
Rec.

CENTRAL 29

ALUOO — R. Joaquim Murtlnlio
anto. 3 qts.. sala, cozinha, Área,
dep. empregada. Tel.: 32-4102 -
Rocha.
SANTA TERESA - Aluga-se
magnífica casa, tipo duplex. rc-
frlgerada, telefone, vista dcslum-
brante. Conduçflo à porta, Tels
43-0692 ou 52-9019.

ALUGO 2 casarOes, passagem
interna. 4 salóes. 6 qtos., 2 coz.
2 WC, 2 varandões, 2 áreas, 2
entradas c| terreno 15 x 22 ao
lado n 100 mts. da estação do
Engenho de Dentro para Indus*
trio, Clinica. Colégio ou deposi-
to fino. R Monsenhor Geronlmo
203 e 213, não serve BUb-loçar.
Tratar tel 49-1533 - M-™»^

MARIA GRAÇA

VILA ISABEL 26

Aluga-se
aptos c| 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, área cj tanque, nua
Ernesto Pujol 238 apto. 201.

VILA ISABEL — Alugo-se op. 3
quartos 1 «ala tôd3S dependên*
claa com garagem. Rua dos Ar*
tlstas, 118, ap. 201. Chave na
mesma rua n° 183.

CASA — Olinda alugo com 2
quartos, sala, coz., ban.. e quin-
tal. Rua Serra Pulcherio 1)9 —
Chaves com Sr. IVO no 108. —
Tratar Av. Pres. Vargas 119.512
sala 309.

PRAIA ICARAl — Ap. ire. 2 sl.
3 qts. banh. coz. terraço, deps.
empreg. 35 mllh. Dr. JESUS ..
37-3373. CRECI 424. 20818 33
ICARAl — Apto. tala, quarto,
dependências, no bom edifício
TdKtis II, Junto da praia, â Rua
Otávio Carneiro, 18 apto. 112 —
Aluguel 180.000 mais taxas. Cha-
vos no apto. 402. 5867 33
ICARAÍ — Apto. 2 quartos, sala,
dependências, multo bom e no
ótimo edifício Tagus I, A Rua
Otávio Curnelro, 80 apto. 603,
pertinho da praia. Aluguel ..
280.000 mais taxas. Chaves por-tarja. 6868 33
NITERÓI — Aluga-se casa, no
centro, c] '1 varandas, sala, 4
quartos, copa-cozinha, terraço
com lavanderia, banheiro social,
dependências p| empregadas,
garagem p| 2 carros, telefone,
quintal cl árvores c galinheiro.
Lugar ventilado. Tratar com
GRION, fone 4314. Preço CrS ..
400.000 c encargos^

ALUGA-SE bela residência 600
mil Rua Lara Vilela. 116, 5 q.,
3 s., demais dependências. Tel.
Niterói 2-4531 ou Rio 36-6917.

NITERÓI — Aluga-se grande ca-
sa com chácara, 5 quartos, 2
l*randes salas, banheiro comple-
to cm cór, água e luz. Aluguel:
330.000,00 — Rodovia Amaral
Peixoto, 518, Km 8. Tel.; 42-0037.

PRAIA DE ICARAÍ — Alu-
.•ia-se na primeira quadra da
praia Grande, imóvel para
temporada verão. Tratar pc.
l.i manhã depois segunda-
feira. Fone 4420.

5857 33
NITERÓI — Boa Viagem — Alu-
ga-se casa reformada. Rua Presi-
dente Domlclano. 150. Chaves no
156 ou tel. 2-7511. Cr$ 400.000
mensal-, 5860 33

ICARAl — Aluga-se para tempo*
rada apartamento térreo com
três quartos etc. cisterna, todo
mobiliado. Itua Moreira César.
Fone 2-6-iOO. 5855 33

ALUGA-SE 6 salões para comer-
cio e indústria, Junto apto. no»
fundos. Rua Marechal Deodoro,
159. Tratar na mesma rua 263.

5852 33

tFresópolis - -W^C-rawl
_ Casa moderna, moM^a J»*.
neiro-fevereiro. Tratar JOAQUIM
_ Pr. Hlglno da Silveira, 214 -
2355^»* Rio ~ 27-8170-
ÃLUGA-SE temp. mait CM»
Rua Pref. Monte. 391, mob 1.
1.500. Tel.: 38-8255 ou Ter. 3619.

ALUGA-SE, até março, ap. c| 2
..tc dan cmp., mob. Rua Ari-
SMÍ ap 202. Tratar BRAZ,
56-4500.

RÁDIOS E TELEVISÕES

TÉRESÚPOLIB -..gJíVIS?,0
Aliuí-i-se cotas diária 14 mu.
£,çc% 10 mil. Sá Ferreira, 44
ap. CO0. ,
'¦TERKSÓPOLIS - AlUgO.«P».
veraneio, Virzea, «UB, 2 q. e de-
pendências. Em frente ao R nk.
Tel 57-1373 - 5 de Julho 116.

Gá.JI 
ALUGA-SE-- Cosa temporada
verio, com geladeira. Itaplcuru,
247 ei 3. Teresópolis, Várzea.
Tratar tel.: 34-2424.
TERESÓPOLIS — Alugo de 1 a
3 meses apto. c| móvel» no Cen-
tro, telefonar só segunda-fciia.
37-5391.
ALUGO apto. Alto Teresópolis.
Tratar 32-1621. SANDRA.

CONSERTO TVa, Radlovitrolas.
etc. Atendo a domicilio a toda
hora, — 52-9077. 9019 60
GRAVADOR AKAI-M 7, fre^
quenclmetro BC 221 c outros
Instrumentos c material eletrõ-
nico, máquina escrever porta-
til. Fone 2.» feira, ARMANDO.
46-7703. ,
PICKUP Garrard LAB-80 arnpli-
flcador Fischcr 830-C alto-íalan-
tes Altec 60-1-E Gravador Es-
tereo ROBERTS. 2C-5530.
VENDE-SE rodlovltrola Grudlg.
Av. Afrânlo de Melo Franco 17
apto. 401 — Leblon.
TV GE 19 pol. portátil, amert-
cana na embalagem. 600 mil. Tel.
2-6529. Niterói. 10490 60
VENDEM-SE duas TVs portáteis
americanas modelo 1967 GE e
Admirai 12 c 14 polegadas na
embalagem. Sr. Guilherme ....
23-9386. i
COMPRO um alto-falante LC-1A
RCA Victor. 13 polegadas. Fa-
vor telefonar HENRIQUE 37-1612
(noite) e 43-7975 (dia). <
RADIO ZENITH AM-FM porta-
til. 1 slntonizador AM-FM com
pré. 1 alto-falante 12", 1 toca-
disco, Tel. 46-5563.
GRAVADOR Qualiton - Vende-
se na embalagem - De 800.000
por 600.000 — Segundas, terças,
quintas e sextas, das 14 às 20h
— Largo do Machado, 29, sala
402.
VITROLA Stand. Elétrica —

GRAVADOR, stereo Beocord nio-
délo 2000 amplificaçGo própria
cmtrada para toca discos novo
Ciavador Sony modírlo 600 stereo
11ÔV0. TeL 36-7720. 3319 60

RADIOFONE PHILIPS stereo FR-
680-A novo — cels faixa* dc on*
da. 600 mil. Tel.: 27*5779.

VITROLA"Stereoíónlca Wcstlng-
house importada. Yelu!° ^l1598',

VENDE-SE um tocíidlüco.-, "Mo-
toplay" e um nmpllflcador "Cos*

>."..  ¦*.  , ,.,„„- moson", em estado de novo. Fo*
lantes Goodman 12*' pol. 47-9297^ 57-6736.

GRAVADOR Tandberg e Tape cÕMPRÒ TUDO — TV, rádio,
Dck 250 Sony profissional, 4_P*«* radlold boa e ruim (ité 10 mil,

discos, encerad, máquinas, tran-
¦•.stoies etc. 23-6202 — TÚLIO.

27900 60

GRAVADOR WEBCOR Semi-
profissional, fllmador Yashlka 8
mm, vendem-se. Baratissimo —
45-0692 e 52-9649.
RÁDIOS — Vende-se amplifica-
dor e pre stereo Uynakit 35
watts-canal. Pre Mclntosh Ste-
reo C24 transistor duas cnlxas
llozak E-302. Fone 58-4463,
CONJUNTO — Stereo Flsher
101 1), 66 watls, com reverbera*
dor dc som mod. X 10, T. D.
Garrard tipo A unidade Elnc, fa

CASA — Temporada. Alu-
ga-se boa casa, com 4 quar-
tos, salas, centro terreno —
jardim, quintal, completa-
mente mobiliada, à Rua v.
Cândida, 174, Várzea. Bair-
ro Bom Retiro - Esta Rua
começa na antiga Rua Pirai.
número 2.295. Ver no local
com DALVA. Tratar com
RAIMUNDO MENEZES, a
Rua Buenos, Aires, 90, sala Transistorizado - portátil -

707 Tel 52-7344 - Aluguel duas caixas acústicas -

durante toda a temporada

TERESÓPOLIS - Temporada -*

Aluno op. ».. J ¦!*"•• *•-• •??•;•
^coPm.l.vador. Rua M.lo
Franco, 1510, ap
42-5000. 

tas stereo na embalagem, vendo.
47-9297.
TELEVISÃO portátil Zenith. úl*
tlmo modelo dc 12". nova, na
embalagem. Tratar pelo tel: ..
2il*4964. ,*RADIOS 

DE PILHA - Mlnla-
turas dc 1, 2 e 3 faixas com F.M,
Crown, Sharp, Mitsubishi, Play-
boy, Sony, gravador marca
Crowncordcr, com Hi40min c 4h
de gravação com pilha e cor-
rente, rádios p/carro, perfumes,
tropical Inglês Pitex, vitrollnhas,
binóculos e novidades importa-
das em geral. Também temos
oficina especializada cm conser-
tos de rádios e gravadores dc
pilha — Rua Senador Dantas, 3
— 5,« andar.
VENDE-SE televisão Phllco dc
21", cm perfeito estado. Rua
Sil Ferreira 44 ap. 1103, tel.:
27-6629. ,
TVs Standard Eletrlc c 7.e-

preço nith, 23" c 11" novos, mod.
dc ocasião CrS 300.000 — Largo 67( garantia e preço da fá-
do Machado, 29, jala 402 — Se- br* aceito troca de TV
gundas, terços, quintas e sextas usada fac*|j.to o saldo — Tc].
- Das u às m- — 4G-5102, até 22 horas.

101. Rio:

TERESÓPOLIS - Aluga-se con-

TV PHILIPS 23" automatic,
côr jacarandá, pouco uso.
Vendo urgente. Rua Edmun-
do Lins, 38, apto. 303, próx.
Siq. Campos, Copacabana,

TELEFUNKEN — STEREO.
Mod. Dominante VII com
eco, nova, vendo Cr? .
1.500.000. Tel. 38-8087

TELEVISÃO - 1'ortátll — RCA.
17", Vendo, 250 mil est.ido ci;
nova, funcionamento perfeito.
Rua Sllva Tellcs 89.

RADIOVITROLA SIEMENS orlgi-
nal HI-FI, ondas curtas ótima
sonoridade, discoteca embutido.
Cândido Mendes 16; 1001 de tarde.

CONJUNTO Trnnceptorcs "NEC"
— Alcance 100 lt, portátil, func.
c! pilhas comun.-. HÉLIO ....
32*6363.
RADIO para automóvel 1-likier,
8 VOlts, 75.000 em 3 pugamentos.
à vl/;ta 10% desconto. São José
56. 2.° andar.
GRAVADOR DE PILHA "Transi-
corder" — Vendo a! uso CiS ..
125.000. HÉLIO 32-6363.
VENDO UMA TVGE. 16" ame*
vicaua último tipo na caixa —
Tel.: 26*7716.
VENDE-SE — T.V. portátil,
americana, último modelo. 1
vitrola de fita StereofÔnica —
Tel. 27*6024. R. Engenheiro
Corto Sigaud 100, apto. 301.-

61678 60

ARY

3517 36

MODAS E BORDADOS
MODISTA — Executa fina» ca*
mlíolas Cr$ 10,000 • tolllet. Rua
Bi Ferreira 228 ap. 204.
ALTA COSTURA — Acelta-je
encomendas casa dt modas e
particular, vest. de baile, fan-
taslas, esporte», etc. preços n
combinar. Entrega rápida. Tel.
32-1613 — 42-9167. Av. N. S. Fá-
tima 221801; .
CAMISAS sob medidas — F«l*
tio Cr$ 8.000 com esmerado aca-
bamento garantido por experl-
¦¦nela de 20 ano». 30-4763, NICE.
ATENÇÃO costureir»» — Con-
serio, passo portátil, coloco mo-
tores em qualquer máquina a
domicilio. 49-8224 • 29-0531. —
CORREIA.

VENDE-SE 8 fantasia» de moça
n.« 44 de aegunda m3o em per-
feito estado c| 1 dia de uso no
Municipal. R. Visconde Carave-
lai n.» 109 apt. 101-I*. J6-0733 —
Botaf.
COPACABANA — Vende-ae fi-
nissima toalha chinesa para Jan-
tar em linho, toda trabalhada •
m.lo com 13 peça», preço de
ocaiiío. Tratar à Rua Prof.
Ga-tto Bahlana 58, apto. 704.
VENDE-SE peruca francesa —

ífio Inteiro — Castenho-claro —
j>;t7-0325, G4682 81

[PERUCAS V, Perueis int«I-
[ras rabos chinos. Tenho de
; acordo com o sea tipo. —

Compro cabelo longo ....
46-3845. 3583 81

ALUGO lindos vestidos borda-
do. Alta Costura. Facilito'. —
Evaristo Veiga 35 ap. 213. F.
25-6697 — 42-1960.
COSTUREIRA — Aceita enco-
mendaa do feltio cie vestidos e
fantasia vai a domicilio. Tel.:
25**3382.
BOTÕES FORRADOS — Qua-
drados e duplos 2 tecidos (có»
res). Aceito encomendas. — T,
37-2589.
ALTA COSTURA — Executa-se
qualquer modelo. Feltlos à par-
tlr de 15.000. ,Infs. 56-0238.

20954 81
COSTURA FINA — Faz vesti-
do», costumes redengotes c man-
tores. Sob medida. Av. Copaca-
bana, 583, ap. 303. Tel. 36-5138.

PERUCAS — Inteiras e rabos a
partir de 100 mil. Aceito en-
comendas para Carnaval. Ven-
do agulhas dc implantar c ca-
beca de madeira (ensino 20
mil). R. do Rlachuelo 252, ap.
303, das 13 ás 18 horas — Mmc.
VERÔNICA. 58358 81

NITERÓI — Aluga-se casa com
dois quartos, sala e demais dc-
pendências na rua Visconde Ita-
borai n° 69 térreo. Ver domln-
ro c tratar na rua México, 148
grupo 1203 fone 42-0130 das 10
ás 18 horas ou 37*4121.

íortável apart. cm edif. com pis- -*¦¦¦¦ waF-, w*»^ Ai-AVATinT- Phlllns stereo
c ia! .«una, telefone, etc. Infor- TV Portátil, Standard Elet^T £!UVADgn 

P_1 H ps st re

maçoe» telef. 57-9000. ^n^ jóia úHimo modelo. Jendo 
semi-projlssionai, «oo^

:!8-8Ò87. ARY^
TV. ADMIRAL 23" pouco uso
urgente 310 mil. Av. Copacaba-
na 209*608.
CONJUGADO STARDARD ELE-
TRIO, modelo 1066, «téroo 23 ,
única disponível na praça para
pessoa de alto p.abarlto CrS 1.200
mil — Av. Copacabana 010 J —
Galeria.
CONJUNTO tstereofóutco tele-
íunken Operrcte alemão nu em*
Ixilogem — 4 unidade.-, separadas
Crt 1-600 mil. Tel.: 27*5779. |

Compro ludo
Acordeon», TV, eletrola», gel»-

deira», objeto» de prat», grava-
dores, etc. Tel. 42-5400.

9013 60

TERESÓPOLIS - Aluga-se ap.
para temporada no *•>«*"•.f»'
£adas. Tratar por tel. «*ff...

TERESÓPOLIS - casa mobil.
Alugo temporada - living, sn-
15o snooker, 3 qtos.. 2 banhs.,
sociais dep». compl. de empreg.
garagem, jardim- Ver e tratar
domingo. R. Ernesto Silveira n.t
300. Ex-Tatul-Alto ou telefonai*
scgunda-felra 17*9423 ou^-11,8.

urgente. Rua Edmundo Luis
38, apto. 303, próx. Siq. Cam-
pos. .
COMPRO — TV - 37-278!)
e 1 geladeira.
TOCA DISCOS Philips estéreo,
com uma unidade sobrcssalente
nova Cr$ 80.000. Alto falante
Clbeal 15 pol. 16 ohms pesado
Cr" 50.000 — vende-se tel.: ..
27-6111.

FRIBURGO 37

FRIBURGO — Aluga-se apto.
mobiliado para temporada de
verito cl snla, 2 quartos e dep.
Inf. SÉRGIO. Tel, 52-6156

58500 37

SEU TV
PAROU

TV PHILCO — 23 polegadas.
Nova, 290 mil. Vendo por mo*
tivo dp mudança. R. Pinheiro
Guimarães 20, Botafogo. Trans-
versai á R. Real Grandeza —
Tel. 26-3140.

58361 60
COMPRO — TelcvisócVdo
qualquer tipo, ncladeiras •
stereo, Hi-Fi c Planos. Tele-
fone hoje — 57-1596.
VENDE-SE Rádio Zenlth Tran«-
ocean. Royal 3001 com Power
Supply na embalagem original
por 493.000. Fone: 47-5821.

64612 60
TV-ZEN1TH 12 americana 67 —
embalagem. Tel.: 47-8786.

R4604 60

COMPRO
ILHAS 34

ABC MODAS — Srs. Revende-
PAQUETÁ - Aluga-se com z
flts etc, mobiliado, para verão

«-"- -»«"-" ~ *-«; "Y,""^; ou vendc;B0 ,ítÍ„,tOT0-M.01M* bus de hora em hora a pdores comprem no depósito das comendador Lage, 93 - 28 ui»3. mis ob » 
3E-4003.

melhores fábricas do SSo Paulo. ¦ _!__' —

FRIBURGO iMurl) — Alugam-se
dependências, cm casa situada
cm centro grande Jardim, para
até 3 casal», com ou sem refe -
çóes. Máximo assclo. Farta ali-
mentaçâo. Água quente c Iria.
A 20 min de Frlburgo, com ónl-- - a porta.

CHAME - 34-4103
J. CANNALONGA <b FILHOS

Atendemos chamados p o/ mas-
mo dia a domicilio. Trocamos
tubos c| 1 ano de garantia a pra-
70. R. Conde dc Bonfim, 428. sl 7

40208 cn

CONSERTOS
DE

Damos crédito. Centro — Edi-
ílclo Av. Central, 10.° andar,
Madureira, Estrada da Portela,
29, 2.o andar. Tel. 42-4998.
ACEITA-SE encomendas dc ca-
misas do homens sob medidas e
consertos de colarinho c punhos
Av. Copacabana, 1.202 s| 003 —
Tel. 27-0722.

PETRÓPOLIS 35

A.NTENISIA
Tel. 52-0022, instalaçóes e rev!-
soes de antenas de televisão —
Atende-se dias úteis, domingos e
feriados. Garantia e honestldad".

9013 f,0

QUITANDINHA
mobiliada, por

Aluga-se casa
• ou 2 meses.

PARA FESTAS, formaturas e
casamentos, aluga-se luvns, bôl- 
sai e chapéus. XA MODAS, Rua biquínis de praia sob medida.

ACEITA-SE encomendas de blu-
sas p| senhora tipo camisa do
homem e vestidos chlmizicr

do Ouvidor 130, Ia. -'! 204.

OFERECE-SE — Costureira íaz
ve*t!do», capa de Cadeira e cor*
tina» Cr» 10 mil por dia, Tel.:
46*6309 — Recado.

Ver domingo ou segunda cm

írente ao Plcadciro. Tels.. Rio

58-7839 e 38-8591.

ALUGA-SE cam mob. gelad
lcf. garagem. Jardim
gen 448. Chave» ao
Olga. Tratar tel. -__!_.

PCTRÔPÓLÍS-Aluga-se 
apar

te-
Rua Bm-

lado c| D.

FRIBURGO — Temporada, alugo
casa, centro terreno, 2 qtos. 1
si. mobiliada. Tratar Rio tel.
45-0717. .

STr...TA Sg Seu rádio de pilha parouí
Sf,W^a£M L.v.;oMÍta = r»

qualquer aparelho de transistor
com perf. e garantia. Orç». grâ-
tis. Pilha» a 150,00 cada. Travei-
^ do Ouvidor. 4, 2."-A. Tel.

7 de Set.)
5565 60

Cuidado com os curiosos, apren-
dizes e intermediários. Consf-rto
em sua própria residência, qual-
quer marca ou defeito. Atendo
todos os dias, tambím aoa do-
mingos e feriados. Só Centro e
Zona Norte. Tel. S*»-*»"^ „

1 TV, ar condicionado, 1 ge-
ladeira, mod. recento. 87-2539.

25873 68~ 
COMPRO

Grava. Vitrola. Tv.
TV, Binóculos. Rádio. Má-
quinas de cost. c dc escrever
e outros objetos, projetor.

29-4986, 42*9361
SR. PASCHOAL

27932 «9

ALUGUEL-DIVERSOS 38
52-2721 (próx. i R.

Av. Copacabana 1.292 s| 603. —
Tel. 27-0722. 64637 81
VENDE-SE vestido noiva gor- r.^.X^môblllado para tempo
Rurao americano com lindo veu t*"l*,cn:?, '" 

eSts 2 quartos, «ala,
aplicado. Tel, 28*0043. %%XSS, *^*8g£.

— ne Rua 16 dc Março Edifício
Arcidia Bloco "B Wtjg;
Chaves com porteiro f^nio.Tratar com RtBEmOj^B-VIAGEM A EUROPA

Vende-se casaco de pele ALASKA SEAL CrS 700.000
telef. 43*4898 R. 224 - SR. PLINIO^^

confortável, próximo Hotel

VESTIDOS

(Vendo 

finos modhlo», borda-
dos • forrado» p] menina • me-
nína-mó-a. Tel. 26-1256.

58359 81

SMOKINGS
ALUGAM-SE

PERUCAS! SE A SRA.
Tem a intenc&o do comprar uma, prefira que seja sob

medid», a fim de evitar parecer vedete ou coisa pior! Nos
lhe faremos sob medida, Implantada, com caimento natural,
que nem mesmo seus familiares a notarão, ec ca belo hi-
eleniiado que a Sra. mesmo escolhera. 5B-MS8 — Sr.
Francisco. Atendo só com hora marcada. 3JJ8 81

FINANÇAS — Fornecemos
para casas, aptos, ou escrits.
solução rápida — Av. Rio
Branco, 151 s. 403 — 31-0831.
ADMINISTRAMOS — Bens
Imóveis, garantindo e adian-
tando aluguéis. Empresta-
mos sob Imóveis e promisso-

ttãtpÃVÃ-^-Ãíúgo casa rias vinculadas. Tel. 22-0262.
,IA ' ' -•--¦ ' "•"", 

FAZENDA DA PAZ ao lado fa-
moso Hotel ótima casa 3 q. 2
f 2 v. 2 b. centro lindo Jardim,
400 mil mensal». Tel. 45*1810."AVENIDA 

RIO
BRANCO N.° 14

Alufo o 10.o pavimento, divl-
dido em 6 «alas com armários
embutidos, tudo forrado com for-
mica, 2 banheiros, lnsta!aç5o per-

COMPRO 1 TV
A VISTA - 36*3652

COMPRO TUDO TV
Gravador, acordeon, bicicleta, projetor, maquina de es-

crever e de costura, vitrola, rádio, pratas, enceradeira», bl-
nóculos, tapetes, TV e outros objetos, nio venda sem me
consultar, pago mais. Atendo dia e noite a jato, na Zona Sul
e Norte. _í hora marcada. ATENDO A JATO - Obrigado.
HOJE — 32-5593 — HOJE. 27877 60

3351 (0

Alufamo» smokings, roupis de
caiamento. TINTURARIA ALI-
ANCA. Av. Mem de Sá, 103 —
Tel». 22-4844 » 83-7864.

27944 81

PERUCAS "ELITE"
AS FAMOSAS DE"UBERABA"

^As Mineras de Uberaba.Feça a sua peruca de ca-belos natural e selecionados,
própria para o calor. Famo-
•as nos E. Unidos e na Fran-
ta. Ver para crer: chamando

.:» "Representante" em ma °V*r* "*__v,'i 
^"^úinA^ramãAiM 

'etc 
Você disco«asa, escritório, etc. Qualquer rabos, meias Leão, chinos compnoos, etc. ¦/«¦.» *•

ihora do dia on da noite. Re- 57-8375 Mme. Lúcia resolve o seu coso. Levo cm sua casa
¦^mentante no Rio. Telefone também Êste mês toda a compra de 1 peruca levarai l/Z

12887 81 de Bonificação. illz_

PERUCAS SOCAITE
"AS MINEIRAS AFAMADAS DO BRASIL"

TEL. 57-8375

Façam como todas as mulheres elegantes. Usem « gT^Sr S&V ..

Sta. MAnlea. Tel. 25-6157.

ALUGA-SE temporada H. Qul-
tandinha. apart. ™w»a%Telí-
C272 — Extensão — 

f_jj___-,

mobiliário com telefone, 1 «W
3 quarto», cozinha e depenaen
daQde empregada Ru» » *»

março - Edifício Centenário
ap. 708. Ver com o porteiro »r.
BASILIO ou WALDIR.

PETRÓPOLIS - AlUga-M P»«
\crfio ótimo apart. !"¦¦'''-'- ¦u

tro de ja3rdim.cf2eBalas, 2 quar- v-i ¦-. -
tos, dependência» e garagem.
Tel.: 6023. ,
FeTTRóPOLIS - Aluga-se para
o verfio ou ano todo ¦i casa «•
Rua Dr. Sá Earp n.' 165 chave»
no n." 89 c| Da Maria. Tel»..
25-9817 e 25-7849 das 8 às 12 ho-
ra».
MOBILIADA Cr$ 600 mil Jan--
Fev. casa 4 qt».. i»-^.,"1*1.
etc. Tel.: 46-6622 ou P. 4318 pf-

SAMAMBAIA

CONSERTOS IV
T. 46-0095

Estabelecido de3dcs 195.1
PRAIA DE BOTAFOGO. 218

TV-SÜCÕRRÕ
PREÇOS RAZOÁVEIS

COMPRO IV.
GELADEIRAS

Acordeão, rádios, vitrolas, geladeiras, máq. escre-
ver, costura, gravadores, bicicletas, enceradeiras, ob-

n^Ta^WSmiSgos jetos de pratas, etc. A domicílio

ISÍfdlfaLn-taTento*^m cen- feita p1 ar cond. Total 150 mt».
^.t-Je.?JPJÍr^^Sií. 1 auar- Irí -mações: tel. «"««M^ _"PAQUETÁ

casa ampla e

Casa mob. Cen-
verJo grande
piscina e tel.

Rio Branco.
591" em Petrópolis e tratar no
Rio ticlo tel.: 25-34*1*. 69317 85

VERANEIO — Alug-vae aparta*
m,nto em Icaral - Informac***
pelo telefone 2*4571. 5872 3500

Casa, aluga*»» para veraneio,
com 2 salas, 2 quartos, 2 varan-
das coberta», cozinha, banheiro,
dependências para empregada,
completamente mobiliada. Rua
Comendador Lages, 58.

88499 58~ 
PETRÓPOLIS 

~

BONCLIMA
TEMPORADA - Aluga-se casa

moderna, mobiliada. »al8o. trê»
quartos, dois banheiros, depen-
díncias comp.. garagem, gran-.
de Jardim. Telefone: 37-87J°.

619*4 ao

A"mEFÕME 
27-0223

25825 CO

TfnflÕLF
Defeituoso. Ser-lço em «*•»«»¦¦
com garantia. NJo cobro vlilta.
Phllco, Philip», GE. Zenlth. Ad-
mirai, Emer»on e outra» maré-»

Standard Hectrica
POSTO ZONA SUL

Te. 27-0939
Vendas e
consertos

3637 60

Rádio Transistor Parado
Conserto em 24h. TRANSISTEL.
Av. 13 de Maio, 44-A, i, 203.

TEL. 32-2767
27940 lt

m
LÂMPADAS, PILHAS, RÁDIOS

Válvula», limpadas em geral, lanterna», t»"**-!" •ír"|f*** blí"
beadores. gravadore», toca-ál-çoi. agulha» e «•'-f»*-»^» J.'' 

'í;
dloi a rilha. a lu», antena» de radio» e T.V., tios, miUrlrJ_elê-
tico copo* Arno i WaliU, venUladore», eU. Exame de TUraUa,
coniírtoV garantidos de ridlo», radlofonoi, Er_v*dore«. venUUdo-
«rVltrolInha» llqtildlflcadore», ferros de engomar. Pilhas de 1 l/t

nico». Rua 7 d» Setembro n.» M - 1.» - Tel. *n-5**~. n~-*« *¦»

STEREO - DECORAÇÃO - HI-FI

DADE ou ESTEREOF6NICO. i. CANNALONGA, «W^jJ»'»
__j (Jacaraníi oo detapl). Garantia de 1 ano, c/ assistência
?*""«!' cV^TrL . reforaí. de rádio, . tel.v -io QmuMH
em foa reUdlncla <«m tompromluo. Preto. «""^V '<e?ÍÍÍ
mento facilitado). Ru» Conde de Bonfim, 4» - «ala T^jnMWU
34-4103. PRAÇA SAENS PESA. CONDE DE BONFIM, Ml-A. Tf-
lefone 38-7242. MEDA.  , "*" _!

\
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LEILÃO PÚBLICO GELADEIRAS INSTRUM. DE ÓTICA

Leilão Judicial
Mut» falia» de Gmldo Fwicj

GALPÃO E
2 TERRENOS

Medindo e»d« om Í,M x 2J,W a

Avenida Santa Cruz,
3.120 e 3.126
(Srnidor C»m»r»)

ERNANI venderá em leli.Vi,
14rt»-l«lr», 10 dt Janeiro de 1M7.
.) 1«» horai no local. Mali
IttCÍ, tel. 31-J4U. 2M9

Leilão Judicial
APARTAMENTO

N.204
do Edifício CRISTO REI

à Rua Barão de Mesquita
N.° 595

(TIJoea)
ERNANI leiloeiro eutorlixlo

por alvará do dr. Jutr d» 10a.
Vara Cível, venderá em leilSo,
quarta-feira 11 de Janeiro I96J.
ai 18.30 hora», no local. Mais
Intl. tel. 31-24*4. 277J

Leilão Judicial — Inhaúma
Espólio dt Joio Lopei dt Carvalho

BARRACÃO, tm ttrrtno dt 16,00 x 32,00

RUA MATHEUS SILVA N.° 225 '

LEILÃO fêrçt-ftlri 10 dt fantlro dt 196Í, ai 16,00 horai no lotai

PRÉDIO TÉRREO - LOJA
a Rua Nerval dt Gouvéa n.« W, tm ttrrtno dt 4,00 x 20,M rÃVicfnTnr

LEILÃO, quartaftlra 11 dt iantlro dt 1967, ai 16 horai no local GELADEIRAS — CONSERTOS
Leiloeiro AFFONSO NUNES Mali Inf. tels. 22-3111 t 42-2212

2776

'GELADEIRA — Máquina de la-
var qualquer conserto na sua
casa no mesmo dia. HUDOLF.
Tel.: 26-9348. Recado 23:9770.
VENDE-SE uma geladeira co-
mercial — 7 portas. Perfeito
funcionamento. Garantia 1 ano.
Preço módico. Ver Rua Senado,
l-loja 2. EDUARDO.
GELADEIRA Gelomatlc »
querosene na embalagem —
Vendo para desocupar lugar,
motivo viagem — Av. 28 de
Setembro, 313 — 58-1392 —
38-5145.

LEILÃO JUDICIAL. PRAIA DE ICARAI - NITERÓI
ESPÓLIO DO DR. PAULO BITTENCOURT

2 LOTES DE TERRENOS N.°s 4 E 5
Medindo 11,20 x 27,00 c 10,00 x 27,00

ò PRAIA DE ICARAI, esquina de Lopes Trovão.
O leilão será realizado à Avenida Graça Aranha, 326,

12° and. — Grupo 121.
ARLINDO leiloeiro autorizado por alvorá do Dr. Juiz

do 2.q Vora de Órfãos, Cartório do 3.° Oficio, vendera
em leilão, terça-feira, 17 de janeiro de 1967, às 16 horas,
em seu Escritório à Av. Graça Aranha, 326, 12." and. —
Grupo 121. Mais. inf. tel. 52-3745. 2774

Leilão Judicial AMANHÃ Tijuca
Espólio de João Lopes de Carvalho• PRÉDIO TÉRREO

Qualquer marca de geladeira
ou A.C. na sua casa num dia,
com garantia. Sr. EUGÊNIO -
27-2S48 — Também aos feriados.

3564 59

GELADEIRAS
Pinta-se a pistola a domicílio,

com tinta Duco, geladeiras, 35
mil; com tratamento naval con-
tra ferrugem. Trocam-se borra-
chás. Atende-se em qualquer
bairro. Tel. 48-4864. Sr Rangel

24411 69RUA ENES DE SOUZA N.° 86
Em terreno de 7,35 x 28,92

Com 2 salas, 3 quartos e demais dependências. "CONSERTOS 
E PINTURAS

AFFONSO NUNES autorizado por alvará do Dr.
Juiz da Ia. Vara de Órfãos, venderá em leilão AMA-
NHA, segunda-feira 9 de janeiro de 1967, as 16,00
horas no local. Mais Inf. Tels. 22-3111 e 42-2212.

2782

De gealdelra — Técnico estran-
eeiro — Atendo rápido. 37-6602.

69331 39

LEILÃO JUDICIAL - PETRÓPOLIS
Espólio de Umbelino Pereira Martins

DOMÍNIO ÚTIL DO PRAZO DE TERRAS
QUARTEIRÃO CASTELÂNIA - ÁREA COM 3.397 m2

PRÉDIO VAZIO
à RUA CRISTÓVÃO COLOMBO N.° 1096

Pode ser visitado, HOJE, domingo, das 12 às 17 horas.
AVALIAÇÃO Cr$ 10.000.000

O leilão será realizado à RUA DA QUITANDA N.° 49-A.
AFFONSO NUNES outorizado por alvará do Dr Juiz

da 4.° Varo de Órfãos, venderá em leilão, quinta-feira,
19 de janeiro de 1967, às 15 horas, em seu Salão de Ven-
das, à Ruo da Quitanda, 49-A. Mais inf. tels. 22-3111 c
42-2212.  2m

LEILÃO JUDICIAL - SÃO LOURENÇO
Espólio do Antônio Pacheco Júnior

DIREITO E AÇÃO

APARTAMENTO-LOJA E IMÓVEIS
RUA DR. ANTÔNIO CARLOS N.° 474 (LOJA) e

478 (APARTAMENTO.)
O LEILÃO SERÁ REALIZADO Ã TRAVESSA DO PAÇO

n.° 14, 1.° ANDAR.
PAULO BRAME leiloeiro autorizado por alvará do Dr.

Juiz do 4.° Varo de Órfãos, Cartório do 2.° Ofício, ven-
derá em leilão, terça-feira, dio 10 de janeiro de 1967 às
16 horos, cm seu ESCRITÓRIO Ã TRAVESSA DO PAÇO
n.° 14, 1.° ANDAR. Mais inf. tel. 31-0228. 2781

Leilão Judicial — Inhaúma
Espólio Palmyra Alves Lisboa de Aguiar o

Walmyr de Aguiar

PRÉDIO E TERRENO
RUA FRANCO VAZ N.° 93 - CASA 3

(Sala, 2 quartos, cozinha e banheiro)
AFFONSO NUNES autorizado por alvará do Dr.

Juiz da 3a. Vara de Órfãos, venderá em leilão sexta-
feira 13 de janeiro de 1967, às 16,00 horas no local.
Mais inf. tels.: 22-3111 c 42-2212. 2773

LEILÃO JUDICIAL - ILHA DO GOVERNADOR
Espólio de Antônio Lisboa Sampaio Barreto -

TERRENO, medindo 12.00 x 26.71
ESTRADA DO CACUIA, Lote 2,'Quadra 3, do lado direito,

de quem, por aquela estrada, vai porá a rua 58, e

PRÉDIO DE 2 PAVIMENTOS
à RUA TENENTE CLETO CAMPELO N.°366
ERNANI leiloeiro, venderá em leilão na terça-feira,

dia 17 de janeiro de 1967, àsl6h e 16h30min, respectiva-
mente, nos locais. Mais inf. tel. 31-2444. 2783

leilão Judicial — Ipanema
VISTA DESLUMBRANTE

DUPLEX COM COBERTURA

APARTAMENTO N. 401
SERA' ENTREGUE VAZIO

RUA FRANCISCO OCTAVIANO N.» 98

1.000m2 de construção

AFFONSO NUNES autorizado por «Ivari do Dr. Juli da

3a. Vara de órfíoi, vendera em leilão, quinta-feira 12 de |a-
neiro de 1967, as 16,00 horas no local. Mais Inf. tels. 223111

e 42-2212. ^

Leilão Judicial - Laranjeiras
PRÉDIO DE DOIS PAVIMENTOS

EDIFICADO EM TERRENO QUE MEDE NA SUA TOTA-
LIDADE 12,01 DE FRENTE, 12,11 DE FUNDOS, POR 24,49

DO LADO DIREITO E 24,15 DO LADO ESQUERDO.
RUA ALMIRANTE SALGADO N° 25 ,

PAULO BRAME leiloeiro autorizado por alvará do Dr.
Juiz da 11.° Vara Cível, venderá em leilão, quinta-feira,
dia 12 de janeiro de 1967, às 16h30min, no local. Mais
inf. tel. 31-0228. 2779

AR CONDICIONADO
GELADEIRAS

Serviços perfeitos e sarantldos,
atendo todos os dias e noite.
Tels. 23-5395 e 26-2262. Técnico
CANINDÊ. 9034 59

OFICINA DE
GELADEIRA

Consertos cm geladeiras domís-
tlcas de todas marcai, ar condi-
clonado, máquina de lavar. Ser-
viço garantido. 57-8610. L1NEU

25850 m

GELADEIKA Frldaire, 8 pes
retilínea, super luxo. Vendo
urgente. Rua Edmundo Lins,
38, apto. 303, próx. Slq. Cam-
pos, Copacabana.

CONSERTOS
PINTURA GELADEIRA
TÉCNICO ALEMÃO

SERVIÇO GARANTIDO
TELEFONE 42-7969

ATENDE-SE EM QUALQUER
BAIRRO. Domingos e feriado;.

21963 59

IEDTÍSÍ
35.000

Pinta-se à pistola a domicilio,
com tratamento naval contra a
ferrugem. Troca-se borracha, 15
mil — Atende-se em qualquer
bairro. Tel. 87-0451, «r. Alberto.

2259 59

TÉCNICO ALEMÃO
CONSERTOS, PINTURAS

DE GELADEIRAS SR. STEFAN
TEL.: 48-6159, 28-4400
Troca-se borracha, relê auto-,

mátlco, carga de gás. Serviço
garantido. 9024 _59

TÉCNICO ALEMÃO
C0NSÊRI0 E PINTURA
GELADEIRA SR. FRANZ

Troca de relê automático,
carga de gás. Serviço garan-
tido. Tel. 34-9131.

27936 59

PRQJETORES OLYMPUS E EL-
MO — Recebemos os famosos
projetores Olympus com e sem
ventilador. Temos autochanger
e dispositivo para Dlaíilmcs.
ótimos preços com pagamento
em 3 veies sem' aumento. CA-
SA OXFORD — Rua da Qui-
tanda, 65-A.

5574 82
'TAMILIA estrangeira de salda
do pais vende aparelhos fotográ-
flcos projetor, limpadas de fil-
mar, todos de produção alemS.
Tratar somente sábado e domln-
go das 15:00 às 19:00 i Av. Viel-
ra Souto, 310. apt. 303".
CARROUSSEL KODAK — Mo-
délo 800. 26-5530. _____
1.000 CRUZEIROS cada filme
de 36 poses Japonês "Mlnori"
embalagem original. CENTHp
FOTOS CANETAS LTDA. Av.
Copacabana 581 — Loja 11 sub-
solo (Centro Comercial).
MAQUINA Fotográfica Edlxa-
Mat-Reflex, Importada com aees-
eórtos completos. Vende-se te-
lefone - Niterói, 2-3072.

5877 82

ÓCULOS — Grande liquidação
da seçSo de ótica, preços espe-
ciais até 50%. CASA OXFORD.
Rua da Quitanda, 65-A.

5583 82
BINÓCULO Prismático Omega
30 x 50, Lentes azuis, vendo um
novo com estojo, bom preço. —
Tel. 42-0364.
TELAS PyPROJETAR — Temos
telas de todos os tamanhos com
e sem tripé desde Cr$ 14.000.
Recebemos telas transparentes
para projeção i luz do dia com
tripé. CASA OXFORD. Rua
da Quitanda. 65-A. ^

Ürastemp LAVADORA

TEL 29-0861 SERV|Ç°TÉCN|C0 especializado
Conserto — Pintura — Peças genuínas. Atendemos em nual-

quer bairro. — Oficina: Siqueira Campos, 143 — Loja 141 — Shop-
plng Centcr Copacabana. 0896 53

CONSERTOS DE AR CONDICIONADO 
"

GELADEIRAS
CHAMAR: 25-1395

oricina 100% especializada com técnico estrangeiro. Executo
serviço no local no mcfmo dia. Garantia real — Rua Marques
de Abrantes, 158-F. 24228 19

AR CONDICIONADO
Consertos e reformas de qualquer marca, com ga-

rantia absoluta. V. grátis, técnico 100% especializado.
Telefone 22-5875, sr. Francisco. osm »"GELADEIRAS 

e bombeiros
Conserto de geladeira, bombeiro e eletricista. Pintura

reforma "cm geral. Orçamentos sem compromisso.
REFRIGERAÇÃO SÃO JORGE

Xavier da Silveira, 59 - Loja 10 - Tel. 30-6009.
, 3563 ' '~~ 

SUA GELADEIRA PAROU? 
~~

Chame Brandão, ex-mecânico de Panl J. Chrlstoph,
com 17 anos de casa, profundo conhecedor da Westlnghouso
c demais marcas. Tel. 22-1497. 1804. 59

RECEBEMOS — Novidades em
Eplscópio. para fins de proje-
tar Livros, Gravuras etc. CASA
OXFORD. R. da Quitanda, 65-A.

5584 82

HASSELBLAD, Alpa, Sln&r, C&-
maras, Amplladores Durts, Fll-
madores, Projetores de 8|16 mm
Palllard Bolox. Rcpr. exclusivo,
Av. Graça Aranha, 26, s| 1213 —
Tel.i 52-0100.

MAQUINA fotográfica Laik, len-
te 1x2 com teleobjetlva, e má-
quina de escrever Rolai portátil
nova, binóculo pioneiro lente
15 x 50, estado de novo, vende-
se. Tel. 32-1088 e 42-5400.

MAQUINA Fotográfica Lelca.
Flash Eletrônico Plc. Vendo
37-1598. 25907 82

NÕ3 ARRANJAMOS a máquina
ou acessório que V. procura, se
nâo tivermos em estoque acel-
tamos a encomenda e como com-
pensação lhe damos um preço
especial. Orientamos na escolha
do material. PHOTOKINA -
Av. Rio Branco 133 — Galeria.
Sala de projeç&o — som, labora-
tórlo experimental.

FITAS KODAK p| gravadores e
outras marcas. Adquira por pre-
ço vantajoso durante toda esta
semana na PHOTOKINA. Av.
Blo Branco, 133 — loja E. Tel.:
52-8606.
VENDE-SE Rollelflex grande
angular, binóculo Zelas 10x50,
novo. rádio etc. 36-5682. Sòmcn-
te domnigo.
REVELAÇÕES GRÁTIS — Para
filmes preto-branco e coloridos,
negativos — FOTOPAN 120 /
125, ASA CrS 1.100 - AGFA
120/100. ASA Cr? 1-S50 e AGFA
CT 18/36 Cr$ 9.000. Preços es-
peclais para outros tipos. CASA
OXFORD. R. da Quitanda, 65-A.

5573 82

NOVIDADES POLAROID — Re-
cebemos míquinas polarold des-
de CrS. 130.000. Temos filmes
para Polaroid de todos os ta-
manhos,. inclusive para Câmaras
Swlnger. CASA OXFORD - R.
da Quitanda, 65-A.

5575 82

RECEBEMOS — As últimas no-
vidades em slide de história pa-
ra crianças como: MARY POP-
PINS, BAMBI, D1SNEYLANDIA
e novas historinhas acompanha-
da de discos. Chegaram dlafil-
mes coloridos de histórias para
crianças em PORTUGUÊS -
CASA OXFORD — Rua da Qui-
tanda, 65-A.

5579 82
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MAT. CONSTRUÇÃO 79

DESENHOS
Executa-se tudo sobre

arquitetura
TEL. 42-2573

5562 79

POLAROID — Temos filmes
preto e branco e colorido. Tam-
bém para Instamatlc e Agfa Ha-
pld. CASA OXFORD — Rua da
Quitanda. 65-A. ^ 

^
FITAS VI GRAVAR — Temos
grande sortimento de fitas de
todos os tamanhos desde Crf
2.SOO. Também temos fitas dt
longa duração em carreteis pt-
quenos. Vendemos carreteis va-
zios. CASA OXFORD. Rua d»
Quitanda, 65-A.

857» n
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DIVERSOS
ACEITA-SE encomendas para THANSKERE-SE teletone rest-
doces e salgadlnhos, chnmnr dcnclnl ll»!ia 23. Tratar pelo te-
LÚCIA. Tel. it-VM. 6U327 74 lclone 20-1760.

tírt*-v
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CEDO extensio telefone para co-
mérclo llnhn 22 a 02 combinar
pelo tel. 38-5703 ou 22-4452 —
ARNALDO.
TELEFONE linha io centro, co-
mercial, assinante transfere dl-
retamente, urgente, por preçu
baratlsslmo. Detalhes 20-31M).

TELEFONE — Vendo 30-2Í34.
Permuto 22 e 26 por 25. Compro
20. AT. Hlo Eco. 150 »! 2.925.
Tel.; 32-8315. JUANITA.

NATURALIZAÇÃO do eatrangel-
ro». Huo Btn. Dantas. 11 s| 1014.
Tel. 52-83J9. Sr. JOROE — pela
manhã.
ENKÍNA-8E vestuário, Incluindo
tipo físico, vestido adequado a
cada hor», côrcs. tecidos, pelei
• peroon»lld»<!e físico, do vestuà-
rio. Ligar 37-5687.

TELEFONE 31 — Vende-se ou
troca-se por 27-47 ou 25-43. Tra-
Ur 2a.feira fl.: *5-3342.
TEI.EFONE 42 — Vende-se ou
troou-»» por 27-47 ou 25-45. Tr»-
*** *»• felrtt tel-: <3-"42 ¦
ÊÊNHÕRA — Aceita serviço
tradução, francês, datllográfl-
co». Prepara discurso. Infs.:
26-5407 — A Noite.

64033 74
TELEFONE 46 — LÍíado"de me-
>». Vende-so urgente de parti-
«ular. Informaçóe» 26-0241.

TF.LEFONE 26/46 — \>ndo
um ligado c transfiro de no-
me. Cr$ 1.500. Pagamento à
vista. Sem Intermediários —
Tratar na Rua Uruguaiana,
118, sala 809. Td. 43-7274,
com ARAÚJO.
COMPRO telefone linhas 23 -
43 _ js _ «. pago Cri 1.500
na hor» »nU» d» transferência
n» CTB. D. RITA, 33-3840.
TELEFONE — Compro linhas 23

43, p»go Crí 1.500 na hora
ante» d» transferi nela. D. RITA

23-H40. .
COMPRO — Contai lur. pagas
1W4/ÍJ/66 pago bem. Senador
Dantas 117. »! 426.

TELEFONE — Tenho um linha
4C permuto por outro llnhn 28
_ 48 — 34 — 54. Tratar 28-17110.
TEL. 1. 38 c| extensão, pa«o m.
vlsgrm. Engenheiro Adel, 54.
EXTENSÃO — Telefone, alugo
iluai eitaçío 32, para casa co-
mercial, ou escritório, Cortas
portaria deste Jornal sob n."
G1D13. 61613 74
!'EÍtÜCÃS~-^~Vcnde-sc a preço
de custo. Perucas, rabos c chi-
nós. Dias úteifl das 15 àl 18 ho-
ras. Santa Clara 294;5')1.
MANICURE n domicilio. Mao —
1.200; pé — 2 mil. Corto c pinto
cabelo. Tenho multa prática.
Tel.: 37-23S!) CARMEM.
PARA SURDEZ. telex novo. ven-
do preço ocasl.lo, fone 25-2018.

ANALISES QUÍMICAS - Laboro-
tórlo executa para as Industrias
no prnzo de 24 hora*. Tel.: ..
47-0080.

110RÓS7^rO^ETÜMAIA-
UA — Para solução na hora
de seus problemas em geral,
com o prof. ROMANA. Td.
52-128'. „„,. -.9018 74
TELEFONE — Estacío 87 - Tro-
co por outro em Teresópolls ou
vendo por dois milhões Crí ...
2000.000 — Negócio direto —
Telefonar para 57-8256. 

D.-i • 74
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CONCRETO: TRAÇOS
Afaste a polêmica de suas obras, dosando seus Conere-

tos de acordo com as recomendações e valores citados na
CARTILHA POPULAR DOS TRAÇOS, livro do Enj. CAL-
DAS BRANCO. Informe-se e aplique o sistema das '*«»«

Saturadas" para poder obter melhores Concretos, sobretudo
no verão. No Rio, Cr$ 7.500 o exemplar (Rua México, 111
— Sala 502). Telefone 22-009SL _5406_79

t. u**ttii h*

VENDE-SE Telefone linha 42.
Centro, 1.400.000 mil. Tratar telf.:
22-5671, sábado, domlntio.

9015 74

TELEFONE, 30, compro, urgen-
te mesmo residencial. Tenho
linha 52 que poderei ceder ou
trocar pelo 30. Uruguaiana 118,
,| E08. Sr. ARAÚJO. até^H h.

TELEFONE--— AMndo recados
prof. e comercIMs. pl pcjaoo» e
firmas. Escrt. c] prática. 7 de
Setembro, 38, »| 1002 - 22-5950.

TEL: 20 — C| ext. vendo 1.500.
Traur 57-2530 ate 13 horas.

ANIMAIS E AVES
FETTER Ir!»ndís — Vendo lln-
do* filhote* ei pedigree — Pais
premiado* — Ru» Vl/wonda d»
Pirajá 250-302. Tel.: 27-3431 ou
47-1870.
CANÁRIOS - Vendo. France-
ses t Roller. Preço bom para
acabar. Ver Rodolfo Dantas 40
— Apto. SOI. M39« 63

MINIATURA PIN8CHER - W-
lhoM*. ótlaio pedigree BK,
HuaBambina 126. Tel.: 28-8268^
PASTOR ALEMÃO — Filhote»
d* campeio, ót'.mo pedljsrre
B.K.C. Rua BKnblna 126. Tel.:
26-826^
CHIHUAHUA - V»ndê-»e adulto,
multo amoroso, ótimo compa»
r.halro pan» peuoa aó — R. D.
Marttaa 1>1->01 — PoUfogo.

HÍAMtSES legitimo» • lindo* —
Vendem-** 42-5172 — Sto. Ama-
ro IM.
DINAMARQUÊS Gigante - O
CANIL 5 LAGOS vende filho-
tes com pedigree. 27-4274.
SIAME3 — legitimo e lindo, en-
tlnadlnho — Vende-se 42-5172.
PASTORES alemSes legitimo* —
Filho» e netos de campeóes. —
E2-1384 e 22-9064 das 9 4j l*h^
DOXÊR — Vcndtm-a» lindo* f'.-
lhote* d» alta linhagem. Excel,
pedigree. Dourado* c! mascira
negra, Fímea* Cr$ 80.000. machos
Cr» 100.000 - Rua Balfort Roxo,
20 «pt. 201 - UdO - 87-1013.
POODLES ou Cocker Spantel —
Undo» filhotes. D. Ellzabeth —
se-Tsos.
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BELEZA
para seu lar e

SEGURANÇA
Dê um toque de bom

gosto e elegância em
sua casa, apartamento
ou escritório, instalan-
do uma porta de ferro

,.-.e o melhor preço é o nosso

para os seus
Diversos modôIoSi em
desenhos originais, para
pronta entrega, nos ta-
manhos 6tandard, com'enfeites 

e fechadurai
em bronze.
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MODELO N.-304 MODELO N.« 305

Aceitamos encomenda para portões, grade»,

gradis, janelai de correr, em ferro, fechamento de

varandas etc.
CONSULTE-NOS, SEM COMPROMISSO

METALÚRGICA
OLIVEIRA DUARTE LTDA.

RUA ÁLVARO DE MIRANDA, 172-B
(EsU ru» começa no Largo doi Pilares) •

TELS.: 49-4731 o 49-2048__———

Projetores e Gravadores | 
-

Projetores de 8 e 16 m/m Mudos e sonoros -
Gravadores de todas as maras — Fitas Magnéticas -
Fumadores 8m VISORES - SLIDES - Projetores Fixos
— Lâmpadas Projeção. Objetiva cinemascope — la-
maras Fotográficas — Acessórios do ramo — Oíicina Es-
pecializada em Consertos. R. Senador Dantas, 19, :a!a
211, tel. 32-3338. 1877 82

microscópios.;
temos grande, 

'OI'';'' ¦'' -
sòrtim'ento de - ¦/, •'*)^v
Microscópios,-para ,^ .
estudantes e fins •¦ ,'-¦'
.cientílicos.

CASA OXFORD
RUA DA QUITANDA, 65-A
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MATEMÁTICA - Frofesaor a»
iuia particular para glnaslal por
¦ mil Tel. 57-5922.| mu. 69828 87

TsaLfcS — Cr» 15.000 mensais.
Senho1» "?*1CBa ena!5a, ° ÍSu-í?i"orna, aula» ind. -. Tel.: 42.796».

INGLÍS — Matemática — Aula»
particulares por professor espe-
cializado — Curió glnaslal —
Informações 26-9181.
MATEMÁTICA — 2a. época não
perca o ano prol. militar eng.o
recupera qualquer aluno mais de
400 aprovações. 37-1054.
VIOLÃO — Ensino tocar e can-
tar só moças, 15 mil por més.
Tel. 26-8409 — Botafogo.
ITALIANO — Ensino na resldên-
cia do aluno, Int. 47-6380.
ÀCORDEON >— Professora diplo-
macia com longa práUca, leciona
a móçns e crianças. 57-1661.
FARNCÊS — 2a. época —
Vestibulares, prof. HENRI,
com grande prática leciona,
em casa do aluno Z. Sul —
Fone 47-1154, domingo à
noite.
ENSINAMOS — Pintura — Cor-
te — Costura — Trabalho» em
couro — Bolsas etc — Crianças
— Adolescentes — Senhoras —
Tel. 27-4957 — NAD1R FEBHABI.
PROFESSORA especializada dá
Curso de Férias — Primário —
AdmlssRo. Tratar 57-1902. D.
NILCE á noite.
MATEMÁTICA — 2a. época gl-
násio — Of. de Marinha leclo-
na,-T. 57-5197. Comte. JORGE.
ATENÇÃO Srta! Bossa nova,
ié-lê-14, solo prático e. acom-
pant." Guitarra elétrica ou vio-
lão. Professora RÇVNER. T.:
36-4152. •,-
PORTUGUÊS — Atualiza-
ção do português. Redação
própria. Aulas individuais —
D, YVONNE. Infs. 46-8855.
INGLÊS — 2a, época — Profes-
sòra cia aulas individuais. Cr$
4.Q00. Fone 27-7801.
2.» ÉPOCA — Alunos s/base gl-
násio — Admlssáo especializados
— Aulas diárias — Mensalidades
módicas — Infs. 47-7307.

65802 87
ESTUDANTE de Engenharia dá
aula de matemática particular.
Tratar tel. 57-9908. ' " 58352 87

PROFESSORES
INGLÍS — Professara prepara
2.* época — 6 mU a aula. Co-
pac. 47-2383. 64628 87
CURSO GRÁTIS DE PIANO
— Iniciação musical p. cri-
ancas de 4 a 10 anos (6 me-
ses) paga apenas a taxa de
Inscrição. Matricula dias: 9,
10 e 11 — Infs. Tel. 37-3642.
Conservatório Brás. LA.
MATEMÁTICA — Preparo para
2a época — Cr$ 3.000 por hora.
Tel. 46-6531 — RENATO.
AULAS PARTICULARES — Por-
tuguêa (Analisa Sintática em 5
aulas), Francês (ConveraaçSo e
dramática). Telefone boja mes-
mo p| 57-5374. _V_
APRENDA tocar plano de ouvido;
o pianista Cerquelra do "Iate
Club". ensina no melhor estilo,
qualquer ritmo para qualquer
Idade a partir de 6 anos. Aten-
da a domicilio. Apresenta-se (6-
zinho ou com seu excelente con-
Junto "TOP". Em quaisquer fés-
tas. Contrate-o Já. — Res. Fiam.
45-3123, à noite — Tel.: 46-8100.

FÉRIAS — 3 aulas p. gema-
na — Curso prático e rárido,
órgão eletrônico, violão, can-
to, acordeon, plano de ouvi-
do ou por música, piston,
baixo, bateria, também ã
domicílio — (Conservatório)
Infs. Td. 37-3642.
MATEMÁTICA — Fislca, qulml-ca — Estudante de engenharia
leciona aproveitamento garanti-
do. Tel.: 49-7777.
INGLÊS INTEN81SSIMO - Pro-
fs. americanos. Rapidíssimos
método» audiovisuais, 2 meses.
Sen. Dantas, 117/938 — 52-9649,
MATEMÁTICA — INGLÊS —
Prof, W1LMA — Tel, 48r4637,
DESCRITIVA — Ffsica, ma-
temática. Engenheiro Meei-
nico leciona. GILSON —
Tcl. 52-4494. ¦
ENGENHEIRO aceita alunos
particulares. Vestibulares e 2.»
época. Matemática, física — des-
critlva. Falar cl D. RUTH. Tel.
43-2019 e 43-1917 de 2* a 6.»
feira, das 9 ás 18 horas.
INGLÊS, ginásio, ureparo Intcn-
alvo. Prof a. Agneb — tel,; ....
64.4871.

VIOLÃO — Leciono solo ou
ncomp. Cr* 15.000 mensais 1
hora aula por semana. Profa.
DINtA 68-1006. Muda.
DATILOGRAFIA — Mate-
mática e Estatística — Curso
rápido, 30 dias. Ensino au-
tógeno. Av. 28 de Setembro,
244, sob. TeU. 38-4592 «
43-9178 — Prof. JORGE.
PROFESSORA de Plano, teoria,
solfejo e ditado, aperfetçoamen-
to de ritmos clássicos e popula-
res, para Instrumentos • canto.
Iniciação musical para crianças
e adulto*. Vat a domicilio. Tel.:
29-3255.
ALEMÃO — Senhora ensina seu
Idioma à domicilio. Aula indivl-
dualmente. Hora 3,000 cruz. Tel.
32-2867. _____
VIOLÃO — Ensina-se a senhoras
e criança»¦ Telef. 45-7385.
MATEMÁTICA — Química,
fislca, desenho, português —
acadêmicos do Engenharia
preparam para 2a. época —
RICARDO — 45-6886.
FÍSICA — Matemática — Qulml-
ca — DescrIUva — Prof. Eng°.
civil militar, aulas particulares,
cientifico, glnaslal, vestibulares.
Tcl. 57-3732.
APRENDA A DIRIGIR em Volks
C. Instrutor competente apanha-
se a domicilio, facilita-se do-
eumentos, tel. 36-4555 das 8 ás
19 horas, BENICIO dias úteis.
MATEMÁTICA - 2a. época —
Prof. militar. Aulas Individuais.
Grande experiência — Telefone
38-2520 — Grajaú.
PROTUQUÍd, Inglês • Matemátl.
ca — Preparação intensiva paraexames e todos os fins. Tel.:
46-9755. — Av. Atlântica, 2440
ap. 1015.
FRANÇAIS — Professor nato
e formado Paris, Prática da
conversação. Prepara via-
gens, R. do Passeio, Telefone
52-9046.
PROFESSORA de Espanhol dá
aulas a domicilio conversação.
gramática, artigo 99, vestlbu-
lar. Tel 64-1890.

INGLÊS — Francês — 2.» Êpo-
ca — Prof. registrado — 100%
êxito garantido — Conversaçáo
— Viagens — Escola prát, Cop.
630 — 37-9202.
ALEMÃO — Ensina prof. nata.
PreparaçSo p| viagens. FRAU
HERTA - Tel.: 27-3748.
AULAS PARTICULARES - Es-
tudante de Engenharia, aceita
alunos de curso glnaslal. San-
ta Clara 294)501.

TAQUIGRAFIA — Dactilo-
grafia — Novas turmas no
CENTRO TAQUIGRAFICO
BRASILEIRO, a mais efici-
ente e conceituada entidade
técnica especializada do
Brasil — Aprendizado taqui-
gráfico em qualquer dia e
hora e turmas de aperfeiçoa-
mento para qualquer meto-
do, nas velocidades de 20
até 140 ppm, — Praça Fio-
rlano, 55, 12.° (CineUndia).
Telefones: 52-2972 e 52-0618.
ALUNOS SEM BASE — Profes-
sor muito experimentado e de
alta eficiência, prepara em por-tuguês, matemática, línguas etc.
Qualquer nivel, Inclusive Art.
99 e concursos. Método objetivo
e suave, com o discípulo multo
ativo em aula e orientado pslco-logicamente. Aulas na casa do
aluno. Prof. RENATO. Tel.:
25-0348.

25650 87

RUSSO — Aulas particulares.
Método rápido - Da, VERONI-
CA — Telf. 47-3771.

PROFESSOR — Português, aulas
individuais, 2a. época, Admissão,
Concursos, Diplomado pela
F.N.F. Rua Marquês de Abran-
les, 127, apt. 1.001.
MATEMÁTICA-^- Física (2.»
época). Aulas apoitlladas. R.
Dias da Cruz, 18, 3.» andar.
GINÁSIO - Vestibular — In-
glês, Franc, Português, Mate-
mát. Fislca, Química, Desenho,
pelo prof, MAHIO DE ORDIONY.
com prática em Paris, Londres,
Lisboa — R. Alzira Brandão, 128,
fundos ap. 301 — Tijuca.
SECRETARIADO - Inglês. Por-
tuguês, Taqulgrafla (duas lln-
guas). Datilografia, Das 14 âs
16 horas — 12 meses, infclo 16
de março. Escola Wllbrow —
Largo do Machado, 8, loja F.
Tel.; -43-3019, da» 13 ás 18 horas.

INGLÊS — Prepara-se para exa-
mes de 2.» época, viagens,
concursos, etc. Rua Artur Ber-
nardes, 31 apto. 103. Tel.; ....
25-3071.
MATEMÁTICA — Pepara-se pa-
ra 2.* época — Informações na
parte da tarde — 57-7194.
PREPARO — Para exames de 2»
época — Admissão e Glnaslal —
recuperação de aluno sem base.
Tel. 34-6279. 64603 87
PROF* DE INGLÊS — Copacaba-
na — Preparo 2* (poça e ginásio,
primário e admissão. Aulas prá-
tlcai e conversaçáo. Crianças ou
adultos. Aceito grupos. Telefo-
nar 2* feira em dlanta 57-8597.

69858 87
ITALIANO — Professora ensina
MU Idioma. Principiantes, con-
versaçáo, viagens, literatura, ar-
te — Tel.: 37-0543. 3315 87
TAQUIGRAFIA MARTI -
Em português e inglês, pari.
com., jurld., ç dlplom. Au-
Ias individuais. Tel. 47-1952.
PROFESSOR de Inglêi ê Fran-
cês, 3.o anista do curso clássico
do Pedro II e cursos no estran-
geiro, prepara alunos do ginásio
p| 3a, época. Tel. 57-7606.3616 87
VESTIBULAR — 2a. tpoca —
Ensina-se Matemática e Des-
critlva. Tel,: 36-7539.
FRANCÊS — Principiantes ou
adiantados. Conversação. Pre-
para-se viagem. Hora Indivi-
dual CrS 4.000. Telefonar das
12 âs 17 para 57-3005.
FRANCÊS — Intenslssimo 2a.
época — preço módico profes-
tora parisiense — 37-1870.
EUROPÉIA — Ènslna_Francês

Inglês — método rápido con-
versaçáo — teoria — 2a. época

viagens. Tel. 36-4122 — Pre-
ço CrS 4.000.
AULAS DE: Francês, Filosofia,
História. Tel. 26-0436.

PINTURA EM PORCELANA -
Professora muilo paciente ensi-
na. NSo é necessário saber de-
senho, ótimo para noivas e pro-
feisôras aproveitarem às férias.
Aproveitamento garantido. No-
vas turmas em 9J1.°67. Av. N.
S. Copacabana 462 apto. 1102.
36.1071 — D. Lúcia.

MATEMÁTICA — Dou aula» pa-
ra Ginásio, Cientifico c Vestlbu-
lares em casa ou a domicilio —
45-9263. ___
CURSO GRÁTIS DE VIO-
LAO. Guitarra e Baixo (seis
meses) paga apenas a taxa
de inscrição. Matricula dias
9, 10, 11 — Infs. 37-3642 —
Conservatório Brás. L.A.
VIOLÃO — Profa. leciona p.música, ou ouvido Bossa Nova e
Yé-Yê-Yê. Só moças 23 mil men-
sal». Rua Tonelero» 194 apto 901
Copac.
CURSO DE FÉRIAS — Alfabeti-
zação 1.* e 2.* ano primário, pre-
para-se aluno». S. Inácio, Slon,
Jacobina. Telefonar 27-7542 Pro.
fessora SÔNIA.
FRANCÊS — PORTUGUÊS —
Prof. prepara concursos, prlnci-
plantes e estrangeiros, no do-
rniclllo ou no escritório. Tel.
38-8232. Prof. Tadeu. 
CORTE E COSTURA eiulno em
8 aulas, método prático, fácil.
T. 28-1497.
CURSO GRÁTIS DE IN-
GLÊS (6 meses) psgs ape-
nas a taxa de inscrição. Ma-
trícula dias 9, 10 e 11 —
Infs. 37-3642 — Conservató-
rio Brás. L.A.

Análise Matemática
GÁLCUL0

INTEGRAL E DIFERENCIAL
Para alunos das Escolas Milita.

res, Engenharia, Filosofia e ves-
llbular. Engenheiro Civil e Ml-
lllar com longa prática de en-
sino, leciona, Tel. 36-1614.

2566 87

THE BEST AMERICAN
ENGLISH

Indlv. DAILY CONVERSATION
Engenheiros, Médicos, Advogados
FELLOWSHIP. TRIPS. 47-4461.

24445 87

Inglês - Francês • Alemão
Professora de Universidade, ensi-
na c| grande prática. T. 36-6007.

26771 37

BANCO DO BRASIL — B.E.G.
Prepare-se desde já para o

concurso de Maio. Turma par-
tlcular de 15 alunos. Aulas no
Centro, professor do Banco, fo-
ne 34-4338. \
ALFABETIZAÇÃO — Port. Mat!
p| crianças e adultos, sr. SA-
MUEL. TeL 45-2814 — Recados.
DATILOGRAFIA — -Traduçóe*
InglêsiPortuguês — Prestesa e
rapidez — Trabalho grande, pre-
ço especial — Tel.: 3445 Niterói

«8-9172 — HIO. 587» 87
TAQUIGRAFIA — Aula»
Individuais, método rápido de
30 aulas, incluindo velocida-
de. com diploma. D. YVON-
NE — Inf». 46-8855.
PROFESSORAS. Prepara-se para2a. época, primário e ginásio.
Tel.: 37-8092. 
ACADEMIA DE ARTES FEMI-
NINA — Matrículas abertas par*
o curso de cerâmica. Corte e
Costura etc. comfere-se dlplo-
ma. Ramos da Fonseca, 104. —
Lins. ¦
VIOLÃO — Baixo e bateria.
Curso de férias — dua» aulas por
semana — Repertório música
jovem — Prepara-se candidatos
ao exame da O.M.B. — Largo
do Machado 20, sala 402 — De-
pois das 14 horas.

VIOLÃO EM 10 AULAS
Reiniciou dia 6. Curso de Fé-

rias. Violão e guitarra. Método
colorido americano (3 métodos
em um) sob controle de espelhos
e discos especiais. Individuais.
47-9904. Ipanema e Copacabana.
Método racionalmente slmpllfl-
cado. 26723 87

CURSO DE FÉRIAS
Atenção. Zona Sul, a ACADE-

MIA DE ARTES FERNANDO
FERNANDES está com matri-
cuias abertas para o seu tradl-
cional Curso de Férias. Se você
quiser aprender: guitarra, baixo
ou bateria, tocando desde a Ia.
aula e com 3 aula» apenas Já
sentir-se seguro para montar
conjunto, inscreva-se Já sem de-
mora « veja leu» sonhos de ar-
tlsta realizados. Aulas ás 2as.,
3as., Sas. e 6as. das 14,00 às
20.00b. Largo do Machado, 29,
grupo 402. Catete. 8589 87

CORTE e Costura a domicilio
curso 10 aulas, na 1.* aula cor*
ta na fazenda. Fone: 37-7337.
ALEMÃO — Método práUco •
fácil, conversações viagens. Tel,
27-5685 — Da. ELSA.
MATEMÁTICA e Física - Pro-
í ti sor experimentado .aceita alu»
no». TeL: <6>U33.
PROFESSORA ESPECIALIZA-
DA — Primário « Gina»ial. Tô-
das as matérias. Tel. 36-5879.
ESPANHOL, nato, inglês. Aula'
individual 2.500. Vou a dom. —
Tei. 47-1231 das 8 ás 12 e das 11
às 19h.
MATEMÁTICA — Segunda épo-
ca — aulas particulares — Tel.:
37-8931 e 43-7931 — Major LU-
DENPORFF.
MATEMÁTICA — Aulas parti»
cularas — Ginásio (2a. época) —
Aulaa CrS 5.000. Telefone 34-8848
coronel VALENCA. :
INGLÊS — Professora européia,
diplomada com muita experiên-
cia, dá aulas individuais i do»
micllio do aluno. Tel.: 26-2476.
MÚSICA — Teoria, solfejo, lnl«
ciaçio infantil. Canto — empos-
tação, repertório, popular. Tel.
22-3753.

INGLÊS
Conversação, prático, ajuda es-

tudo», viagens. Tel. 46-0734.
 

¦ 25802 87

INGLÊS NO LEBLON
Professores americano». Rua

Dlai Ferreira, 45, apto. 202.
1S5.'3 87

FÍSICA
QUÍMICA

MATEMÁTICA
Para colégio, ginásio e vesU-

bulares. Engenheiro civil e ml-
litar com longa prática de ensi-
no leciona. Tel. 36-1614.

2565 87

ART. 99
Glnaslal — Cientifico

Matrículas abertas
Manha — Tarde — Noite

CURSO TRINDADE
Rua Miguel Couto, 105, Mia
1.312 — Filial: Av. Rio Bran-
co, 157 — 2.° andar — Tel.
34-9022.
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LIVROS USADOS ETC. —
Compro: Livros, discos LP,
TV, gravador, projetor, bi-
nóculo, ventilador, acordeão,
máq. escrever, bicicleta (8ó
usados). Pago os melhores
prr-oos; à vista! 45-8582. Sr.
CAMARGO, __
COMPRO e pago hoje a di-
nheiro — piano — televisão
geladeira, stereo ou hi-fl, ar
condicionado, etc. para mon-
tar casa. Telefonar a qual-
quer hora para 36-3652.

3554 oJ

BAIXÊLA D. João V —5

peças, prata portuguesa, 9500
grs„ nova, ricamente traba-
l_,a(ls _ vendo 5 milhões —

Tcl. 57-1180. ,
TACHOS - 8ervlços em cobre
e outros metais. Perfeição e ra-
pidez. 60 anos-de_prálca Rua
Hilário Ribeiro, 228 (Inicio R.
S5o Cristóvão | - fraca Bandcl-
rt. Tels. 28-4987 e 34-8423.
EM COBRE — Fábrica de obje-

, tos p| decoração do lar, arranjos
flore», etc. Porta guarda-chuvas
e revistas, tachos, Florelras, va-
sos, conchas, fruteiras, balanças,
castiçais. Jarros, fondues, etc. —
Uma Infinidade de peças Pi
adorno; pequenas, médias e
grandes. Pronta entrega. Gran-
de o.xppsiçSo na fábrica. R. HI-
lírio Ribeiro, 228 (Inicio R. SSo
Crislóvfiol P. Bandeira. Tels.:
28-4087 e 34-8423.
FAMÍLIA Americana que
deixa o Brasil, vende artl-
gos americanos, geladeira
G.E., fogão de luxo a gás,
abajours, stcrcofônlco conju-
gado com rádio, sofá de es-
puma com 4 lugares, livros,
discos, móveis de cozinha,
armário de dormitório, nté o
teto, abajours etc. Av. Atlán-

!'"»¦ 1.036, apto. 502,
CINTOS — Cnlça Lee — exclusi-
vos — CrS 10.000 cada. Td.: ...
27-4n.S7. _.
MOEDAS OU CÉDULAS ANTI-
GAS — Pairo até 800 cruz. cada,
R.0O0 Rs. 1938, 37 e 38 até 600
cruz., 2000 Rs. 1022 até 1035.
Compro de "prata" qualquer da-
1a 1695 até 1913! Inf. só na Av.
Prc.«. Vargas 417-A sala 1103.
2a.. 3a.. 4a. e 6a., 16 ás 18 hs.
Prof. Octavio 43-9348.

5601 89

VENDAS DIVERSAS
COFRE — Residencial e Comer-
ciai, Arquivos em todos os ti-
pos, à Vista e a prazo — Beco
do Tesouro n." 14 — esq. da Av.
Passos, 53. Tcl. 43-7496.

LIVROS USADOS - Compro bi-
bllotecas e avulso», revistas, pu-
blicações oficial», documentos,
gravuras e mapas. Tel.: 45-4649.
MOEDAS DÊTÓURO — ArnêricT
peruana», mexic. etc. 27-2906.

AVIÃO paullstlnha, reforma-
do. vistoriado, vendo ou troco
por automóvel. 30-4047.
VENDE-SE colecionador — Con-
Junto palhinha, Tel,: 26-9558.
CADEIRAS e mesas de alu-
mínlo e nylon, dobrávels oi
varanda, terraço, piscina, ld-
go, clubes, pic-nlc. Jardim,
praia, consultórios eic. Rua
Toneleros, 51.

POLIOPT1CON sem qualquer
uso — vendé-se Cr$ 50.000. Tcl.
27-6111. ___
VENDE-SE coieçáo encadernada.
Ver e tratar na Av. Rio Branco,
91 — 10.* andar. Das 10 ás doze
horas,
BRASÍLIA — Vlãjo 2a.-fci-
ra, dia 9, cm perua Chevro-
lei 66. Tenho lugar para três
pessoas. HÉLIO — 57-0435.

MESA jogo americana com
4 cadeiras estofadas, estado
de novo. Rua Bclford Roxo
n.° 40, com o porteiro.

63755 89

EMBARCAÇÃO "CHATA" -en-
de-se uma de madeira em ótimo
estado Tel. 3427 - Niterói - Sr.
ARY. 8871 89

MOTOR de popa - Jonhson 25
IIP. Vendo. Tel. CETEL 97-0151

Paquetá.
GRAVADOR Grundlg - Vende-
se último tipo, novo. Tel. 37-3694

MARIA LÚCIA.

FAQUEIRO em prata porlugué-
sa, novo sem uso, completo 150
peças, lindo trabalho estilo Dom
JoSo V. Ver Alfaiate Coutinho
á Rua Ramalho Ortlgao 12-2.».

ENCICLOPÉDIA Delta Larousse
18 vol»„ «em uso, e outros livro»
Preço de ocasião. Ver 2a.-felra
de 8 ás 18,30. Hua Alfredo Pln-
to n." 35 apto. 204 — Tijuca.

23943 89

MFT — Van. Vendo volume
17,88 m. c. 47-6392 — Uruentc.

25930 89
DECORAÇÕES EM COBRE —
Metal dourado: Fábrica de ob-
Jetos pi adorno do lar. 136 mo-
rielos diferentes. Pronta entrega.
Grande Exposlçáo. Também fa-
bricamos sob medidas. R. HI-
lárlo Ribeiro, 22fl (Inicio H. SSo
Cristóvão) Praça Bandeira. Tels :
28-4987 e 34-8423.

26941 89
CÕPÃ. — Magnífico terreno c
15 x 60 ótima localização aceito
50% em apto. no local. Inf
36-3551. 26937 89
VENDE-SE pistola cal. 38
colt. especial tiro — Telefone
36-3731.
STARÍER "TUNGSRAM" —
Vendemos, pronta entrega,
Startcs húngaros, qualquer
quantidade. Tel. 42-9349
ÂNGELO. ; .
LUSTRE de bronze, francês, an-
ligo, para particular ou deco-
rador. Vende-se. Tel. 36^0499.
VENDO contr. COOPHAB~aptO. 2
quartos Niterói. Já atribuído, comentrega marcada Outubro 67. —
Tel.: 62-0917. 6344 8»
COMPRO — Moedas e obje-
tos antigos. Tel. 36-1219.

, 69334 81)
VENDE-SE máquina de lavarBendlx. mó-el», bicicleta. Tela-
fone 58-5985. 69808 89
POR MOTIVO DE VIAGEM —
Vende-se móveis em geral, qua-dros Caribe, gravuras, pratas,aparelhos elétricos, geladeiras,teelfone linha 25. Praia de Bo-¦afogo, 48. apto. 22.

69848 89
MAQUINA costura portátil sul-
ça, estado nova. bobina Singer eum caseador americano Singer.49-8224 t 20-0831. CORREIA,
HI-FI e Stereo — Conser-tos — Reformas — Monta-
gens — 28-5303 — GUSTA-
VO LOSCH.
BARRACA HOLANDESA —
Maenifica, nylon, duplo c/as-aoalho, Ideal para camplng ou
praia. Vende-se. 45-0692 ou ....52-9649.
GRUPO ESTOFADO — Vende-seestado de novo. Veludo. Côr ca-
fé. Praça Flamengo, 168 — apto,

MAQUINAS cojtura enguiçada»Conserto pasio portátil, colocomotores c| garantia domicilio.49-8224 e 29-0531. CORREIA.
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FAMÍLIA Americana trans-
ferida vende móveis e uten-
sillos, camas, sofás, poltro-
nas, cadeiras, mcslnhas, ta-
pétes, lustres de cristal cor-
tinas novas, abajours, gela-
delra, máq de lavar roupa,
copos louças, pecas decora-
tivas, opaltnas, porcelanas,
pratarias, talheres de prata,
porcelana Limoges, torradel-
ra, cristais, panelas, apare-
lho para peixe, livros, san-
tos borrocos, máo. de escrn-
ver, barbeador Philips, cor-
tinas, roupas de cama e me-
sa, quadros antigos e gra-
vras modernas. Muitos brln-
quedos a muitas miudezas,
etc. etc. Rua Jardim Bota-
nico, 622, apto. 403.
ENCERADEIRA ELETROLUX —
Vendo equipada com a garantia
por 45 mil. Escovas e flaneloa
novfti, sem uso. Rua Magalhles
Couto. 71"A. Próximo ao Shop-
plng Coiter do Méler.
FAWLER — Vende^íê~cama no-'
va c| colchSo. Inf. 57-1221.
SELEÇÕES — Vêmlc-ie"coíeçSÕ
encadernada. Tn(. 57-1221.
VENDE-SE — Dicionário Técnl-
co Poliglota e outros. 1 rnleçSo
romnlcta das obras de Eça de
Queiroz — Tel.: 26-0399.
VENDE-SE-malas-diversos ta^
manhos viagem: colcha pele vi-
cunha: para estatueta blscult
telefonar 47-8369.
APAREIHO de rozental para 12
pessoas, vendo preço 1.000.000
de cruzeiros. Rua Bolívar 07 —
aplo. 42.
GÜARNIÇAO Estilo c|*í para"
escritório. Bureau Poltrona, Ca-
delras. Flchérlo. Vendo — ....
57-5979 —23-0582__ 
MOTSnÊTF,~SOFI —' Português
e oulro Rua Atlantic Super
Francês. Vendo novo, 55 mil ca-
da, Silveira Martins, 138, apto.
6.
"FAMÍLIA estrangeira de sal-
da do pai» vende tapete» per-
sas e nacional», lustre», abat-
Jours, quadros e nutro» objetos.
Tratar lomente sábado e domin-
go das 15:00 ás lfliOO horas à
Av, Vieira Souto 310, apt. 303."

LÂMPADAS para projetore»
todo» o» tipos Centro Foto Ca-
netas Ltda. Av, Copacabana
581 - loja 11 (centro comercial)
». solo.
FILMES Polorold, lodo» o» ti-
pos. Centro Foto Caneta» Ltda.
Av. Copacabana 581 - loja 11
«ub-solo. (Centro comercial).
COMPRO antigüidades, objeto»
de arte, pratarias, porcelana»,
cristais, moeda» antigas comen-
das medalhas, quadros, estátuas
marfln» etc. 58-8382.
NÓS ARRANJAMOS a maquinai
ou acessório que v. procura. 8e
nio tivermos «m «atoqui toei.
tamos » encomenda ê como com-
pensaçáo lhe damos um preço
especial. Orientamos na esco-
lha do material. PHOTOKINA.
— Av. Rio Branco, 133 — Qale-
ria. Sala de projeçáo — aom, la-
boratórlo experimental. _ _^
LANCHA PANDORA — Vendo
em lelláo pelo JÚLIO dia 12 ás
17 horas, na rampa do late Cluba
do Rio de Janeiro á Avenida
Pasteur, aendo fabricação Joa-
qulm Ku»ter, tipo Chrls-Craft,
motor Gray-Marlne, 145 HP. Cl
carro p| 6 ou 8 pessoas. Inf. ...
22-8880 — 36-5608 — 36-0042.
RELÓGIO DE BOLSO Vacheron
Constantan 22 Unha» novo, ven-
do urgente, « também uma pul-
aeira di ouro moderna. Av. Rui
Barbosa, 300, apto. 1004. — Tel.
45-2845.
KODACHROME II — 35mm 36P
e double 8mm 25ft. Preço nor-
mal 11.500. Oferta para o Car-
naval 7.000. Compra minima 3
filme». Polaroid 37, 108 e 107.
Flash bulb f. Initamattc e Agfa.
Rapld. Jobo-Unk e muitas ou-
trás novidades seráo encontra-
das na PHOTOKINA — Av. Rio
Branco, 133 — Galeria, Tel. ...
82-8606.
COFRE GRANDE - Estado de
novo. vende-se bem barato. Ver
na Av. Rio Branco, 106, sala
1210. Tel. 52-3488.
COLECIONADORES CHAVEI-
ROS — Vendo bell«slma coleçSo,
mais de 800 modelos. Todos as
cores. (Recados p| Da. YEDDA.
30-3746. Tratar c| sr. ARNAL-
DO). Preço convidativo.
LANCHA COM VAOA — Hldro-V, 4.30, Johnson 40 HP, corri-
nho de hangar, reboque de estra-
da licenciado, com direito «i va-
go. no C. R. Guanabara
5.000.000 — Dr. OILBERTO —
46-0237. 259g S|
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BALANÇA BEBÊ — Fillzola —
particular, aluga. 27-4957^ |"CCIMPRÕ-Objetos antigos —
Cautelas de objeto» que se ae-
guern, peças e objetos de prata,
relógios antigos, porcelanas e
cristais em geral, tapete», estA-
tuetas e anto.i, lampiões, quadros,
móveis antigos, blaculti, garra-
fas, bronzes, etc. Praia de Bota.
fogo 406 loja 28 — Galeria. Tel.:
46-4523 aos domingos e á noite,
e 26-0090 dias de semana. Sr.
SENNA.

AMERICANO — Deixando Bra-
sil vende, artigos electrlco»,
móvel», artigos para bebê, rou-
pas, brinquedos, miudezas, das
10 as 5 horas. Maria Angélica,
387-301, Jardim Botânico.
BINÓCULO OMEGA 30x50. nó-
vo, no estojo. 95 mil. Av. Pra-
do Júnior, 145 — Apto. 1208.
*- ¦"¦"¦ ¦ ¦ ¦——¦¦¦' i ¦ ¦PART. vendo 1 ventilador gran-de, am. 1 serv. copos, bico de
Jaca port, 1 serv. Jantar inglês,
1 fcofá ant. 1 console, 1 vitrina,
1 sumler. Tel. 27-9603.
COMPRO Televisão qualquerestado, máquina» escrever, cal-
cular, projetor cinema 16mm
filmes vendo ou troco, á vista,
á domicilio. 37-0222.
1.000 CRUZEIROS cada filme
de 36 poses Japonês "Mlnorl"
embalagem original. Centro Fo-
to Canetas Ltda. Av. Copaca-
bana 581 - tub-solo (Centro co-
merclal) loja 11.
FAMÍLIA Americana trans-
ferida, vende todos os mó-
vel» e utensílios, tudo de ai-
ta classe e fino gosto cm es-
tado de novo. Flano, escrl-
vanlnha, bar com banquetas,
cadeira do papal, quadros,
grupo estofado de veludo,
toca-dlscos, poltronas, ber-
ges, sumler, meslnhas, mesa
de onicle, console de entra-
da, mesa redonda, sala de
jantar império, de alto luxo
com 10 cadeiras estufadas,
carrinho de chá, aspirador,
enceradeira, mesas de már-
more, abajours, camas de
solteiro, camas de casal, me-
sinhas de cabeceira, panelas,

„»• ""t.» f»»7„.i i móveis de varanda, camas de
»,_».i«"íí"•?*'" empregada, utensílios de co-

ainha, armários, mesa de fór-
mica, máq. de cortar grama,
rádio Zenith, modelo "3000",
estatuetas de marfim chine-
sas, imagens antigas de ma-
deiras, estatuetas chinesas de
madeira, mesas de jogo com
cadeiras, etc. Av. Eplticio

ffS£?.

Htt-

ENCICLOPÉDIA BARSA -Ven-
do completamente «em uso. Tel.47-8514. (4616 8*
BANHEIRO — Vende-»* louça
sanitária Inglêia, com ferra-
gens, 2a. mio, cór verde. tel.
67-8033. E9324 89
PULVERIZADOR para dedctlra-
çáo, vendo de grande potência
capacidade 12 litros, empregado
também na lavoura etc. 40 mil,
88-2937.

CIRCULADOR DE AR — Oca-
sISo. Vendo possante 24" ame-
ricano próprio para loja», clu-
bes, bar etc. 175 mil 58-2937.
VENDO mesa de plng-pong a sl*
nuca. Telefonar para 48-6275.
BALANÇA FIL1ZOLA Ocailio
Vendo de baleio capacidade ati
20 K ótimo estado 183 mil. ..
58-2937.

RELAX — A - CIZOR — Mo-
dêlo Elite, 4 dlai». novo, melhor
aparelho de massagem. Preço
CrS 600.000. end. R. BarSo da
Torre 547, apt. lftt, à tarde.

VESTIDOS USADOS, «alas,
blusas e roupas de criança.
Comnra-se e atende-se a do-
mleflio. Tel. 22-3950.

9028 89

COMPRO — Miq. de escre-
ver. costura, TV, geladeira,
rádio, radiovitrola e outras
coisa». Pago hoje à vlst* —
58-8814. Sr. MELLO.

TREM ELÉTRICO LIONEL
"0" e "027", Flelschmann.
Tyco • Lima "HO". Vendas
avulsas. Tel. 38-8087. ART.
MOTORES E BOMBAS — Enro-
l?mo» qualquer marca «erviço»
com a garantia — MOVADIR —
Rua da Passagem 146 loja 9
tel.: 46-6146.
MANGUEIRAS p| Aspirador — ,
temo» p| toda» as marcas fa- I
zemos adaptação p| marcas lm-
portada». Rua da Passagem, 146
loja 9 tel.: 46-6146. _

VENDE-SE 2 bicicletas aro J4.
p. rapai e mftça 1 móvel Jaca-
randá c| bar espelhado, l weri-
vaninha e 1 poltrona, rua Si-
queira Campos 29 apto. 45. ro-
n* 57-2468.
BINÓCULO — Vende-se névo
Zeiss Ocidental — 10 x 15 —
57-9761.

• "T;SXnS'* n tanCsV ;;_><_;•(:•• cadeiras, etc. Av. EpUãcl
r^Sir »*-_& #t(V Cav»»»* _, -. C,M ?tí__a Pessoa, 784, apto. 101. Ipane
mM»/hk»£» ^ ..^u» »._..¦ v.',„c^'<i nema. Corte Cantagalo.

ENCICLOPÉDIA — Vende-*e
Britânica por 2J0 mil « Larrou».
m por 150 mil crus. 67-9751.

FOGÃO WALLDJG « bocas í
fomos — Vendo estado nft\"o ...
87-1598.
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PERNAS: VARIZES, ÜLCERAS, ECZEMAS ¦,
As velas dlUUdâi ou varlxes tomam as pernas htaij P'«a'»r

pfiem a úlceras, edemas, eciemas e dores da« pernas — INSTITUTO
IIKLCO, DR. JOAQUIM SANTOS. Hi mais de 35 ano» que trata lem
rrpouio i sem operação, varlzei grossas, médias t flnlnnas nas
roxas c perna». Rua da Aiiembléla, «1 - *.' andar. Consultas de
9 ai 11 e 14 as II horas, eom hora marcada. Tel. 52-4861. Ao apa-
recerem »* varlzes flnlnhas nas coxas e pernas vi ao especialista.

PARA PESSOAS IDOSAS
Clínica FREI FABIANO - Tel. 54-3707

RUA CONDE DE BONFIM, 497
GERIATRIA - ARTERIOESCLEROSE - INTERNAÇÕES

DlreçSo: DR. HOMERO GRAÇA 1720 80

MAQUINA DE ESCREVER —
Ocasüo vendo Hermes moderna
de meta rolo dc 16" como nova
200 mil. 88-2937.

MAQUINA de lavar ocaslSjo.
Vendo Thor automática em ou-
mo estado 170 mil 38-3039.

REGISTRADORA Ocasião, ven-
do nova das pequenas manual
registra 9.990.80 soma. dá cupom.
300 mil 38-3039.

MAQUINA SINGER, c| 3 gave-
tas. cl motor • uma enceradel»
— Preço Cri 150.000 — Rua Ben-
jamlr- Constant. 55, apto. 1501
(com porteiro sr. MANUEL).

PIANOS baratos europeus, ga-
rantldos. Preços módicos. Pra-
ça 11 dc Junho 29 Eob. Próx. à
B. Santana. Facilito.
PIANO Schwartimann (aparta,
mento) 6emi-nôvo família Ven-
de. Côr clara. R. Senador Ver-
guelro, 80-801.

HERMES - 3.000 máq. escrever
c tabul., tecnopaica, portátil.
Sorocaba, 411, apto. «05. Bota-
íogo.

COMPRO — Máquina de es-
crever de mesa ou portátil.
Pago hoje à vista em dlnhel-
ro - 58-8814. Sr. MELLO.

ESCRITAS AVULSAS
Mesmo atrasadas, contratos, dlstratos, alterações, ins-

rrlçór*. em repartições, regularização de firmas, Imposto de
Renda, assistência contábil e fiscal e serviços gerais de des-
pachante. Wllton, 23-8602. 1890

MOTORES DE POPA

Aos Gordos ou Hepáticos
Acabar com a obesidade e lnchações, ou ter um fígado

funcionando 100% sem DIETAS OU REGIMES é sonho que
se reallra com os maravilhosos conjuntos «VEGETALIS»!!!

Resultados positivos e comprovados!!! Inf. Ouvidor 130 -~

s/ 814 r- Tels. 52-9802 e 29-6017. Atende-se no domicílio.
11941 oll

MAQUINA DE LAVAR BENDDC
ECONOMAT DE LUXO - Intel-
ramente automática, vendo, no-
va. por Cr$ 400.000 a vista ou
aceito financiamento. Ver na
Rua Sâo Jo8o Batista, n.° 65 —
404. Com sr. WILSON. 43-4011.

MAQUINA DE ESCREVER EL.É-
TRICA — Vendo uma Executlve
IBM quase nova. Tratar pelo
tel. 52-4571.

ELNA
Consertos garantidos, técnicos es-
peclallzadoa, atende n domicilio.
Tel. 28-8219. Av. SSo Sebastião,
199, sala 101. Urca há 20 anos.

1768 88

PARA LANCHA
Vendo 2 Mercury Mark 78 de 65 HP, cada em per-

feito estado, preço de ambos 5 milhões. Ver na Rua En-
genheiro Coriolano, 84, com Joaquim e pelo tel. 28-6132.

2719

LAVA-SE TAPETE:
CORTINAS

FICAM NOVOS \
CASA "JÍJLIO"

LAVAGENS K CONSERTOS

26-4683
COPACABANA

SERVIÇO DE BUFFET
Aceita-se para Jantares — Recepções —• Casamentos.

Coquetéis, etc... Fornecemos garçons e materiais comple-
tos. DlreçSo do Maitre FREIXINIIO. Tel. 42-7192. 53111

LAVA-SE TAPETES
._.¦ CORTINAS ¦',-

NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
LAVA - TINGE — CONSERTA

RUA PEDRO AMÉRICO, 205
OFICINA FAMILIAR

FONE: 25*6178 — ADÃO PINHEIRO

TERNOS USADOS
Compro a Domicílio

Calças, camisas, sapatos
etc. Pago melhor que qual-
quer outro.

TELEFONE 22-5568
11065

HOTÉIS E PENSÕES 85

COPACABANA — Forneço re-
IcIçOcs a domicilio, comldn cn-
sclrn (Ic 1.1. Trator tel. 40-0727.

MÁQ. EM GERAL 78

FOHNKÇO ,-ilmôço trivial casa
família, 37-:ii5'.

Q1JÍTAND1NJIA — Aluga-se o
vendem-se nploj. Procurar D.
ADEMNA no Hotel. No Rio pt-
lo telefone 47-5987.

CALDEIRA
Vendc*se, 20 melros, comple-

tu, citado de nova .aquecedor,
«íurlmador, pronla para fundo-
nar. llua Ana Nerl, 819. Tel.
2B-25BD. MIRANDA.

5105 75

ADVOGADOS 62

KSCH1TÚIUO DE ADVOCACIA —
Causas f.imlllals, clvl», comer-
cmls, lrnlwlhlstns. íi-cnls, crlml-
nal», Inventários e direito dos
rstranKClros. — Orientação: Dr.
Lula Carlos Modcnto. Consultas
(tem compromisso) daa 12 ia 18
hora*. Rua da Assembléia, 34,
-.-Ir. 004 — Tel : 31-2875.

ACHAD. E PERDIDOS 61

PEHDEU-SE uma carteira com
documentos inclusive carteira dc
habilitação. Pede-jc quem en-
controu entregar n Run Miguel
Lemos 40 apto. 1001. com Sr.
DJALMA PEREIRA DOS SAN-
TOS.
DOXER — DcECiparecldo. Gratl-
fica-se n, quim Indicar o para-
delro. Tem orelha.*, defeituosa-, c
«tende por Jurl. Rua Salnt Ro-
man 20-1. Posto seis — Oopaca-
bana.

JUSTIÇA
Trata-se dc causas em geral. Consulta cinco mil cru-

r.clros. Rapidez — Honestidade e Técnica. Dr. Josò Maria
Caldeira. Escritório: Rua F.varisto da Veiga n.° 35 — Sala
1.005. K514 62

anúncios e
assinaturas
na

TIJUCA

ül fl '

I AGÊNCIA TIJUCA OO

I Correio da Manhã
RUA CONDE OE BONFIM, 406

I t AGORA. PARA ANUNCIAR. BASTA TELEFONAR

JC-HZ? - 52-6156 - 42*7592

INDICADOR

Empréstimos
A Carteira de Consignações da Caixa Econômica do Rio

receberá amanha, «lia 9, as propostas de empréstimos de nu-
meros ate 8.200, Já informadas pelas repartições em que
trabalham os servidores. O posto de rcccpçío funciona per-
niancntcmcnte no edltlclo-sede da Caixa, sobreloja, entrada

pela Rua Senador Dantas, das 8 As 13h. Serlío chamados
os contratos até o número 101.000, amanhS, para averbaefio
nas «lhas de vencimentos nas respectivas repartições onde
trabalham os seus portadores.

Concurso para a CE
A Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro informou

que, entre os. dias 10 e 25, estarão abertas as inscrições dos
concursos públicos para técnico de Administração e con-
tador, que serão realizados pelo DASP. Inscrições no balcão
do DASP, no térreo do Ministério da Fazenda, onde também
podom ser obtidas outras Informações.

Clube Feminino de Cultura
Para programar as atividades sociais e recreativas de

1967, a diretoria <Jo Clube Feminino de Cultura voltará a
reunir-se esta semana, com suas lõclas e colaboradoras, na
sede provisória, Praia do Flamengo, 180, ap. 301. Durante
a reunião scriio marcados novos encontros, para sessões II-
tcro-muslcals com a participação das sócias setuagenárias.

Jornada de Medicina
Ontem c hoje, cm SSo Lourenço, MG, reallzn-se a I Jor-

nada Scclonal de Medicina de SSo Lourenço, com a partlci-
paçSo de médicos do Rio e Minas Gerais.

Cultura geral
Aberta á visitação pública, com encerramento dia 13,

cxposlçSo de cultura geral da Escola Técnica de Comércio
Rio Grande do Sul: Adolfo Borgaminl, 201.

Oferla de emprego
O Departamento Nacional de M5o-de-Obra distribuiu

nota Informando que 873 trabalhadores qualificados foram
colocados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social,
em dezembro, cm empresas do Rio. A relação das ofertas
de emprego hoje, na Guanbara, é a seguinte:

Torneiro Mecânico — 11; Impressor Cllindrista — 1; Melo
Oficial de Impressão — 1; Cortadores de Fábrica de Roupas

2; Alfaiates dc Fábrica — 5; Cortadores de Chapa — 1;
Projetista de Máquina — 1; Carpinteiro Embalador — 3;
Modclador de Madeira — 9; Mecânico de Refrigeração — 1;
Curvador — 2; Frezador — B; Rctllicador — 5; Broqucador

4; Operador de Máquina Radial — 4; Marcador — 8; Es-
Limpador — í; Marcador Mecânico — 5; Plalnador — S;
Furador — 6; Moldador do Estrutura Metálica — 10; Mon-
tador de Estrutura Metálica — 8; Pantógrafo — 1; Cortador
de Folha — 10; Cravador — 8; Recravador — 10; Carpinteiro

4; Aramadorcs — 3; Motorista — 11; Melo Oficial de Ser-
ralhclro — 4; Prcnslsta (Máquina de Injetar) — 1; Mecânico
AJustador — 10; Caldcirclro dc Metal — 2; Soldadores — 1;
Encanadores — 8; Cobrador dc ônibus — 55; Eletricista — 4;
Melo Oficial de Bombeiro Hidráulico — 1; Impressor CHI-
blsta — 1; Pedreiro — 4; Estofador — 1; Montador de Trans-
formadores — 1; Mecânico de Bancada — 1; Fundldor — 1;
Ferreiro — 1; Enrolado- de Motores — li Enrolador de Bo-
bina — li Engenheiro de Produção — 2.

Nas empresas dc Niterói há 109 vagas. Os candidatos dc-
vem dirigir-se A Delegacia Regional do Trabalho no Estado
do Rio, Avenida Amaral Peixoto, 232, 6.° andar, das 12 ás
ltl horas, com Carteira Profissional e Certificado dc Rescr-
vista.

Eletrotécnico cm máquinas e motores — 1; Operador de
Caldeira — 1; Técnico em Halos X — 1; Montadores de Cal-
çados — 2; Frczadorcs — 8; Cabeleireira — 2; Enfermeira
Diplomada — 1; Fcrramentelros — 3; Estofador — 1; Passa-
deira para tlnturarla — 1; Marceneiro — 3; Ladrllhelro Fa-
brlcantc — 1; Secretário Administrativo com curso de In-
glôs — 1; Escriturárlo de Contabilidade — 1; Auxiliar Ad-
mlnlltraltvo — 2; Eletrotécnico em instalação — 1; Estcnó-
grafo com curso de Português — 1; Aprendiz de Arqulvlsta

1; Supervisor de Vendas — 1; Sociólogo — 5; Psicólogo
5; Técnico de Indústria — 5; Assistente dc Treinamento

com 2." ano superior curso técnico industrial completo, psl-
cologia • sociologia — 5; Desenhista dc Instalação Indus-
trlal — 10; Pcrfuradora IBM — 0,20 — C; Especialista em
máquina de contas — 3; Auxiliar dc Contabilidade — 2;
Montadores de estruturas — 20; Curvadores — 2; Canaliza-
dores — 2; Rlscadores — 2; Assistentes Vlsltadorcs — 10.

Falia de luz
Para expansão e melhoramento da rede de distribuição

de energia elétrica e segurança do pessoal que realiza o ser-
viço. e Indispensável Interromper o fornecimento de eletrl*
cidade nas seguintes ruas; BARRA DA TIJUCA, entre 6 e
15 horas, Estradas d« Barra da Tijuca, do Itanh&ngá e do
Pica-Pau. ZONA NORTE — No Andara!, entre 6 e 17 horas,
ruas Leopoldo, Paula Brito, Dona Amélia, Andaral, Santo
Agostinho, Ferreira Pontes, An»Jatuba, Jacamar, Santo Es-
tevSo. Domingos Pires. Mateus dc Andrade. CaetA e Jacaré.
SUBÚRBIOS DA CENTRAL — Em Mangueira, entre 6 e 17
horas, ruas José Maurício c SSo Francisco Xavier, entre os
postes 172 e 192. 153 e 177. Todos os Santos, entre 6 c H
horas, ruas Conselheira Agostinho, José Bonifácio, Honório,
Vasco da Gama, Odorlco Mendes, Dr. Ferrari, Major Mas-
carenhas e Travessa Dr. Ferrari. No Engenho de Dentro,
entre 7 e 11 horas, Rua Gonzaga Campos e Avenida 9u-
burbana. Em Va* LSbo e Ricardo de Albuquerque, entre 7
e 12 horas, ruas Tulba, Embafba. Lopo Diniz, Juliano. Mi-
randa, Almeida Vale, parauna, SSo Ven&ncio, Beberlbe. Arai,
Cirllo dos Reis. Fellclano Pires, Avenida Nazsrcth, Travessas
Mercedes e Antenor. Na Pavnna, entre 11 e 10 horas, ruas
Mercúrio. Cícero, Solon. Sargento Baslleu Costa, Sargento
Demcrva! Gtl, Nelson palxSo, Anta de Souza, Vicente Januri.
Demerval Lessa, Maestro José Assteero. General Paes Leme.
Avenidas Sargento de Milícias. Automóvel Clube e Lulz SU-
veira Em Santa Cruz, entre 6 e 16 horas. Estradas do Cor-
íume. dV Guandu e Praça dos Jesuítas. SUBÚRBIOS DA
LEOPOLDINA - Em Cordovll e Lucas, entre 6 e 17 horas,
ruas Iranduba. Major Conrado. Dourados, Bejarmlno de
Aguiar. Aragão Gestelra, Cordovll. parlma, Joaquim Rodrl-
gues, Lucas Rodrigues, Álvaro do Macedo. Wo Apa, Coman-
íi-nte Coelho Capitão Cruz, Juvínclo de Meneses, Coronel
CamfsSo Tenente Palestrlna. General Carvalho. Oliveira
MeTo Pedro RufiSo. Hígo Monteiro, Porto Correlro. Anham-
hai luiza Prata, Japoblm. Jupuranga, BarSo de Melgaço.
Cecarl Vicente LelteV Talpum. Craveiro de Sá. Balduino
5^ Aguiar, Antônio JÓSo. Mario Perdigão Coelho Professor
França do Amaral. Carl-Levl. General Corria e^Castro. Jor-
nall-ta Geraldo Rocha. Jorge .Lacerda Plínio^f»"''0. "ur

C^.K2S Kve£ \4«ro V'VS'SPraça, 13 de Julho. Laguna. Estrada da Água Grande Ave-
nldai Meriti. das Bandeiras. Caminho dos Cachorros e Ro
dovla Presidente Dutra. Em Carlos Chagas, entre 6 e 17_ho
rw, ruas Castro Tavir-w, Slzenado Nabuço. Rosa da Fon
teca. Diogo de Vasconcelos e Leopoldo Bu hoei. ESTADO
DO RIO - Em Nova Iguaçu ¦ Queimados, entre 6 e » nora»,
ruas Deborah, Aríete. Dona chama. Dr. José, Mlzarahy, H7
Danny, Rias Perslano. Dr. Eloy Teixeira. Rio D puro Al-
ves, Lazareto, Santo Humberto, Itatlnga, Santa Cristina, Santa

VENDE-SE Guitarra.
54-2507.

Tel.

PIANO li de calda, Klein com-
pletamente novo, vende-se mara-
vllhoso, R. Senador Vergueiro
159. apt. 1203. 69333 75

BATERIA "SAEMA" — Profls-
slonal completa — com contra-
tempo — Preço de ocaslSo Cr$
750.000. Largo do Machado, 29
cala 402, segundas, terças, quln-
tas e sextas — das 14 as 20h.
VENDE-SE 2 planos novos, ale-
mães, Hlppen e Bluther espeta-
culares, baratlsslmo. 27-4995.

PIANO BRASIL "Petlt-mlgnon"
750, Herz 250. Gaveau 350, mU.
Amanha 8 as 18h. Praça II Ju-
nho 403 (Térreo).
PIANO PLEYEL 1/4 CAUDA —
Quase novo, Instrumento de ai-
ta classe paro, pessoas de fino
gosto e entendidas. CrS 2.500.000
R. Laranjeiras 143, loja M.
A CASA Motta Planos, europeus
novos, pleyel, Welmar, Petrof.
Cauda e armário. A prazo menor
preço. 2 de Dezembro 112 —>
Catete,

CASA MILLAN — Pianos, Na-cional.-, Estrangeiros, cauda earmário, 10 anos da garantia, alongo prazo sem juros. Ouvidor
130 2a. bII.
PIANOS NACIONAIS — Novos
e estrangeiros — Casa «speclall-
zada — vende bem financiados
— Rua Santa Sofia, 64 — Saens
Pena.
PIANO cordas cruzadas amtri.
cano CrS 500.000. Também alu-
go urgente 37-3357.
COMPRO — 1 Plano. De
qualquer marca. De cauda oude armário. Solução rápida à
vista; Tel. 45-1130.
VENDE-SE — Plano Kohler eCampbell cepo de metal, cordas
cruzadas, três pedals. Tel;
25-4018. *""
PIANO — "August Foerater" ftde cauda, preto, tipo luxo, novo
sem uso. Importado direto CrS
4.500.000. TraUr telefone ...T
47-4308.

COMPRO 1 PIANO
À VISTA - 36-3652

3552 «

COMPRO 1 PIANO
TEL.: 57*0960

094] *3

Farmácias de Plantão
Paula, Vila Bela, SSo Carlos, Gualra, Queluz, S&p Nicolau,
Pedro Jorge. Tiblrl, Mônlca, Santo Tlrso, Major Ávila, Fia-
mengo, Vereador Marinho Hemereto d. Oliveira. Catanduva
Itaouatlá Zellnda de Carvalho, Iérlo Carlos, Marcil a, He-
oKa Joaqufm dos Santos, Camorim Paraíba Abadia, Na-

Tarcth Monte Líbano, Rocha Lefio, Zuleika, Estradas "E ,
«O?' Passa Vinte, do Cabuçu, Rlo-SSo Paulo, do Olaria. _do
ãrtí^<Sas^lo.A^^^o^^yehe.im^
Gulnle Tlnguá, do Camorim, Travessas Machado, Rio D ouro,
PTt,&oPd1e^n«odU"dÓmingof dfaeõrdo com a tabela dl-
vulFeT pS£ Depart J.nto d. riKsllz-ç-o dtt *f "*"
fiovêrno da OB as- Farmácias situadas nos seguini«.
lorradouroV- Rua do Livramento, 95 loja - R. Nabuco de Frei-
taf 132 -Rua Primeiro de Março. 14/18, lojas - Rua do
Lavradlo. 5, loja - Av. Mem de Sá, 178 - Rua Rlaehuc
lo C9A - Rua Riachuelo, 211, 19 - Rua Catumbl, 121 -

Rua Haddock Lobo, 153 - Rua S. Carlos 63-A -Rua
Barão de Petrópolls. 11 - Rua H£ddoc.k k6b?tnrlfC6 Z
98 - Rua Machado Coelho, 73 - Rua Santa Maria 6 -

Rua do Catete, 197 - Rua Glória, 318-A - Ladeira
Frei orlando 5 - Rua Almirante Alexandrino, 98 -

Rua Machado Coelho. 73 - Rua Santa Maria, 6 - Bu*ido
Catete 197 -- Rua da Glória, 318-A - Rua General Glicério,
224 lôj C - Rua Senador Vergueiro, 200 - Rua Haddocl*
r 6bo 242-A — Rua Conde de Bonfim, 98 - Rua General Roca,
263 -Rua Conde de Bonfim, 879, térreo - Praça Souza
Pena, 23 - Rua Enes de Souza, 71-A - Av 28 de Se-
t-mbro 328 — Rua Visconde de Santa Isabel, 4 — ttua

, , 112 - Rua BarSo d. Mesquita. 605-A - Hu. Fer-
reira Pontes. 165-A - Rua Jorge Rudge, 146*B - Rua
Major Avlla, 45, loja M - Avenida dos Democrático,. 329-B

Av Itaoca, 1.331-C - Rua Joana Fontoura, 70-B - Rua
Euclldes Faria, 6K-B - Rua Joáo Rego, 146-A -Rua Car-
doso de Mor-K 100 - Av. Guilherme Maxwell, 438 - Rua
Cardoso de Morais, 580 - R. N. S» das Graças, 1.281 -
Prnça Progresso, 20 - Rua Itaú, 634-C - Rua dos Romeiros,
48-B - Rua Conde de Agrolongo, 1.101, loja - Rua Gua.
poré, 63 - Rua Lobo Júnior, 1.970 - Av. Antenor Navarro.
170 - Rua Itnhira, 21-B - Ru- Arojó-A - Rua Bulhões
Marcial, 109 - Rua Valentlm Magalhf.cs, 226 - Estrada Por-
to Velho, 235 - Rua Franz Liszt, 468-A - Rua Álvaro de
Miranda, 295 - Rua Figueiredo Plmentel. 61 - Rua Llclnlo
Cardoso 261 - Rua Salvador Pirei, 240-B - RuaJernan-
do Esquerdo, 580-A, loja - Rua Nery, 1.266-B - Rua Ana
Nerv 2 078 — Av. Suburbana, 7.407 — Rua Souza Barros.
665 - Rua Goiás, 234 - Rua Cardoso Quintáo, 823-B -
Rua Júlla Cortines, 98-A - Rua Padre Januário, 43 - Rua
Viúva Cláudio, 377-A - Rua Projetada, 11-A - Rua^^ Llno
TeUelra, 174 - Rua Miguel Ângelo, 637-A - Av. Suburba-
na. 4.045-C — Rua Barío de Bom Retiro, 459 - Rua Adol-
fo Bergaminl, 345 - Estr. Vicente de Carvalho J09-A 

¦-
Estr. Mons. Félix, 729 - Rua Itacamblra, 104, loja — Av.
Braz de Pina, 2.047-A - Av. Bandeiras loja 15, quadra
18, bloco 2. IAPC - Av. Suburbana, 9.991-E - Praça de
Quintino, 16 - Av. Ernanl Cardoso, 450-A - Estr. da Por-
tela, 106 - Av. Ministro Edgard Romero, 665-D - Av. Ge*
remárlo Dantas, 12 - Estr. de Jacarepagua, 7.685-A - Rua
Gunlacá. 164-B - Estr. da Água Branca, 2.078-A, - Rua l-
Jalba, 103 - Rua Rio da Prata, 963-B - Rua Corria Scanra,
05 - Rua Desembargador Bencvldes, 15-C - Rua Marechal
Soares Andréa, 290 - Rua Coronel Tamarlndo, 1.802

Rua Professor acmente Ferreira, 1.881 - jstra-
da de Santa Maria, 1.223-C - Rua AcauS, 82 - Rua Felipe
Cardoso, 453 - Praia do Recôncavo, 744 - Rua Maldonado,
293-C — Estr. da Porteira, 428-A - Estrada da Caçula, 303.

- EstarSo de plantSo amanhS, segunda-feira, dia 28, com
a referente escala, as farmácias localizadas nos seguintes
logradouros: Rua Sacadura Cabral, n/> 355 — Rua Gene.
neral Gurjáo, 474 - Rua Primeiro de Março, 14/16, lojas
_ Av. Presidente Antônio Carlos, 51-A — Rua do Acre,
38 — Rua dos Andradas, 22 - Av. Mem de Sé, 11, loja

Rua Riachuelo, 109 - Rua Vinte de Abril, 8-D - Rua
Haddock Lobo, 106 - Rua Campos da Paz, 206 - Rua
Ilaplru 717 — Rua Matoso, 46 — Rua Benjamin Constant,
61-B - Rua Joaquim Palhares, 721 - Praça Onze de Ju-
nho, 290 - Rua São Salvador, 75 - Rua do Catele, 142,
loja - Rua Bento Lisboa, 92 - Rua do Catete 37, loja

Rua Palssandu, 37-B - Rua Afonso Pena, 60-C - Rua
São Francisco Xavier, 144, loja - Rua Uruguai 339-B -
Rua Conde de Bonfim, 624-A - Rua Boa Vista, 105 - Rua
Conde de Bonfim, 300 - Av. 28 dc Setembro, 439 - Rua
BarSo de Mesquita, 786 - Av. Júlio Furtado, .103-1 - Bm
Pereira Nunes, 241 - Rua Barão de Mesquita, 364-A -
Rua Grajaú, 11-C - Rua Barão de Mesqu ta, 1.021-B -
Rua Hlpóllto da Costa, 37-A - Rua Tenente Abel Cunha,
145-B — Av. dos Democráticos, 621-A — Rua Uranoa, 1,329

Rua Ministro Moreira de Abreu, 209-A — Rua Rosa da
Fonseca, 336-B - Praça das Nações, 160-A - Rua Cardo-
so de Morais, 560 - Av. Teixeira de Castro, 427-A - Rua
Leopoldlna Rígo, 414 - Rua Itak, 389, loja - Rua Monte-
vldéu, 1.330 — Rua Amer, 340-A, loja - Av. N. S» da Pe-
nha 355 — Rua Lobo Júnior, 960-A, loja — Rua Aplai, 9-E,
loja - Av. Brás de Pina, 675 - Av. Arapogl, 320-C - Rua
Aguapé, 187, loja - Rua BarSo de Melgaço, 484-C -*- Mil
Bulhões Marcial, 405 - Rua Cacequl, 563-B - Rua Mário
Ferreira, 112 - Rua Aristldes Calre, 302-B - Rua Rocha
Pita 76 loja B - Av. JoSo Ricardo, 263 - Av. Suburba-
na 7 840 — Rua Bernardlno de Campos — Rua Silva
Vale, 261-B — Rua Dois do Maio, 742-A - Rua Dr. Padllha,
485-B — Rua Álvaro de Miranda, 199-B — Rua José Bonl-
fáclo 593 — Av. Amaro Cavalcanti, 45-A — Rua Dona
Romana, 198 — Rua Monteiro da Luz, 441-A — Rua Dias
da Cruz, 352-D — Rua Dona Romana, 19-B — Rua Cruz e
Souza, 175 - Rua 24 de Maio, 387-A - Estrada Vicente de
Carvalho, 709 — Av. Monsenhor Félix, 926-D, loja — Rua
Franz Liszt, 446-D, loja.

Feiras-livres
Hoje, domingo, de acordo com a escala organizada pe-

lo Serviço de Assistência do Departamento de Abasteclmen-
to da Secretaria* de Economia, funcionarão as feiras-livres
nos seguintes locais: Rua BarSo de S. Francisco, Vila Isa-
beli Rua Goiás, Eng. de Dentro; Rua Lopes Quintas, Gá-
vca; Rua Doze de Fevereiro, Bangu; Rua General Sampaio,
Caju; Rua Marquês de Aracatl, Irajá; Rua General Brucc,
São Cristóvão; Rua Coração de Maria, Méier; Rua Conde
de Agrolongo, Penha; Rua Japoará, Ricardo de Albuqucr-
que; Rua Dona Emilia, Inhaúma; Praça Tenente Gil Gutlher-
me, Urca; Av. Suburbana, Del Castilho; Rua 1 (IAPI), Pe-
nha; Praça Barão de Taquara, Jacarepagua; Rua Marechal
Modestlno, Realengo; Rua Comendador Ouerra, Rivun»;
Avenida Automóvel Clube, Coelho Netto; Avenida das Ban-
delras. Deodoro; Rua Ferreira. Fontes, Andaral; Rua
Cheburgo, Padre Miguel; Rua Domingos Couto, Cam-
po Grande; Rua Sargento João Lopes, Ilha do Governa-
dor; Rua A (IAPETC), Ramos; Av. Suburbana, Praia Pe-
quena; Estrada Marechal Mallet, Magalhães Bastos; Vila
Kennedy, Bangu; Rua Alberto de Morais, Bangu; Estrada
de Santa Eugênia, Santa Cruz; Rua V. Estr. Manuel No-
gueíra, Reale-rfo e Rua Díclo Vilares, Copacabana, Largo da
Glória.

— Amanhã, segunda-feira, de acordo com a referida es-
cala do Serviço de Assistência do Dep. de Abastecimento
da S. de Economia, funcionarão as felras-livras dos seguin-
tes locais: Largo de Santo Cristo; Rua Dr. Ladgen, Catum-
bl; Rua Emílio Zaluar, Ramos; Rua Jarlná, Marechal Her»
mes; Rua D. Clara, Madurelra; Rua Verna Magalhães, En-
genho Novo; Av. Henrique Dumont, Ipanema; Rua Delgado
de Carvalho, Tijuca; Rua dos Rubis, Rocha Miranda; Rua
General Ribeiro da Costa, Leme; Rua Ferreira Viana, Para-
Rua Vicente de Sousa, Boafogo;' Rua Barão de Italpu, An-
darai; Rua Prof. Hilário da Rocha, Ilha do Governador •
da de Lucas; Rua Bernardo Guimarães, Quintino Bocaiúva;
nua Motorista Luis de Abreu, Anchleta.

Telefones de emergência
HOSPITAIS: Souza Aguiar, 22-2121; Miguel Couto, 47-2121;

Getúllo Vargas, 36-2121; Rocha Mala, 26-2121; Salgado Filho,
29-2121; Rocha Faria. CGR21; Paullno "Werneck, Gov. 21;
Carlos Chagas, MHS 21; Pedro II. STC SI*. M. A. Vilabolm,
PQA 21; Posto de Salvamento. 27-2121: Veterinária. 34-8034;
SAMDU (Geral) 32-4252. CORPO DE BOMBEIROS (aviso In-
cêndlo) 32-1234; RADIOPATRULHA (Central) 34-2020; Água
(reclamações) 32-2172 — 32-2727; ESGOTOS (reclamações)
32-1282; LUZ E FORÇA (rede externa) 22-1890 e 23-1800;
GAS (emergência) 28-9590; ESTRADAS DE FERRO: Central
23-4046: Corcovado, 25-0016 Leopoldlna, 28-0235: ESTAÇÃO
RODOVIÁRIA MAT.HNO FROCÓPIO. 23-9113 e 43-8052; PO-
LtCIA MARÍTIMA (Informações de vapores) 43-0181; RODO-
VIÁRIA NOVO RIO. .13-8565.

SÓCIOS E REPRES.
REPRESENTAÇÕES — Aceito re-
presentaçóes para trabalhar no
Estados do Rio, Minas, Espirito
Santo ou Interior de São Pau-
lo. Tenho condução própria i
ótimas reforênclas, cartas res-
postas para portaria deste Jor-
nal 0680.

EXPORTAÇÃO — Pessoa de
grande competência e absoluta
idoneidade procura firma im-
portante para entabular negócios
no exterior. Respostas: Dr. Mi-
guel G. Av. Atlântica 2440, ap.
1010. F. 37-7784.

SÓCIO — Precisa-se c| capaci.
dade para gerir casa materiais
de construção incrementando
produçSo e diversificação, loca-
lizada Rua do Catete, 248. Per-
feitas as condições econômicas
e financeiras. Tratar com MA-
RIO VILELA.

SÓCIO (A) — Com pequeno ca-
pitai precisasse para ampliar cur»
so de Admissão Art. 99. Tel,
27-2619. 26952 77

FARELO DE ALGODÃO
Fazemos contratos para fornecimentos mensais de

qualquer quantidade. Representantes: Raymundo Gonçal-
ves S/A — Rio de Janeiro -— Rua Quitanda, 185 _ 6.° an-
dar - Caixa Postal, 2466 — Tels. 32-3974 — 32-4966
_ 32-8816. 24373 77

OURO E JÓIAS
VENDE-SE colar de pérola 3
voltas cautela 350 mil — Tel.:
34-9668. ;
BRILHANTE, 11 K. Juro comer-
ciai, vende-se a cautela, penhor
8 milhões pela melhor oferta. —
Tel. 32-1088.

CAUTELAS
Jóias antigas, modernas,

brilhantes, ouro velho, prata,
iicffócio honesto. Atendo do-
micílio, Largo Carioca, 5 s/
118. Tel. 42-9223.

24203 76

BRILHANTE SOLITÁRIO 3 1|2 K
— Juro amarelo extra. Vende-
so pela melhor oferta. Tel. ,,,,
32-1088.

CAUTELAS - JÓIAS
BRILHANTES

Compro brilhantes grandes, pra-
tarlas, etc. Preferência negócio
de vulto. Pago realmente mais.
Atende-se a domicilio. 42-5400.

9046 76

BRILHANTES-JÓIAS - CAUTELAS
Pago o máximo por quilate. Atende-se a domicilio

para negócio de vulto, com Sr. HENRIQUE - Av. Prin-
cesa Isabel n.° 323, sala 512 — Telefone: 36-2203.

J_ 26767 76

BRILHANTES E CAUTELAS
COMPRO PAGO ATÉ 2 MILHÕES POR QUILATES!
PRESTE ATENÇÃO: Cautelas e Jóias, pago mais Wfo da melhor

oferta que V.S. tiver. Pagamento à vista. Atendo a domlcfuo.
Rua dn Ouvidor n.° 169 - 3.» — 8/ 301. Tel. 43-5233. 1907 76

CAUTELAS DE JÓIAS E MERCADORIAS
Compro da Caixa Econômica, pago o máximo, em ouro

velho, jóias antigas ou modernas e platina e pratas, brllhan-
tes de qualquer tamanho. AV. 13 DE MAIO, 47 — Sala 610
— Tel. 22-0348 — Ed. Itu. Atendo a domicilio. 964 76

C.V. DE INDÚSTRIAS
E CASAS COMERCIAIS

ARARUAMA — Vendo grande
galpão para qualquer negócio,
estrutura metálica v5o livre
2.500m2 4 casas moradia casa
força transformador capacidade
112.SCB kva área total 8.000m2
entrada: 250 milhões tel 4682 —
CRECI RJ 238. 5862 90

VENDE-SE salão cabeleireiro
na Av. Copacabana tratar á nol-
te telefone: 37-3308.

LOJA na H. Pinheiro Guimarães
8-A. Passo ótimo contrato Inf.
no local.
QUITANDA — Vendo liquido e
comestíveis. Excelente ponto.
Tratar Rua Cabuçu 229-A c| sr.
ADRIANO. 64731 90

FARMÁCIA Rua Santana, 124-C
— Bem instalada grande estoque
ótima freguesia, consultório, 2
telefones. Aluguel 4.620. Sinal
5 milhões. 52-8547 e 22-2499 -
CRECI 348. ,
CABELEIREIRO — Vende-
se. Muito bem localizado no
Posto 6, ótima e moderna
instalação, com telefone ¦—
Contrato comercial de 5
anos, iniciado em 66. Venda
por motivo de doença. Tra-
tar domingo pelo telefone
46-1720 ou segunda-feira pe-
Ia manhã. ...
CONFECÇÕES, pequena indus*
tria, vende-se ou aceita focio.
Tel. 48-1319. PIRES.

ORGANIZAÇÃO DE CRÉDITO
Transferimos sem passivo, instalada em grupo de sa*

Ias próprias no centro da cidade, com 2 telefones, mifl-
registr. equlp. completo de escritório. Tradição no ramo «
excelente cadastro. Base CrÇ 450 milhões. Interessados
queiram se dirigir por cartas à portaria deste Jornal m
o n.° 5539, que serão procurados para entendimentos.

5539 »j

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAT"
EM PLENO FUNCIONAMENTO

Vendo, livre e desembaraçado no Catete, ocupando rnaí*
nifica área. Contr. de 10 anos c/ telef., máquinas elétrica
e manuais, esmeris, aparei, oxigênio e muitas outras mal-
e utensílios. Grande estoque de obras prontas e semi*
prontas. Centenas de modelos exclusivos. Freguesia exce*
lente. Inf. com tel. 25-7296 — Base Cr? 150 mllhóes. g
CRECI 197. __55ÍL-I

ARMARINHO - COPACABANA
Vendo livre e desembaraçado, sem passivo, ótimo »'

ria. Grande oportunidade. Rua Siqueira Campos, 263 -**
Loja 10. 27930JO

INDUSTRIA CENTRO
Vende-st fábrica de imagens, manequins, estatuetas, *!' ¦ ';;.

ótimo varejo de artigos religiosos e papelaria, ou passa-st i''"
vasiâ, servindo para qualquer indortria oa comércio en gr»" .
depósito. Contrato de s anos, telefone, gis, farta. Ver • tr«»'
Ru» Vinte de Abril n.» 12. ^'íi^

¦
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Correio da Manhã 4o CADERNO

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 8 DE JANEIRO DE 1967

"Uma revolucio está a caminho na
América Latina — uma revolução que
será pacífica, se formos bastante pru-
dentes; compreensiva, se tivermos cul-
dado suficiente; bem sucedida, se for-
mos bastante felizes — mas uma revo-
lução virá, se quisermos ou não. Nós

podemos Influenciar seu caráter; nós
mgo podemos alterar sua inevltabill-
dade" — esta é a conclusão a que che-
gou o senador norte-americano Robert
Kennedy, após sua viagem por cinco
países deste Continente.

A primeira parte do texto completo
dessa conclusão — tal como ela foi
relatada ao Senado dos Estados Uni-
dos — vai transcrita abaixo e mostra
como Bob Kennedy viu a América La-
tina em novembro de 1965 e como éle
vê o futuro desta Importante região.

O povo da América Latina luta
contra algo mais do que os acasos da
geografia. Êle convive, também, com
a herança da história — como escreveu
Teodoro Moscoso, uma história de con-
atilstadores, "oue buscavam, acima de
tudo, o ouro e multas outras riquezas
do Novo Mundo. Eles estabeleceram no
seu novo mundo a ordem autoritária
da elite que era o governo da moda
nos países de origem. Eles produziam
bananas, açúcar, trigo, carne, metais e
outros alimentos e matérias-primas qúe
as nações em fase de Industrialização
na Europa e na América do Norte esta-
vam ansiosas por comprar. Em suma,
economicamente, eles se assemelhavam
muito às possessões africanas o aslátl-
cas das potências européias".

Existem muitos legados deste pe-
riodo colonial. Um deles é a economia
básica da maior parte da América La-
tina — dependência de um só produto
de exportação, relativa carência de in-
dústria, ausência de um mercado aqui-
sltlvo, predominância dos monopólios
governamentais.

O passado sobrevive, no entanto,
de maneira ainda mais importante, na
estrutura social: nos sistemas educa-
cionais destinados a umr*. elite social!
na propriedade agrária concentrada;
nas constituições que, em algumas
áreas, chegam, efetivamente, a proibir
o voto a 80% do eleitorado; num des-
prezo feudal pelo investimento produ-
tivo e pelo trabalho pesado que é o des-
tino da maioria.

O legado final desse padrão de de-
senvolvimento é pobreza, degradação e
miséria, da qual as estatísticas são qua-
se uma ladainha.' Êste povo não aceitará esse tipo
do existência para a p-óxima geraç«ão.
Ws não aceitaríamos; eles também não.
Haverá mudanças.

Assim, uma revolução esti a ca-
mlnho — uma revolução que será pa-
cífica, se formos bastante prudentes;
r' dosa, se tivermos cuidado suficiente;
bem sucedida, se formos bastante fell-
zes _ mas uma revolução que virá, se
quisermos ou não. Nós podemos lnflu-
enclar seu caráter; nós não podemos
alterar sua lnevitabllldade.

Mas, dizer Isso é apenas o começo;
a questão, agora, é como a revolução
deve ser feita e guiada.

No centro da revolução, na base
de todo o afã por progresso econômico
e justiça social, estão dois problemas
grandes e resistentes — educação e re-
forma agrária. Tanto a educação como
a reforma agraria são necessárias ao
crescimento econômico. Nenhum mon-
tante de capital e nenhuma medida pu-
ramente econômica podem trazer o pro-
gresso sem que cada nação tenha o po-
vo treinado e especializado para a ta-
ref a da modernização e da mudança.
Nem pode nenhuma economia Indus-
trial ser construída,sobre um sistema
de produção agrícola falho, lnadequa-
do e obsoleto.

Mas, essas são multo mais do que
medidas econômicas. Náo Importa quão
rica ou poderosa uma nação pode tor-
nar-se. Crianças condenadas à ignorân-
cia e famílias escravizadas à terra que
elas não podem pensar em possuir são
atentados à dignidade — a satisfação
do desejo e do talento —, que é o obje-
tivo do progresso econômico. O pro-
gresso sem justiça é falso progresso —

e vã esperança. Por isso, a educação
e a reforma agrária devem estar no
centro do nosso conceito de mudança
na América Latina e entre as mais ur-

«entes prioridades dos próprios gover-
nos latino-americanos.

A NECESSIDADE DA REFORMA
AGRÁRIA

n. a-jríeuttura Improdutiva ê, pro-
vàvelmente, o principal fator na po-
breza latino-americana. Como Conti-
nente, a América Latina não produz
o necessário & sua alimentação. Dolo-
rosamente, as divisas são gastas na im-
portação de alimentos — XJS$ 140 ml-
lhões somente para oito milhões de chi-
lenos. A nutrição Insuficiente solapa
a força e a produtividade de muitos
dos operários do hemisfério.

A Aliança para

o Progresso:

símbolo e

substância (I)

Robert F. Kennedy

Tradução de Arthur José Poerner
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Mais da metade do Continente está
ocupada, primariamente, no campo (ao
contrário dos Estados Unidos, onde os
agricultores representam menos de 1/15
da força de trabalho). Grande parte
do trabalho dos agricultores de subsis-
tência da América Latina é relativa-
mente rulnoso; freqüentemente, eles
não podem alimentar a si próprios com
decência, quanto mais produzir exce-
dentes. Em contraposição, a'agricul-
tura propiciou a maior parte dos au-
mentos em nosso próprio bem-estar e
produtividade; a produtividade agri-
cola cresceu 6% anualmente, contra
cerca de 2 a 3% nas manufaturas.

Em primeiro lugar, a terra tem que
ser redistribuída. Muitos agricultores
latino-americanos são, na verdade, tra-
balhadores que não possuem totalmente
a terra; eles não têm nem o incentivo
nem os meios para incrementar a pro-
dução. Daqueles que trabalham em sus
própria terra, a grande maioria cultiva
menos de 10 acres, que, na maior parte
das vezes, são de má qualidade. Em
tôda a América Latina, estima-se que
mais de 70% dos proprietários de ter-
ras controlam menos do que 4% da
terra. Noventa por-cento de tôda a ter-
ra está nas mãos de menos de 10%
dos proprietários; e existem nações nas
quais menos de 1% de todos os proprie-
tários controla quase 70% da terra.
Assim, uma família no Peru possui 300
mil hectares ou 741 mil acres — uma
área quase do mesmo tamanho do Es-
tado do Rhode Island.

Os menores pedaços de terra, as
pequenas propriedades, não têm acesso
ao capital — para adubo, para maqul-
narla, para melhores sementes; seus po-
bres e ignorantes proprietários desço-
nhecem, quase totalmente, os métodos
de melhorar a agricultura. Mas, os
grandes latifúndios também não são
mais produtivos por acre do que as pe-
quenas propriedades. A maioria dos
proprietários está ausente. Seus traba-
lhadores são mal instruídos e mal pa-
gos, sem maior incentivo. A grande
extensão das propriedades permitiu aos
seus donos se tornarem opulentos sem
Investimento de capital significativo
para incrementar a produtividade. No
Peru, por exemplo, fazendas de mais
de 2.500 hectares constituem um ml-
lésimo de todas as propriedades e com-
preendem 60% de tôda a área; menos
de 5% de sua área é cultivada, cm
contraste com fazendas menores que
cultivam metade ou dois terços de sua
área.

A distribuição de terra é uma ta-
refa árdua e complexa. A utilização
eficaz da terra deve ser recompensada
e a ineficácia em seu uso punida; íór-
mulas complicadas têm que ser Inven-
tadas para levar em conta fatores tais
como se a terra é irrigada ou não. O
método de compensação pela terra que
é tomada para a rcdlstribulção apre-
senta, geralmente, sérias dificuldades.
E a falta de um sistema básico de re-
glstro dos títulos de propriedade ou
mesmo para determinar a quem perten-
ce efetivamente a terra, pode retardar,
por anos, a distribuição.

Além disso, a redlstrlbulção pode
resultar, a curto prazo, numa queda da
produtividade e na redução das remes-
sas para as cidades — criando aflições
adicionais para os habitantes das cida-
des, bem como outros obstáculos, tais
como a inflação, ao desenvolvimento
econômico. Ademais, muitos dos agri-
cultores do hemisfério estão desprepa-
rados para a propriedade independente;
e seria trágico se tivéssemos que repe-
tlr, agora, a história da reforma agra-
ria no México, onde grande parte das
terras distribuídas na década dos 20 foi
vendida aos grandes proprietários nos
vintes anos seguintes.

Nâo obstante todos os problemas e
todas as dificuldades, a terra tem que
ser redistribuída- A longo prazo, trata-
se de um passo à frente essencial a
uma agricultura produtiva. Mais ainda:
a reforma agrária é a essência da dig-
nidade humana e da democracia na
América Latina. Dar terra ao homem
que nela trabalra significa dar-lhe, pe-
Ia primeira vez, um grau de segurança

algo mais do que uma vida de 6ub-
sistência —, um lugar à altura de seus
direitos de cidadão, uma participação e
um interesse na sociedade que o cerca.

Realizar uma reforma agrária au-
têntlca — para construir um sistema
agrícola que alimentará essas nações e
auxiliar seus agricultores — vai reque-
rer, dessa forma, a criação de uma no-
va estrutura institucional. Crédito agri-
cola, treinamento para os agricultores,
serviços de extensão, novas redes de
transporte e distribuição — tudo isso é
difícil construir; mas, tudo tem que ser
criado.

Em seguida, a geografia da Amérl-
ca Latina tem que ser dominada. Pois,
simplesmente, a área cultivada não é
suficiente. No Peru, por exemplo, es-
tá cultivado meio acre por pessoa. O
presidente Belaunde se Impôs como me-
ta alcançar três quartos dc acre por
pessoa.

Melhoramentos dessa magnitude re-
quererão um grande esforço de coloni-
zação a leste da cordilheira dos Andes
— nessa parte ficam situados três quln-
tos do território do Peru, que faz par-
te da Bacia Amazônica. Isso, por sua
yez, vai requerer esforços da muitos

tipos e espécies. Estradas constituem
^primeira prioridade; mas, escolas, ha-
bltação e outros facilidades terão que
ser criadas para os novos residentes.
Mais basicamente, nós ainda não sa-
bemos como desenvolver muitas cultu-
ras na Bacia Amazônica; os índices
pluvlométrico e de temperatura impe-
diram, até agora, a colonização siste-
mática. Assim, esforços maiores na pes-
quisa da agricultura tropical são ne-
cessárlos; e mesmo depois que novas
técnicas tenham se desenvolvido, será
preciso instruir dezenas dé milhares de
agricultores no seu uso.

Existem duas maneiras pelas quais
os Estados Unidos podem ajudar a ace-
lerar uma reforma agrária inteligente,
na América Latina.

Em primeiro lugar, podemos auxl-
liar com assistência de material, em
dinheiro ou tecnologia — para o trel-
namento, escolas, pessoal, equlpamen-
tos e estradas.

Podemos ajudar com a assistência
técnica. Na Venezuela, por exemplo,
um ano de trabalho dos técnicos agri-
colas ensinou aos agricultores a au-
mentar os grãos produzidos de um a
2,3 quilos, por hectare, eles esperam
atingir quatro quilos por hectare. No
entanto, esta experiência mobilizou um
técnico para cada 30 agricultores; para
multiplicá-la através do hemisfério se-
riam precisos um milhão de técnicos
agrícolas.

Naturalmente, nós não temos êste
contingente técnico. Mas temos recur-
sos muito superiores aos que estamos
utilizando atualmente.

EDUCAÇÃO

Homens sem instrução estão con-
denados a vidas de marginais — fora
do século XX, estrangeiros em sua
própria terra. Homens analfabetos não
podem ler jornais ou manuais de ins-
trução ou mesmo os sinais das estra-
das pelos quais orientamos nossos pas-
sos. Mesmo para aqueles que podem ler,
mais educação é a chave para a mobi-
lidade e a liberdade sociais e econômi-
cas; não pode haver carreira aberta aos
talentos sem a educação que desenvolve
o talento.

Mas a educação, a chave do pro-
gresso, está faltando, lamentàvelmen-
te, na América Latina. Não existe, nem
aproximadamente, o pessoal treinado e
educado o bastante para dirigir os me-
canlsmos da sociedade moderna. E o
analfabetismo de 50% de todos os lati-
no-amerlcanos impede o progresso do
qualquer espécie — econômico, social o
político.

A educação popular, na acepção em
que nós a entendemos nos Estados Uni-
dos, está apenas começando em alguns
países. As nações latino-americanas ü-
zeram grandes esforços para construir
escolai e preparar professores nos úl-
timos cinco anos, aumentando a escola-
rlzação nas escolas primárias em 6%
anuais e a escolarlzação secundária em
mais de 10% por ano.

Porém, as estatísticas da melhoria
podem ser ilusórias. A população em
idade escolar se expande, também, rà-
pldamente — de tal forma que, em ai-
guns países, existem mais analfabetos,
agora, do que há cinco anos- No Peru
rural, muitas escolas primárias não vão
além da primeira série; em nenhum dos
cinco países que visitamos havia esco-
las em condições para todas as crian-
ças acima da terceira série. E o vértice
da pirâmide educacional se torna ainda
mais estreito devido, em grande parte,
à pobreza, à doença e à falta de fa-
cllidades. De 1.400 crianças brasileiras,
por exemplo, mil entram na primeira
série e 396 na segunda. Dessas, 169
concluem a quarta série; 20 completam
o curso secundário; sete ingressam cm
alguma das Instituições de ensino su-
perior — e, talvez, um dos mil que lnl-
ciaram a primeira série se formará, fi-
nalmente, numa universidade. Mesmo
na Argentina, onde 10% da população
em idade escolar estão nas universida-
des, só 4,9% dos que entram na univer-
sidade saem dela formados.

E os recursos educacionais dlsponí-
veis nâo são suficientemente dirigidos
para a tarefa do desenvolvimento. Cêr-
ca de 20% dos estudantes unlversitá-
rios estudam Direito; um número siml-
lar estuda Medicina; uma quantidade
maior tenta obter um currículo clássl-
co liberal ou dc artes. Menos de um vi-
géslmo dos estudantes se prepara para
o trabalho no setor critico da agricul-
tura e menos ainda se preparam para
trabalhar como engenheiros ou profes-
sores. O ensino secundário é acadêmico,
dirigido ao vestibular universitário —
conquanto apenas uma pequena fração
daqueles que freqüentam escolas secun-
darias consiga entrar na escola supe-
rior — e não fornece a força humana
habilitada e semltécnica de que se tem
necessidade nas fábricas e oficinas do
Continente.

O produto final desse sistema edu-
caclonal é, em resumo, um grupo multo
reduzido de profissionais no topo; uma
pequena quantidade de trabalhadores de
nível médio, sem treinamento vocaclo-
nal; uma grande massa de seml-instrul-
dos e semi-alfabetizados; e dezenas de
milhões dc adultos e crianças sem qual-
quer tipo dc educação.

A elevação dos níveis educacionais
é, por sua natureza, um processo gra-
dual; não existe nenhum atalho curto.
Para ensinar a mais crianças necessi-
tamos de mais professores; para obter
mais professores, precisamos de mais
graduados nas universidades e escolas
secundárias; para ter mais graduados,
necessitando de ensinar a mais crianças.

Os Estados Unidos podem auxiliar
ésse processo com dinheiro e pessoal.

Há um tipo de assistência educa-
cional que ainda não tornamos accssl-
vel à América Latina; encareço a ur-
gêncla de que esforços sejam feitos
para torná-la acessível com a maior
rapidez possível. Nos últimos anos, nos-
sas Universidades c a nossa indústria
desenvolveram, às dúzias, novas técni-
cas educacionais — máquinas de en-
slnar, televisão educativa, Instrução
programada. Ninguém pretende que
essas máquinas satisfaçam todos os rc-
quisltos da educação; mas, elas podem
dar uma contribuição maior ao ensino
onde os professores sfio poucos e mal
preparados. Deveríamos, agora, estudar
a aplicação de nossas técnicas moder-*
nas à educação na América Latina.

Acima de tudo, o desenvolvimen** to da educação requer decisões daque*

les que estão, atualmente, recebendo
uma educação para contribuir com seu
tempo e trabalho para a educação dos
seus concidadãos. Essa elite — os es- 'v.'|
tudantes universitários — constituem a
mola mestra para melhorar a educação
geral, assim como são peças-chaves
para qualquer outro objetivo de pro-
gresso em suas sociedades. Mas, isso
é um outro problema.

Quais são as raízes do extremismo
entre os filhos de uma classe que tem
sido privilegiada durante 300 anos?

Em parte, trata-se de simples na-
cionalismo.

Uma segunda razão é o óbvio an-
seio por justiça. Ninguém é insensível
e os jovens são particularmente sen-
sívels à justiça: aos apelos dos sem*
terra, dos doentes e dos ignorantes.
Com freqüência, o fato de serem esses
estudantes arremessados ao papel do
extremistas serve para medir não a
eles próprios, mas às suas suas socie-
dades.

No entanto, antes de qualquer col-
sa, no meu entender, esses estudantes
são o que são, sem o desejo de "ape-
nas igualar ou se assemelhar, mas da
sobrepujar"; o desejo de que John
Adams dizia: "depois da autopreser-
vação, será sempre a grande mola das
ações humanas". Os estudantes que eu
vi parecem ter sentido que suas so-
cledades, como estão constituídas pre-
sentemente, não têm as condições bas-
tantes para a sua realização; que eles
têm oportunidades insuficientes para
se colocar no Importante setor dos ser-
vlços públicos, a fim de se aventurar
e lutar pela melhoria dos seus países.

Existe multa coisa que podemos
fazer para auxiliar os estudantes da
América Latina e para ajudar a nós
próprios com esses estudantes.

Há duas maneiras principais de
dizer aos outros o que é, na verdade,
esto pais: trazer as pessoas aqui ou
enviar americanos ao exterior.

Deveríamos admitir todos aqueles
estudantes, professores, escritores e

outros — que desejam vir a êste país»
para isso, sem levar em conta se as
suas posições políticas ou econômicas
estão de acordo com as nossas pró-
prias. Muitas vezes, já negamos entra-
da para destacados estudantes latino-
americanos, trabalhando em conjunto
com Universidades dos Estados Uni-
dos, por motivo de suas supostas po-
slções políticas.

Não precisamos temer a presença
de vozes dissidentes, sejam dos nossos
próprios cidadãos ou de latino-ameri-
canos ou de outros. E nossa disposl-
ção a ouvir — e a deixar mesmo que
nossos críticos vejam nossas forças e
nossas fraquezas — será não sòmenio
uma clara demonstração da nossa fé
básica em nossa veracidade e nos nos-
sos ideais, mas produzirá, na minha
opinião, uma impressão positiva nos
estudantes e jovens intelectuais da
América Latina".

UNIVERSIDADES E SERVIÇOS
SECRETOS

Parece ser evidente que as univer-
sidades dos Estados Unidos têm uma
grande contribuição a dar — à educa-
ção, à agricultura e à administração
pública latino-americana; à Aliança
para o Progresso; e, em decorrência, aos
Interesses nacionais dos Estados Uni-
dos. Entretanto, revelações de alguns
meses ou dias passados demonstram que
a sinceridade e o prestigio das nossas
universidades íoram seriamente com-
prometidos por acordos com agências
do governo dos Estados Unidos.

O primeiro deles foi um estudo in-
titulado "Camelot". O Departamento
do Exército incumbiu desse estudo um
grupo da American Unlvcrsity. O
Exército, com uma perspectiva intcli-
gente, estava Interessado em descobrir
quais os fatores sociais, econômicos e
políticos que poderiam influenciar a as-
censão ou declínio de movimentos in-
surreclonais. Mas, o Exército não era
a repartição apropriada para fazer o e'*-"
tudo; e o próprio estudo, planejado
pela universidade, parece ter sido tão
inàbllmente executado como se tives-e
em mira afrontar qualquer auto-res-
peito latino-americano. Nâo sc perpun-
ta, por exemplo, a um líder político
latino-americano — ou a qualquer ou-
tro líder político — como êle sc sente
em relação aos seus pais. O estudo
devia ter sido levado a efeito em sigilo;
quando as notícias, inevitavelmente,
vieram à tona. os estudos unlversitá-
rios dos Estados Unidos através da
América Latina caíram sob hostil sus-
peiç«âo, como instrumentos do Pentá-
gono.

O constrangimento do "Camelot"
foi, agora, completado pela revelação
de que uma missão da Universidade
do Estado de Michigan no Vietnam era
um biombo para a CIA e que o res-
peitado Centro de Estudos Internacio-
nais do Instituto de Tecnologia de Mas-
sachusetts íoi criado, em parte, com
lundos da CIA. Certamente, tôda a
missão universitária dos Estados Uni-
dos, pelo mundo afora, estará, agora,
sob suspeita — prejudicando, cm pro-
porções que não se podem estimar, sua
capacidade de agir como estudantes e
professores.

Em grande parte, nós, no Congres-
so, devemos assumir responsabilidade
por essa situação. O projeto "Camelot"
foi empreendido pelo Exército porque
o Exército dispõe de fundos de pes-
quisa multo maiores do que os que são
dotados ao Departamento de Estado ou
à AID ou às outras instituições não
militares. O mesmo déficit de fundos
de pesquisa nas repartições não milita-
res íoi, igualmente, a razão pela qual
os fundos da CIA íoram dados ao Ira-
tltuto de Tecnologia de Massachusetts.
Eu apólo a nova política que dà ao De-
partamento de Estado e ao embaixador
em cada país o controle da pesquisa
patrocinada pelo governo dos Estados
Unidos no exterior. Porém, o proble-
ma de se tornarem as universidades
identificadas com repartições militares
e secretas continuará na medida em
que essas repartições tiverem grande
preponderância nas verbas da pesquisa
externa. O Departamento de Estado a
a Agência para o Desenvolvimento In*
ternacional (AID) deveriam, por Isso,
solicitar aumentos em seu» orçamentou
de pesquisa, com as correspondentes ra-
duções nos respectivos orçamentos du
repartições militares e secretas.

•
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Nahum Goldmann.

Enquanto o general Moshe Dsyan confraterniza

com o seu colega Cao Ky no Vietnam, apresentando-

se cm íotos marciais ao lado dos que exterminam

populações o colheitas, Nahum Goldmann, mais uma

vez demonstrou ser uma figura extraordinária, de rara

lucidez c do uma vlsSo larga dos acontecimentos, ao

compreender a importância da nova situação criada

na Síria para o futuro do Oriente Médio.

Um Jornal que so publica no Brasil cm Idioma

iidiche, ü Novo Momento, transcreveu recentemente

algumas das declarações que mais uma vez confirmam
*üa 

perspicácia c a coragem moral dc Nahum üold-

mann.

Disse sôbre a criação do Estado dc Israel: "Per-

tcncl ao grupo daqueles que cm 1948, no mês dc maio,

Sc dcclnraram contra a criação do Estado Judeu. Na-

quclo tempo, naquelas circunstâncias, era prematuro

criar o Estado, mas se o fizeram 6 porque não se che-

gnva a um entendimento com os árabes. Precipita-

ram-sc c como conseqüência eclodiu a guerra com os

povos Árabes. E essa guerra ainda não terminou. Ob

que participaram da criação do Estado dc Israel di-

zlam então que no futuro os judeus contariam com

a compreensiva cooperação de uma nova geração árn-

be. Também isso gorou, pois a nova geração árabe

não 6 menos hostil ao Estado judeu do que a ante-

rior."

Esta passagem, só por si, constitui a revelação de

sérias divergências no que respeita a criação do

Estado judeu — quanto ás circunstâncias c oportuni-

dade — ca ilusão sóbre o fácil entendimento com
-uma nova geração surgindo nos povos árabes, depois

dos acontecimentos.

Naturalmente é preciso ter a estatura de Nahum

Goldmann para dizer isto. Os judeus que se conside-
* ram mais judeus do que os outros porque se afirmam

sionistas, como se o Judaísmo tivesse nascido cm 1948,

mas são incapazes de ir para Israel, pagam esta ambi-

güldnde cm dinheiro c numa ortodoxia dc fachada

< que os leva a defender tudo o que há dc certo ou

¦ errado na política do governo dc Tclavlve.

A defesa dc Israel, sabendo distinguir o que há

— desde a origem — rle errado, c que importa corrigir,

c no fundo os dois problemas estão ligados no que
'.' respeita a minoria árabe c aos refugiados, só pode

ser feita pelas correntes progressistas do Estado ju-

deu e, slmètrlcamcnte, pelos que na Dláspora são por

igual progressistas. Estas não aceitam nem podem

aceitar a destruição, pela guerra, ou qualquer meio,

de uma coletividade, consideram o Estado de Israel

uma realidade definitiva, mas consideram também que

erros Iniciais assim como outros posteriores dos quais,

em parte, Rão também responsáveis demagogos como

Nasser, têm de sofrer uma revísSo, sem afetar a estru-

tura, mas criando uma nova mentalidade, afastando

todos os propósito* neocolonlallstas de uma certa
' cúpula llpfln Internacionalmente, por formarín e In-

•terêsses a Europa e Estados Unidos, mas oue de forma

alguma constitui o pensamento das massas Israelen-

•es, dos autênticos trabalhadores perseguidos e ni re-
' fuglados, dos militantes de base, na luta nntlnnr! d-M

proletários judeus saídos dos países árabes, de Inte-

lectuals saldos do terceiro mundo.

Nfio é a cúpula atual dc Israel que vai decidir,

mas os progressistas do Israel no exterior, os Judeus

também progressistas que, embora contrários ao dogma

sionista, defendem a existência do Israel, contra as

manobras dc cerco ou destruição mas propondo neces-

sárln.i correções que permitam chegar a um entendi-

mento com os povos árabes.

t ainda Nahum Goldmann que nos adverte sôbre

os "problemas sérios c complexos" que enfrenta Israel

e da nova situação criada na Siria, onde um novo

governo, com tendências radicais c com evidente in-

íluêncla da União Soviética está no poder.

•'Na Síria, a URSS está conseguindo os seus objc-

tivos c tudo fará pnra não perder essa posição", diz

ainda Nahum Goldmann, que não apresenta o pio-

blema sob um angulo de critica, mas dc simples o

exata constatação. .
Mas que isto vai ter conseqüências para Israel nin-

guém pode duvidar. Resta saber que conseqüências.

A nova situaçfio pode ter desenvolvimentos positivos,

mas nfio através de um nacionalismo árabe mesqul-

nho ou do um sionismo de direita o sim dos grupos

progressitas da Síria e países árabes, c das mesmas

tendências cm Israel e da Dláspora.

¦

Israel.

Síria

e novo

Tashkent
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Nahum Goldmann pede aos Estados Unidos e à

União Soviética que garantam a existência de Israel.

Mas nem os Estados Unidos nem a União Sovle-

tlca garantem incondicionalmente Israel. Os Estados

Unidos vetaram categoricamente a idéia da guerra pre-

ventiva preconizada pelo inevitável general Moshe

Dayan, enviaram Harriman a Telavive e deixaram

bem claro que tal iniciativa encontraria a oposição

frontal do governo norte-americano. Foi uma atitude

louvável de Washington. Esta seria a posição da União

Soviética, no caro dessa guerra, encontrando-se, como

em 1950, Washington e Moscou do mesmo lado.

Quanto à União Soviética - cuja influência no

Oriente Médio se afirma gradatlvamante, agora tam-

bém no Iraque - não pode garantir incondicional-

mente Israel, embora Moscou seja inteiramente contra

uma guerra dos árabes a Israel ou de uma solução pela

íôrça, de qualquer tipo, do litígio árabe-Israel.

Náo pode, contudo, em função da sua política

árabe - na qual há aspectos positivos e outros dcplo-

ráveis, principalmente no que respeita a cer as cum-

plicldádes com a demagogia «socialistar de Nasser-

dar garantias sem um mínimo de esforço de Israel

. para a solução, principalmente do problema dos re-

iugiados.
Mas também não pode a União Soviética exigir,

ou sequer propor, a solução desse problema, 
^como 

;sen-

do da exclusiva responsabilidade de Israel, pois há

uma exploração política quanto aos refugiados e se

alguns querem, de fato, voltar a Israel - e a Lei do

ReRre*so deve no seu caro também ser aplicada -

muitos outros, como tive ocasião de verificar pessoal- .

mente em Gaza, aceitam outras soluções.

A União Soviética começa a ter no Oriente Médio

uma posição que lhe permite exercer uma ação po-
''-altiva tanto sôbre os árabes como sôbre Israel. Se a

União Soviética conseguir, no Oriente Médio, reunir

ns partes em litígio, como conseguiu fazer com a Índia

c Paquistão, dará uma contribuição à paz e à solução

do problema Israel-árabes, pela qual merecerá irres-

tritos aplausos.
O esforço terá de ser íeito, com apoio nos verda-

deiros progressistas árabes e nos genuínos progres-

sistas de Israel. Talvez possa estar chegando a vez e

a hora dos progressistas do Oriente Médio, árabes e

israelenses contra as respectivas cúpulas imobilizadas

em ódios, temores, frustrações realizarem um grande

movimento de aproximação, começando por dialogar.

A União Soviética, se conseguir agir com a mesma

Isenção de destreza, no Oriente Médio,.que demonstrou

no conflito índia-Paqulstfio, pode. contribuir para este

dlálo'o.
A. grande possibilidade histórica que se apresenta

não é para cs sionistas da direita — embora seja para
os progressistas de Israel — e não é para cs ditado-

res como Nasser que. fazem do perigo de Israel um ci-

mento da sua política e da tentativa de hegemonia rô-

bre os povos árabe.*, mas dos progressistas árabes. No

Magreb um novo acordo de Tashkent, desta vez en-

tre árabes e Israel, podei ia merecer algumas «ser»

vas, mas dc forma alguma oposição, desde que fossem

corrigidos erros e injusfças, arrogáncias, pretensões
de cxpamâo ou de tutela neocolonlalista e colocados

os dois grandes nacionallsmos — o árabe e o sionista

na m2:ir.a direção e sentido de autodefesa perante

qualquer tentativa de hegemonia econômica ou poli-

tica, Inclusive da União Soviética. Uma vez entendi-

dos, árabes e israelenses saberiam Egradecer, nr.s pre-

cisamente teriam íôrça para evitar uma nova.depen-

dência. Ou seja: a União Soviética adquiriria um Imen-

so prestígio, não o direito a transmutá-lo em moeda

conversível de ordem política. A situaçSo atual ofere-

ce perspectivas novas mas antes de tudo é nsce-térlo

que além de uma mudança, de mentalidade em Israel,

se verifique uma mudança da mentalidade hoje, prin-

cipalmente, na Síria. ,
Ainda f.qui a ação da Uniáo Soviética pode ser

Importante. , *. • •
Os progressistas — que defendem a existência de

Israel embora com a necessária correção de mentall-

dede e de erros de Isrr.el — sendo amigos dos árabes

tendo-o demonstrado nas horas difíceis, devem rea-

llzar junto do novo governo sirlo um esforço discreto

mas persistente, no sentido de uma revlsfio de posl-

ções. Hoje, que o governo sirio ten influência nítida

de marxistas c até um comunlcte, Sfmith Attyé — o

l primeiro a entrr.r num governo árabe — não é mais

possível manter quanto a Israel concepções tão es-

téreis como errôneas não indo além de um coronel

Nasser. O que em verdade é pouco, embora sendo de-

masiado insipfdo.
Depois do golpe cie 23 de fevereiro de 1966, a Si-

ria, com avanços e retrocessos, enveredou por um

caminho radical. O líder comunista Kaled Baghdacke
entrou livremente em Damasco, e na Nouvelle Retue
Iiiternaiionale, publicou um trabrlho de mérito. Os

ataques a Israel estão ausentes, o que não deixa de ser

um prugresso, mas a susêneia de uma verdadeira ará-

lise marxi-ta do conflito Israel-Arabe, denota, con-

tudo, ainda a incapacidade — ou o receio — de enfren.-

tar um problema central e ligado Intimamente ao pr*-

prio desenvolvimento positivo da sitnacfio Interna: *

pai eom Israel e % aliança oom oo progreialatM de Ia-

rael sendo premissa de uma comum llbertaçfio, no

Oriente Médio.
Os progressistas sírios e israelenses em vez de

trocarem tiros, devem começar por trocar idéias, la-

var os olhes nas águas do velho Tlberiades, tirar o pó
dos longos erros e tentar ver o íuturo.

PAULO DE CASTRO

Jovens americanos:
ação e reação

• . Estarão os Estados Unidos sob a ação de um forte
espirito reformista? Rompendo uma tradição, a revista
Time deixou de escolher o homem do ano, reservando a
«ua primeira capa de 1967 para a nova geração norU-
americana cuja importância acentua ser maior do que"tôdas as promessas c'a ciência e da tecnologia."

. A homenagem do Time aos jovens, 6em distinção
de raça ou côr, traduz um voto de confiança na elite
dirigente do íuturo. Voto de confiança, portanto, nas
perspectivas reformistas que abrem esses Jovens.

Num conjunto de ensaios publicados há pouco, John
Kenncdth Galbraith, que serviu com destaque Ua equipe
de assessores diretos de Kennedy, procurou1 mostrar um»
velha classe de políticos em luta por sustentarão no po*
der, nos Estados Unidos. John McCloy, o homem que se
ocupou da Alemanha logo depois da guerra, íoi ressuscl*
tado para conduzir difíceis negociações com a Alemanha
tíe hoje. Robert Bowie, antigo- colaborador de John
Pôster Dulles, recebeu de novo a tarefa de empunhar o
velho estandarte do Departamento de Estado e só uma
voz, no Congresso, levantou para deíendêlo: a do septua.
genárlo senador republicano Saltonstali, oue pouco depois
se retiraria, derrotado, da vida pública.

: Um outro senador, Pianlc Church, um dos membros
mais capazes emais ativos da Comissão de Relações &•
teriores do Senado norte-americano, escreveu no último
número de 1966 do Forelgn Afíalrs:

— Há preconceitos tão arraigados np Departamento
de Estado que não só podem ser dificultadas, como tam*
bém excluídas, respostas adequadas e oportunas às novas
presoectivns mvndiais.

Em sua luta pela sobrevivência, a velha classe polltl*
ca norte-ame-fcana procura, sobretudo, impor seus pre*
conceitos à aeão reformista dos jovens. Edwin Willls, ou-
tro parlamentar sfptuatíenário do sul dos Estados Unidoa
e presidente da notória Comissão de Atividades Anti*
americanas, decidiu tornar ilegal a ação pacifista' dos
Jovens norte-americanos, configurando como crime espe*
ciai as tentativas de "bloquear o movimento de tropas ou
de material bélico no Pais" e de ajuda ao Vietnam do
Norte. Sentar-se ou deitar-se no caminho de tropas é
um ato de resistência passiva comumènte praticado, nos
Estados Unidos. E multas associações de jovens norte-
smer'canos mardam medicamentos ao povo norte-.vietna*
niits.

A p óprla administração federal considerou um absur-
do a decido do deputado Willls, endossada pela Comls*
sáo de Atividades Antiamericanas, de criar leis especiais,
oue preViám oté 20 anos de cadela, contra Jovens paci-
íista/. E r.o fim de 1966, Jovens de mais de uma centena
de universidades norte-americanas firmaram um documen-
to dirigido a Johnson, dizendo claramente que náo estão
dispostos a sacrificar suas vidas numa guerra que conside-
ram injusta.

No final do ano letivo de 1966, uma importante re*
vista norte-americana dirigiu a seguinte mensagem aos
Jovens norte-americanos:

— Vccêt, Jovens homens e mulheres, melo milhão de
vecê.', oue serão graduados pelas universidades dos Es*
tados Unidos, são os privilegiados, os únicos para os
ruals as posieões de influência e de poder estão abertas.
De suas fileiras virá a elite do poder dè amanhã. Vocês
irão compor a liderança do país, decidindo o nosso futu-
ro e talvez; — tal é a posição dos Estados Unidos no mun-
do de hoje — o da própria espécie humana.

Os Estados Unidos se voltam, portanto, para os seus
Jovens, ronmendo a linha de resistência dos velhos poli-
tlc06 no poíer.

O bombardeio do
Vietnam do Norte

0 senador Mike Mansfield, líder da maioria demo-

erata no Senado norte-americano, sugeriu quo os Estados

Unidos cessem o bombardeio do Vietnam do Norte, abrin-

do caminho para uma solução negociada da guerra asiá-

tlca. De volta do Japão, onde íoi, até há pouco, embai-

xador norte-americano, disse Edwin Relschauer:
• — A athude mais sábia, por parte dos Estados Uni-

dos, seria terminar gradativamente o bombardeio do Viet-

nam do Norte.
;'; Terminada a trégua do Natal, escreveu o Ntw York

Tlmtt:
— A rapidez com quo os Estados Unidos voltaram

a,bombardear o Vietnam do Norte elimina a esperança

de uma pausa prolongada na guerra, que levasse a ne-

goclnções.
O bombardeio do Vietnam do Norte é hoje, portanto,

o conto nevrálgico dc toda a guerra vietnamita. U Thant,

secretário-geral da ONU, deixou claro, numa carta ao

presldento da Sociedade Britânica Pela Paz no Vietnam,

que o prinviro passo a dar, no rumo de negociações,»

a çeasnção unilateral e incondicional desse bombardeio.

Isto explica o mutismo de U Thant diante da última ges-

tio feita na ONU pelos Estados Unidos, para que éle

lntervenha diplomaticamente no conflito.
No seio d0 governo norte-americano, no qual circulam

figuras como a do senador Mlke Mansfield, a confusão

é evidente Arthur Goldberg, delegado na ONU, pediu

a U Thant que desse "qualquer passo necessário par»

conseguir a suspensão das hostilidades no Vietnam".

Pouco depôs porta-vozes designados como "altos íun*

clonarios do Departamento de Estado" apressaram-se em

dizer que a carta de Goldberg ao áecrctlrio-geral da

ONU náo refletia "nenhuma mudança na posição dos &•

tados Unidos'.
Por que então foi escrita a carta? Esta pergunta t

feita hoje, '.cs Estados Unidos, por pessoas responsável!

que vêem na desorientação do governo uma forte ten-

dência ao caos. Entre estas pessoas se inclui o articulisü

Walter Lippman que acusa o governo norte-american|>

de conservar de pé obstáculos à ação teoricamente P«-

cificadora de seu delegado na ONU.

Eis os obstáculos:

1, Náo há nenhuma Indicação dc que Johnson te-

nha deixado de acreditar que o bombardeio é o melhor

melo de subjugar o Vietnam do Norte;

2. Nio existem sintomas verossímeis de que oi »'

tados Unidos estão dispostos a retirar seu poderio »U'*

tar do Vietnam e da Tailândia;
' '8. 

Tampouco há indicações de que o Departamen»

de Eit&do aceite fazer caso omisso do general Cao l

primeiro-minb-tro do Vietnam do Sul, negociando direU-

mente com os vietcongs.
Além de tudo. isto, é preciso considerar a exataf»

bélica dos conselheiros militares. "Não acredito que *W

cumpram a palavra"; íoi a reação do general Pumi, &

dos comandantes norte-americanos de campo, no ™ '

nam, á trégua do Natal. Os conselheiros militares

Johnson Já classificam de "frutífero" o bombardeio4

Vietnam do Norte, com base no anúncio de que a W?

traçío de materiais de guerra, do Norte para o Viet»»

do Sol, íoi reduiida de 80 para 75 toneladas m«»^»i'•

NEWTON CARLOS
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A questão social na Alemanha e na Inglaterra A batalha e

A questão social, da maneira por que é resolvida em
dois dos mais importantes paises europeus —- a Alemã*
nha Ocidental e a Inglaterra — poderá vir a exercer in*
íluència notável sôbre os destinos do mundo.

Todas as pendências internacionais de outrora estão
sendo superadas como íonte de conflitos bélicos. As guer*
ras de caráter religioso desapareceram quase por comple*
to. As guerras coloniais, tendo em vista sobretudo fon*
tes cativas de matérias-primas, também passaram de mo*
da. E os litígios por causa de fronteiras e de- minorias
raciais, tendem cada vez mais a ser dirimidos em mesas-
redondas.

A questão social coloca-se então em primeiro plano,
sobretudo nas regiões industrializadas. E acontece que
não existem mais povos conformados com Um desenvolvi*
mento puramente agrícola. Todos eles buscam industria-
llzar-se e estudam os modelos existentes para resolver os
problemas sociais específicos desse tipo de sociedade,
em que a propriedade dos bens de produção se concen*
tra e o sistema salarial adquire proporções antes desço*
nheridas.

Depois da segunda guerra mundial, com o cresclmen-
to vertiginoso dos partidos comunistas e sua ascensão ao
poder em muitos Estados da Europa e da Ásia, a questão
social adquiriu aspectos da maior gravidade. 0 grupo ca-
pltalista, capitaneado pelos Estados Unidos, e o grupo
comunista, chefiado pela União Soviética, quase sucumbi-
ram à tentação de resolver pela força física suas disputas
político-sociais. Tinha um, como projeto, libertar na*
ções inteiras da "tirania soviética", e o outro, idêntico
projeto de libertar as nações que ainda se achavam sob
a "escravidão imperialista". Á construção de bombas d?
hidrogênio e dos balísticos intercontinentais, aí pelos fins
da década passada, chegaram a tempo de taostrar a todos
que uma nova guerra mundial não compensava nem re-
solvia nada, podendo antes representar o suicídio coletivo
dos habitantes do Planeta.

A questão social permaneceu, porém; e ainda hoje
se constitui no fator principal dos conflitos bélicos, mes*
mo quando também motivados e exteriormente revesti*
dos de um caráter nacional, pela interferência estrangei*
ra. Foi o fator predominante da guerra da Coréia, como
agora o é da guerra do Vietnam, ambos esses paises in*
ternamente divididos em regimes sociais diferentes.

PONTE ENTRE DOIS MUNDOS

A Alemanha Ocidental e a Inglaterra, com as trans-
formações sociais em curso, estão edificando, para o fu-
turo, uma ponte entre os dois mundos — o comunista
e o capitalista —-, através da qual a humanidade poderá
reencontrar-se para conviver realmente em paz.

Embora não sejam iguais suas experiências, têm cias
vários pontos em comum. Deixando vasta margem do
atuação para a iniciativa privada e mantendo as mais
amplas liberdades públicas e individuais, funciona nesses
dois países uma democracia social, lastreada em classes
operárias fortemente organizadas o relvlndicantes, que
desfrutam de um nível de vida decente e são protegidas
por uma rede de seguros sociais que vai do berço ao
túmulo. A Constituição alemã, denominada de Lei Fun-
damental, define seu Estado como "social e democrático,
baseado no Direito".

A importância dessa experiência se nota dc vários
ângulos.

Em primeiro lugar, representa uma alternativa de-
mocrátlca para o socialismo de forma ditatorial praticado
no mundo comunista. É verdade que, desde muitos anos
antes, encontravam-so alguns países, oe que a Suécia 6
o exemplo mais expressivo, onde se..exercitava um sócia-
lismo democrático, com êxito admirável. Mas sempre
havia a alegação de se tratar de um fenômeno excepcio-

Osvaldo Peralva

nal, num pequeno território dc escassa população, neutro
nos embates, armados europeus, sem as complexidades
econômicas e nacionais inerentes a outros povos. Á Ale-
manha c a Inglaterra vieram derrubar êsse argumento.

Em segundo lugar, essa experiência é importante
porque se verifica num Continente que foi palco das maio-
res guerras da história.

Em terceiro lugar, porque se desenrola nas vizinhan-
ças, por assim dizer, da potência-líder do outro sistema
político-social a União Soviética, cujos povos não pode-
rão deixar dc sentir a influência de suas soluções.

K, finalmente, porque essa experiência tem um ca-
ráter pioneiro em relação aos países grandes e fortes por
sua população c por seu alto nível de progresso eco-
nômico, técnico e cultural.

DISSEMELHANÇAS .•,,.'•

Antes de passarmos à enunciação das feições peculia-
res a cada uma dessas experiências, devemos assinalar-
lhes as dissemelhanças. A solução oferecida pelo traba-
lhlsmo inglês tem como.suporte o poder público, erigln-
do-se o Estado mesmo cm delegado das classes traba-
lhadoras, por intermédio do partia i governamental; a
solução democrático-cristã, germânica, busca seguir, ao
contrário, pelos trilhos da iniciativa privada, estimulan- •
do os trabalhadores a se tornarem acionistas das com-
panhlas em que trabalham e facilitando o acesso de seus
representantes aos conselhos fiscais e às diretorias das
empresas.

Tanto na Alemanha como na Inglaterra o poder eco-
nômico, particular ainda é bem sensível., mas a maneira
pela qual o governo se aparelha para controlá-lo e repri-
mir-lhe os abusos é, nos dois países, não só diferente
como até de sentido contrário. Enquanto na Inglaterra
se fêz a nacionalização da indústria siderúrgica, depois
devolvida aos particulares c agora, dc novo, projetada
para passar is mãos do Estado, a Alemanha tomou rumo
oposto — o da privatização de antigas empresas estatais.
A Volkswagen, entre outras, que era uma empresa do
Estado, teve seu capital democratizado em 70%, conser-
vando o poder público apenas 30Tú, e assim mesmo a ti-
tulo provisório para evitar que seu domínio caia em
mãos dos grandes -capitalistas, c enquanto os trabalhado-
res e o povo tm geral não estejam suficientemento aptos
para assumir-lhe o controle total.

Encuanto na Inglaterra o seguro social é adminis-
trado pelo governo, inclusive com a socialização da me-
dicina, que transformou os médicos em funcionários pú-
bllcos, na Alemanha essa função é desempenhada por
milhares de caixas com autonomia administrativa, limi-
tando-se o governo a parcialmente subvencionar algu-
mas delas.

Enquanto na Inglaterra o governo constrói, com seus
próprios recursos, e aluga a baixo preço moradias popu-
lares, na Alemanha a política oficial ó no sentido de fo-
mentar a formação de propriedade "'ações populares",
casa própria) entre as camadas de renda inferior ou mé-
dia. Algumas das maiores empresas de construção civil,
na Alemanha, são de propriedade dos sindicatos, atuando
sem objetivos dc lucro tão-sòmentc para tornar mais
acessível aos trabalhadores a aquisição de seus aparta-
mentos.

Enquanto na Alemanha os operários tomam parte, de
diversos modos, na direção de empresas, chegan-
do ate a paridade (2 diretores patronais, 2 diretores ope-
rários e um diretor neutro, escolhido de comum acordo
por ambas as partes), na Inglaterra os sindicatos de tra-
balhadores só admitem participação no poder público, es-
tando as trade unlons filiadas, em sua maioria, ao Parti-
do Trabalhista no Poder. E recusam veementemente a
idéia do entrarem para a administração das empresas.
(Em Londres, um dirigente da central sindical britânica,
retrucando a uma observação minha, disso com enfado:

"O operário não pode usar ao mesmo tempo o boné de
empregado e a cartola de patrão").

Apesar dessas diferenças de concepções e de meto*
dos, os dois regimes possuem uma extensa fronteira co*
mum, expressa na conquista do bem-estar social em har-
monia com o usufruto das liberdades democráticas.

INQUIETAÇÕES

Em ambos os sistemas existem, é claro, numerosas fa*
lhas, e nem sempre é fácil aos governos resolver proble*
mas que emergem, de súbito, da aparente quietude so*
ciai. E as Insatisfações, as queixas e as criticas partem
tanto de um lado como de outro. Os operários alemães
dizem que o grande capital está em ofensiva, querendo
tomar de novo o freio nos dentes. Falam da injustiça de
ainda se encontrarem muitos ricaços que vivem exelusi*
vãmente de recortar cupões, sem exercer qualquer fun*
ção produtiva na sociedade. Quelxam-s» de que o impôs*
to do renda não grava suficientemente, como na Ingla*
terra, as fortunas particulares. Por sua vez, os empresa*
rios verberam a intransigência dos trabalhadores, acusan*
do-os de não serem reconhecidos aos benefícios espontà*
neos dados pelas empresas, e desencadearem as chamadas"greves selvagens", isto é, à revelia do sindicato e por
questões secundárias. .

Na Inglaterra alguns patrões (em empresas produto*
ras de aço, por exemplo) inqulnam o governo trabalhis*
t& do demagogia, ao apontar a falta de investimentos
nessa indústria, quando a causa disso — segundo afirmam
— é precisamente a ameaça de nacionalização que volta
a pesar sôbre e'.a. Culpam os operários de não haverem
cumprido o gentlemen agreement patrocinado pelo Go-
vêrno, segundo o qual nem os produtores aumentariam
os preços de suas mercadorias, nem os trabalhadores exi-
girlam aumento de salários, por um periodo de tempo
que fosse suficiente para vencer as dificuldades econòmi*
cas e financeiras do Pais. Mas os operários argumentam
que não poderiam manter seus salários congelados en*
quanto o custo de vida subia.

Em ambos os países inquietações sociais se verificam
em conseqüência das perturbações na situação econômica-
financeira. Na Inglaterra é o desemprego chegando à
casa dos 500 mll, o desequilíbrio no balanço de pagamen*
tos, a grande divida externa, oriunda ainda dos compro-
missos de guerra c que deixou o País prátícamenle nas
mãos dos seus credores. Na Alemanha é o avanço da
inflação, chegando a 4,õc/ó ao ano (risível diante da nos*
sa, mas dramática para eles), a taxa de crescimento eco*
nômico cm declínio, os desajustamentos que começam a
ser provocados pela automoção, o receio um tanto supers-
tlcioso do que a extraordinária prosperidade alcançada
pslo país, em tão poucos anos, seja como todo bem —
não dure para sempre.

ABRINDO CAMINHOS

Tais as Impressões recolhidas em minha visita de fins
do ano passado.

Cumpri um programa elaborado de acordo com meus
pedidos, gozando dc todas as facilidades para ver e in*
qulrir o que e quem quisesse, desde autoridades públicas
até modestos servidores e homens do povo, instituições
privadas e oficiais, diretores c operários de fábricas. Com
exceção de um ou dois casos, entre dezenas deles, minhas
indagações sempre foram acolhidas com naturalidade o
respondidas com uma franqueza que, por vezes, me atur-
dia.

Agora, do caderno do repórter vão sair para as pá-
ginas do jornal as observações registradas ao longo d>_
uns trinta dias dc contato com a realidade Inglesa c ale-
mà. Realidade de dois paises ricos e poderosos, democra-
ticos e socializantes, os quais, por entre êxitos e obstá-
culos, põem em ação uma experiência riquíssima, capaz
de abrir novos caminhos i sociedade humana.

a guerra

Um novo regime para uma nova elite

Em meio ã resistência dos últimos liberais do Brasil
* aprovação do projeto de Lei de Imprensa do marechal
Castelo, simbolizada na pessoa do Júlio Mesquita Filho,
o comportamento dos políticos ditos do oposição cm fa-
ce da ofensiva sistemática do Governo para impor ao
Pais um regime despótico é simplesmente lamentável.
Na realidade, a tática de ofensiva Ininterrupta tomada
pelo marechal em fins do mandato, ao mesmo tempo
quo desbaratou as forças oposicionistas quanto ao princi-
pai, permitiu uma sortida do caráter defensivo num se-
tor particular, embora extremamente importante, qual
o da liberdado do imprensa. Boa parle dos proprietários
dc jornais eles mesmos despertaram da resignada atitude
cm que se encontravam, o passaram ao protesto, arras*
tando consigo os jornalistas, os advogados, os sindicatos
e afinal os estudantes. A UNE c seus dirigentes desta
vez despertaram também à realidade e resolveram, aban-
donando a atitude aristocrática em que so encontravam,
desdo quo tentaram boicotar as eleições, meter-se com
burgueses, simples liberais, na defesa dc um mero pos-
tulado democrático. Fêz-se assim quase .espontâneamen*
te uma "frento únlla" real, prática, com fins precisos, co-
mo o de derrotar o Governo no seu projeto liberticida
contra a imprensa.

Os acontecimentos vieram dar uma lição dc coisas aos
políticos, intelectuais, homens públicos liberais, democra*
tas, esquerdistas que na larga faixa da oposição ao Poder
Militar o sua ação não sabiam como engajar, fora do epi-
sódio passageiro e semifrustrado das eleições, uma luta
pública contra a política liberticidade entreguista do Go*
vêrno. Há quanto tempo Carlos Lacerda, Juscelino Kubits*
chek o vastas áreas do esquerda falam cm unir forças,
em "frentes amplas", etc., sem dar um passo à frente?
A razão dessa impotência era 'precisamente a falta de
um objetivo concreto, imediato que pudesse —• como a
luta contra a Lei do Arrocho —¦ congregar todos os ele-
mentos mobilizávels para uma ação comum, democrática,
de massa, contra a ditadura castelã.

Seguros das forças que apoiam seu plano estratégico
de assegurar no Brasil por décadas o Poder Militar, mu-
nido de uma Idéia política e de um programa de ação,
mas seguro também da pusilanimidado e dispersão das
forças do oposição, nosso marechal resolveu de melhor
tática tomar a ofensiva simultaneamente em todos os'flancos. 

Com Isso guarda a vantagem da iniciativa, c po-
de medir o grau dc resistência ou do coesão deste ou
daquele setor do campo adverso, e agir em conseqüência.
A vitória dificilmente lhe vai escapar: sua Constituição
já está aprovada, com todos os quesltos-chave para ga-
rantir a implantação do Estado neofascista do seu modê-
lo, pela capitulação quase sem disfarce do MDB, e sua"'ei do imprensa" dificilmente será arquivada pelo mes-
mo "congresso" sem autonomia, castrado, que fingiu dis-
cutir e votar o projeto constitucional de sua Majestade,
o Regente. _

O sentimento da "realidade" ó tão vivo no recinto par-
lamentar cm Brasüla que um dos artigos que causou gran*
de discussão e alvoroço foi a redação do preâmbulo da
nova Constituição. Fogosamente muitos liberais e ferozes
oposicionistas debateram durante horas sôbre se o mesmo
preâmbulo viria com a costumeira invocação: "Nós, os re-
presentantes do povo brasileiro, reunidos... sob a pro*
teçío do Deus, decretamos...'* ou modificado, sem a
qualificação de "representantes do povo" para apenas mo-
destamente afirmar o que mesmo assim já era uma men*
Ura: "O Congresso Nacional, sob a proteção de Deus" (?)
Promulga... etc." Foi então lembrado aos valentes da
Casa que eles já não mais "representavam, o povo" pois
se continuaram em função desde abril de 1964 foi graças'à Revolução" que os "legitimou". Ê isto o que o nosso
marechal quer: que eles discutam o pau da bandeira do

Mário Pedrosa

clube ou as palavras do preâmbulo de sua Constituição.
Mas também permitiu que seus mais respeitáveis correll-
gionários, velhos liberais da velha UDN, alterassem a or-
dem dos capítulos c atenuassem mesmo certas cruezas
a la Medeiros do projeto, a fim de melhorar o estilo li*
beral, assim como ao que parece consentiu que se incluis*
se grande parle do capítulo dos direitos Individuais da
Carta do 46, contanto que tudo se arremate com um ar-
tigo que manda cassar direitos "pelo prazo de 2 a 10
anos, sem prejuízo de ação civil ou penal cabível", a quem"abusar" "da livre manifestação do pensamento, da pres-
tação do informação, da publicação de livros, jornais e
periódicos, do exercício de qualquer trabalho, oficio ou
profissão", do direito "do rcunir-sc, sem armas", "da li-
berd.ido do associação", etc. No contexto político geral
do novo regime, que é o clima dentro do qual se vai apll-
car a carta marechalícla, já se pode imaginar o que a
lei ordinária não poderá permitir aos governantes no pu-
nir "os abusos" daqueles direitos, conjugados aos atrlbu-
tos do "corrupção" o "subversão" pespegados aos cidadãos
desafetos dos membros da nova oligarquia. É de espan-
tar também a quase euforia de muitos congressistas da
oposição ansiosos por aderir ao futuro govêmo porque
a Constituição previria o direito de o Congresso emendar
a mesma quase nos termos do próprio presidente da Re-
pública. A Constituição castelista já foi até declarada cs-
coimada dc seus traças fascistas porque uma emenda iria
permitir ao Executivo "intervir" na ordem econômica, co-
mo se algumas vez já tivesse sido apanágio dos regimes
fascistas fazer do Es'ado totalitário um instrumento pas-sivo, não-inlervencionista na ordem econômica. Meu Dcusl
que vontade de aderir à nova ordem do Poder Militar!

O marechal Castelo, com sua equipe dc militares
e burocratas internacionais (Roberto Campos & Cia), sabe
onde ceder ou consentir, c prepara o terceiro pilar do
novo regime na nova Lei de Segurança Nacional, que
está a sair de dentro da casamata do seu poder leglfe-
rante. Assim, bem armado política e policialmente, o novo
Estado está preparado para impor ao país uma nova ordem
econômica, sem levar cm conta nem as lamentações dos
liberais, nem as resistências ainda passivas das classes
trabalhadoras e oprimidas, nem mesmo os requerimentos
e ponderações das classes dominantes, inclusive de seu
setor mais dinâmico, o seu corpo empresarial.

O marechal Costa e Silva fugiu do terreiro nacional,
para deixar o campo livre á ação do outro marechal e já
a carregar nos ombros encarcados todo peso da impopu-
laridade, tributo que teve de pagar para instalar no país
o novo regime despótico, sob que terá dc river o povo
brasileiro, a menos que uma revolta ou uma autêntica rc-
volução popular c nacional desmantele todo esse edifício
com grades nas janelas e muros altos para dos escom*
bros erguer um novo edifício mais arejado c confortável.
A Oposição dispersa e heterogênea ate hoje não encon-
trou um eixo em torno do qual coordenar sua ação. Pelo
oportunismo congenital de sua composição, seus elemen*
tos mais representativos no campo legal procuraram en*
contrar aquele eixo no próprio sucessor do marechal Cas-
telo. Mas para evitar àquela formação Incômoda, o outro
marechal ausentou-se. A Oposição por seu corpo de re-
presentantes ficou balolçando no ar, a debater-se mas
não a combater.

A partida para o estrangeiro do sucessor do atual
Regente não foi ditada por um simples oportunismo pes-
soai dele. Foi, com efeito, em obediência a uma consig-
nação militar que o futuro "presidente" se ausentou a fim
de não se tornar num centro de resistência desmorali*
zadora ou acomodaticia com os interesses contrários ou
adversos ao complexo de leis e medidas necessárias à
"institucionalização" do Poder Militar, Os políticos fica*

ram a ver navios. E dcsorienta,dos, sem nervos c sem es-
pinha dorsal, aceitaram o terreno dc luta escolhido pelo
marechal regente e dentro dele apenas esperneiam. Não
se trata mais de opor-se cm conjunto ao novo regime em
sua totalidade, mas, resignados a êle, tentar atenuar suas
durezas aqui ou acolá. O MDB transformou-se, assim, pela
ria dos fatos consumados, no segundo partido do regime,
ou o partido de oposição de sua majestade. E nessa con*
dição pode até aspirar a ter uma partlcipaçãozinha no fu-
turo governo, em nome da necessidade por exemplo de
uma "conciliação" nacional.

Hoje, a luta "pessoal" contra o marechal Castelo é
uma forma disfarçada de oportunismo. Nesse fim dc go-
vêrno, o mesmo marechal está apenas arrematando a ação
iniciada com o primeiro "ato institucional". Com o dr.
Medeiros e o dr. Campos êle está talhando o uniforme
do regime instaurado a 1 de abril, tanto no domínio júri-
dico como no domínio econômico e no domínio militar-
político. Assim, enquanto êle dá combate em nome de um
plano estratégico, os opositores agem em ordem dispersa
e se perdem dc antemão pelos atalhos táticos dos gran-
des flancos abertos.

O novo regime veio para enquadrar as classes empre-
sariais brasileiras num complexo sócio-económlco bem
mais amplo, e garrotear as classes prolelárias nas malhas
da ditadura militar, a fim de integrar o Brasil no siste-
ma externo do Poder Nacional Imperial americano. Os
governantes deste Poder chegaram à conclusão de que
não podem confiar, para uma política de integração latino,
americana ou brasileira no complexo imperial dos Esta*
dos Unidos, sem a qual não vêem esperanças de man-
ter a paz e a ordem no seu hemisfério, em grupos po*
lílicos nativos ou mesmo nos setores mais respeita*
veis de suas classes dominantes. A prática dos últimos
anos velo ensinar que os quadros militares de nossos pai*
ses podem oferecer um apoio muito mais sólido para
aquela política do que qualquer outro agrupamento d*
vil. Esta preferência está bem expressa numa obra de
1966, editada pelo Forelgn Pollcy Research Institute, sô*
bre Stra»»oy for the Anwrlcas, cujo autor, especialista
na matéria, sr. Joseph W. Reidy, ao tratar do Programa
da Assistência Militar dos Estados Unidos (USMAP), nos
informa que com "a mudança da imagem do militar latino*
americano, a política corrente da USMAP de favorecer
programas de açio cívica e de construção nacional" (pro*
jctos de obras públicas, facilidades de transportes, pro-
jelos sanitários e de saúde, etc.) sai reforçada. "S«, diz
éle, programas como esses, indígenas ou estimulados pe-
los Estados Unidos, obtêm o apoio dos militares da Amé*
rica Latina, um problema capital da política americana
pode ter sido resolvido." Em úlüma análise, concluiu,
o futuro da USMAP na América Latina vai depender dos
êxitos ou fracassos dessa ação cívica e programa construti*
vo. "Em muitos países latino-americanos as forças mili*
tares representam tanto um fator interno importante de
poder como um grupo de homens disciplinados c quall-
ficados que poderiam prover o ímpeto necessário a rá*
pidas mudanças sóclo-econômicas desejáveis. Muitos es*
tabeleclmentos militares latino-americanos contêm mem*
bros de uma nova ttltté com a qual os Estados Unidos po*
dem trabalhar."

O marechal Castelo não engana ninguém quando visa
a preparar essa nova elite para trabalhar com o governo
imperial norte-americano. O sucessor do marechal tam-
bém nio Ignora êsse objetivo, membro que è do Poder
Militar que se Instalou no Brasil, disposto a dominar por
anos e anos a fio, até que aquela colaboração se tome
rotina e o país alcance um lugir "respeitável" como «a*
télite do sol Imperial ao norte do chamado hemisfério oci*
dental.

Fernando Pedreira

A reação da opinião pública contra a tentativa
de implantação no País de um regime forte, inspira-
do nas mal assimiladas doutrinas da Escola Superior
de Guerra, obteve nos últimos dias algumas vitórias
importantes. O Governo recuou e seus próprios repre-
sentantes no Congresso, a começar pelo senador Krie-
ger, encontraram forças para reagir aos desejos do
presidente da República e do seu ministro da Justiça,
ao menos em alguns pontos tidos como básicos. A pró-
pria lei de segurança que deve vir sob a forma de de-
creto-lei c que é, tanto quanto se pode saber, a peça
chave do quadro legal autoritário a ser imposto ao
Pais, estaria já sendo revista e "amenizada" pelos ór-
gãos militares e paramilitares incumbidos de conce-
bè-la. Estes órgãos, hoje nas mãos do grupo castelis-
ta da Escola Superior de Guerra, e que ameaçam
tornar-se a principal fonte do direito brasileiro, com
ou sem o referendo do Congresso, são, além da ia-
mosa Escola, o Estado-Maior do Exército e o Serviço
Nacional de Informações. Este último, aliás, na vi-
gência da nova lei, centralizando em suas mãos todos
os serviço secretos e dc segurança do Estado, acaba- .
ria assumindo no País um papel desmedido, certa-
mente semelhante ao dos todopoderosos serviços se-
cretos das nações totalitárias.

O recuo do Governo deu-se em tres pontos prin-
cipais. Admitiu éle que a nova Constituição consa-
grasse cm termos apropriados os direitos e garantias
individuais característicos da democracia moderna ou
ocidental, admitiu ainda um sistema mais flexível para
as futuras reformas da própria Constituição, que ja
não precisam ser por dois terços dos votos de cada
uma das Casas do Congresso, podendo ser aprovados
por maioria absoluta: finalmente pela voz do próprio
presidente, o Governo declarou desejar que o seu pro-
jeto de lei de imprensa seja emendado. Estas conces-
soes sem dúvida abrem caminho para um entcndimen-
to, dando a entender que o presidente Castelo nao

pode ou não quis manter-se na posição ce mtransigen-
cia cm que se encontrava no início. Mas, a verdade
é qué?vencendo esta primeira batalha, contra a des-

crença e o desalento de muitos dos seus próprios par-
tidários, a Oposição está correndo o risco, nao peque-
n°' 
fflílS do Governo, num mo-

mento°Tm que'crescia a onda contra suas tej—JJ.
com reflexos nos próprios meios m.l tares, fortalece-

ram-no talvez mais do que a seus adversários
O marechal Castelo Branco c seu ministro da Jus-

Uça justificaram seu próprio recuo, classificando da
"bacl arelcscas" as preocupações cm torno do capitulo

dos direi os o garantias, manifestadas pelos senadores
da ARENA. E' difícil deixar dc admitir a uma tal cias-

sificação algum fundamento. A aprovação da emenda
assinada pelo sr. Eurico Rezende, ao mesmo tempo

S salvai face dos liberais do Congresso restabe-
lece clima favorável à tranqüila aprovação de tudo

aquilo que o Governo realmente desejava ver¦aceito,
eleições indiretas, hipertrofia do Executivo, foro mili-
tar para os civis, intervenção nos Estados, normas or-

çamentárias c financeiras, etc Nestas con .çoes
afirmação de porta-vozes militares de que o projeto
de Lei de Segurança está sendo "modificado para
atender à nova redação do capitulo cons itucional so-
bre direitos c garantias, soa, senão maliciosa, pelos
menos irônica. , __...__

A luta que hoje se trava no Pais, menos do que
um debate em tomo de fórmulas jurídicas, c um cho-
oue político entre tendências e concepções diferentes,

que disputam o poder e o domínio do Estado e que
para obtê-los, ou mantê-los em suas mãos, precisam
do apoio das grandes correntes de opinião, civis c mi-
litares, do País, Em outras palavras: para saber se as

novas leis vão ou não vão "pegar", para saber se o

que vai afinal prevalecer, desta colcha de retalhos ins-
titucional em elaboração — o que c preciso c ver quo
corrente acabará predominando c qucXjpupo político
controlará o poder, nos próximos meses c anos: os
doutrinários da segurança nacional ou seus adversa-
rios democratas.

A segunda modificação aceita pelo Executivo no

projeto de Constituição c que tantas manifestações de
alegria provocou entre os oposicionistas, e cm si mes-
ma um excelente teste para a alternativa real que o
País tem diante de si. A nova carta poderá ser emen-
dada pelo Congresco por maioria absoluta de vetos,
e não apertas por dois terços, como antes se pretendia
estabelecer- Tornou-se mais fácil a revisão: a exi-
gência dos dois terços implicaria, dc fato, em impôs-
sibilitar a aprovação dc qualquer emenda, a nao ser
que em torno dela se reunisse a unanimidade dos
grupos e correntes políticas, coisa que dificilmente
ocorre em questões de maior importância. Com a maio-
ria absoluta, ao contrário, o virtual poder de veto
das correntes c grupos minoritários desaparece. Será
possível, portanto, modificar a Constituição contra o
voto da oposição, mesmo que a esta se aliem peque-
nos grupos dissidentes do partido do Governo. Em
troca, não é preciso ser grande conhecedor de assun-
tos parlamentares para perceber que a exigência da
maioria absoluta será mais do que suficiente para
impedir qualquer alteração constitucional contra a
vontade do Governo. O poder dc aliciamento e pres-
são deste último há dc ser bastante, em qualquer caso,
ao menos para evitar que se íorme a maioria abso-
luta capaz de derrotá-lo. Na verdade, a experiência
dos últimos vinte ou trinta anos, c especialmente do
período João Goulart, mostra que ó mais fácil der-
rubar um Governo do que mudar ou preservar Cons-
tituição a sua revelia, seja, qual fór a composição do
Congresso. Em 1962, foi a exigência dos dois terços
que permitiu ao parlamentarismo resistir por tanto
tempo. Para que êle caísse diante da pressão do Exe-
cutivo e dos setores militares então dominantes, com
o apoio das correntes populares, o Congresso doscum-
priu a norma constitucional e aprovou por simples
maioria, uma emenda ao dispositivo do Ato Adicional
de 1961, que fizera a data do plebiscito.

Dentro do quadro político brasileiro atual, a pos-
sibilidade de emenda da Carta por maioria absoluta
significa apenas, que, a partir de 15 de março, será
possível revè-la com alguma facilidade, desde que os
revisores contem com a anuência ou patrocínio do
presidente Costa e Silva e do seu sistema militar. Nada
mais. Tudo está, portanto, em saber cm que sentido
desejará ou admitirá o futuro presidente, ver alte-
rada a Constituição que lhe confere-tantos c tão gran-
des podêres. Em outras palavras, tudo está em saber
que tendências e concepções políticas vão predomi-
nar no Governo Costa e Silva ou manifestar-se atra-
vés dele. A maior flexibilidade no processo de revi-
são constitucional é uma arma de dois gumes; e não
é difícil estimar que corrente está hoje cm melhores
condições de aproveitar-se dela.

As recentes concessões arrancadas pela opinião
democrática só tem sentido como um primeiro passo
no combate ao sistema paramilitar que se quer im*
por ao País. Já c possível identificar, entretanto^ ln-
dlclos veementes de que a classe política, o Governo
e este Congresso dc arenistas e cmedebistas, estão en-
carando estas mesmas concessões como um meio de
tranqüilizar a opinião pública e perpetuar no poder
a atual aliança entre as oligarquias políticas e a cúpu-
la militar, cujo representante é hoje o mal. Castelo,
amanhã o mal. Costa e Silva, assim como poderia vir
a ser um terceiro, mais cedo do que se espera.

tu
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Não 4 uma tarefa simples fazer uma análise do

homem o do compositor Noel Rosa. Do homem, dl-

zemos, na medida em quo penetrando nos meandros

d. ,cú espirito, estudando suas relações amistosa» t

afetivas, o melo ambiente dc sua vivência, isto tudo

resulte em elementos para o estudo do sua musica

t de sua letra, que no caso 6 poesia.

Noel o merece, como um dos mais autênticos pa-

trlmônlos do nosso populário. Sua atualidade, passa-

dos quase trinta anos de sua morte, nos impressiona.

Com todas as modificações c rumos que tomaram a

música popular brasileira npós 37, somando-se à con-

corrència dos ritmos, músicas c compositores estran-

gelros, na quase totalidade despidos dc qualquer men-

,«gcm cultural, o Poeta da Vila "universalizou no

território nacional um repertório poétlco-muslcal
ílxando fatos, coisas, sentimentos, homens e mulheres

do Rio, situações, tudo genuína, especifica e terrível-

mente cariocas, numa geografia que quase nío pas-

lava do Vila Isabcl-Lapa-Centro. Criou, dentro de

¦eu gênio, uma sóclo-gcolirlca carioca, diríamos, com

o pcrdfio pelo ncologlsmo talvez já empregado.

Outro fato dc piso, no estudo completo que urge

ier feito, ó o que so refere à análise muslcológlca de

todas as obras editadas rio Poeta da Vila. A isto se

refere o prof. Aloyslo Alencar Pinto, no depoimento

qui integra esta matéria, com muita oportunidade,

pois empreendimento dessa natureza, além de neces-

lárlo, dará oportunidade a uma maior compreensão

da obra musical do compositor. Por extensão, a su-

gestão é válida para todos os compositores que enn-

queceram c ampliam o - ainda, felizmente - volu-

moso * precioso oceano dc sons do nosso espirito mu-

•leal popular.
Outra coisa: é a hora dc acabar o mito Noel na-

quilo que é exaltado por essa nossa passlonalidado
subdesenvolvida, e que ainda envolve Noel: a boêmia

lncorrlgivel, o porrista, a morto por tuberculose, e

que o levou aos 27 anos, os suicídios violentos do pai
• da avó paterna, a vida sem horários, a sua figura
"«cm queixo, cara dc criança", ctc. Ora, um homem

que tivesse sido tudo Isso, apenas, náo resistiria na

memória do seus amigos nem trinta anos. A admira-

çllo, o respeito pela sua personalidade de artista, de

compositor, do poeta-letrlsta extraordinário, Indivl-
dualidade rara que marcou a chamada época de ouro
de nosso cancioneiro populnr, o Cantor da Vila, dentro

dc sua modéstia, tinha perfeita consciência dc seu

valor. Basta que transcrevamos n frase dita por éle

ao desistir da medicina (No Tempo do Noel Rosa, rie
autoria do Almirante: "Prefiro ser um bom sambista
a ser um mau médico."

Assim, cm 32, tomada essa decisão irrevogável,
o sambista sabia multo bem o que estava fazendo.
Como teve sempre — não é difícil chegar-se a esta
conclusão — do sua consciência de profissional ria
música popular. Êsso dimenslonamento que Noel tinha
de sl próprio dá-lhe a medida de sua grandeza, ílr-
mada numa Inspiração rara. Sua música tem sua
marca. As 100 composições que assinou, de 30 a 37,
fazendo letra c música, ou só fazendo letra, têm uma
ló variação: do genial 00 excelente. Nos sete anos do
uma carreira mctcórlca, no tempo, Noel deixou uma
obra quali-quantltativa riquíssima c sem altos o
baixos, sem sinais do exaustão, rio cansaço — lem-
bremos quo Iniciou cm 30 fazendo Com Que noupa,
Já um clássico, e cm 37, meses antes dc morrer, Ea
Bel Sofrer.

Realmente, sabia sofrer. Mas, multo mais, do so-
frlmento que multas vezes procurou e provocou, soube
transportá-lo em música c letra que até hoje estão
no peito do povo, que com tanta aculdadc soube sentir
nos seus mais diferentes instantes da vida: o instante
do trivial, o Instante do amor, o instante do bar, o
Instante do subúrbio, o instante da procura, da poli-
tica, das Inovações estrangeiras, da gozação, do cs-
quecimento, da paixão frustrada, da piedosa mentira,
dt saudade e do carnaval, da malandragem, da morto
a da critica social.

Toda uma época — os sete anos de ouro de Noel
podem ser chamados do época? — da vida carioca está
lixada num dos meios mais autênticos de documenta-
çío de um período, que é a canção popular. E só uma
autêntica canção popular, simples, pura e ingênua
como o povo, é conservada por êle através do tempo,
porque feita com amor por um perfeito interpreto
•ia vida desse povo. Essa música então se reveste de
um lirismo, quase sempre, a melodia simples no des-
pertar a traduzir os estados do alma popular. Paralela-
mente a "Isto" de se ter à mão a música exata para
11 cantar, trautear ou assobiar, há a letra que se
funde k melodli, estabelecendo aquêio clima antevisto
pelo autor, que devolve ao povo, em canção, tudo
iqutlo o que esto lhe Inspirou.

FONTES E ORIGENS

Pouco ou nada se sabe sobre as fontes, as origens
dos tipos do Influências que teria recebido Noel. Tc-
moi conhecimento quo era um bom versejador, im-
provlsava com enorme vivacldade e graça intuitiva
« espontânea. Sabia contar, em versos simples e
despojados, tudo o que lhe acontecia, e o que acon-
tecla ao leu redor. Vivendo o leu microcosmo, con-
seguiu, como pouco», traduzir com pureza, graça,
sentimento, malícia e ironia o que sentia e o que os
outros sentiam. Como assinalou Rubem Braga, em

publlcaçío na EerlsU da Música Popular (1054/1955),
Noel foi o cronista do Rio, e acentua que ura levan-
tamento de envergadura da vida e obra do filósofo
do samba está faltando por justiça e retificação his-
tirka.

Quanto à melodia, o que teria Impressionado mais

. melhor seu aguçado ouvido musical? Que tipo de

música escutava, despertando-lhe a taspi*ação PJ»
a elaboração de um produto final perfeito, feliz e que

ganhava já a preferência popular? Conta Al mirante

que Noel visitou, certa ocasião, Slnho, o Rei do Samba,

íste, doente, mostrou-lhe o "piano" em que compunha

o tocava: uma cartolina onde estavam desenhadas as

teclas pretas c brancas...

Dessa admiração ao velho sambista, que logo após

morreria, haveria uma linha de conotações na prosa

o na melodia? Não cremos, multo embora ambos usas-

sem nas letras, forte dose de malícia, sendo que Sinho,

de uma geração anterior, não versejavaeom a leveza

de Noel. Jota Efcgc, cm artigo sobre o Poeta da Vila,

no número de dezembro de 1954, da Revista da Mu-

slca Popular assinala um ponto importante relativa-

mente ao tipo de música que a geração de Sinhô fazia

e interpretava (João da Baiana, Caninha, Donga, Ge-

túlio Marinho, Pixlnguinha): os modismos africanos

desses autores, vindas das variantes baianas, ponto de

suas origens, e já por sua vez recebendo as influências

de Hilário Ferreira, Germano, Marinho, pai de Ge-

túlio "Amor", tia Ciata "e mais alguns filhos de africa-

nos que ambientaram ao nosso melo o longo dos tios

minas" como derivante musical dos "pontos de can-

domblés".
Todos esses compositores citados foram escoiman-

do de suas interpretações a derivação termlnológlca

e rítmica "radical" dos "pontos" e candomblés, atra-

vés do fenômeno natural da interação sociológica. £

dessa época (1917) o outro fenômeno histórco.que

Iria "caracterizar" o samba: a gravação de Pelo Tele-

fone, cuja estória já é de todos conhecida. O processo
de cristalização do samba carioca, desligado do maxixe,

cm cujo processo essa primeira geração tomou parte,
cm 30 já estava perfeitamente definido, pela desen-

voltura, inspiração, bossa e responsabilidade dos com-

positores do Estácio.
Noel tem parceria desde Donga até aos Bambas

do Estácio: Ismael, Alceblades Barcelos, Heitor dos

Prazeres. Esse entrosamento é um indicador de que

o Poeta da Vila se "encontrava" com a turma do Es-

lácio
Um destaque especial na geratriz de inspiração

de Noel seria uma análise minuciosa de seus amores,

especialmente Ceei e Julinha. A primeira inspirou-lhe

seis composições primorosas: Pra Que Mentir. Quan-

tos Beijos, e Só Pode Ser Você, de parceria com Va-

dico; Quem RI Melhor, O Maior Castigo Que Eu Te

Dou,' e Último Desejo, letra e música suas. Julinha

deu margem a cinco músicas: Ftitlo de Oracáo, com

Vadlco Vai Pra Casa Depressa, com Francisco Matoso,

e Côr 
'de 

Cinza, Pra Esquecer e Meu Barracão, «stes

últimos têm a assinatura só de Noel.
Esses são — ao que nos parece — os pontos onde

os estudiosos do nosso cancioneiro se deverão deter,

para dar um retrato completo de Noel Medeiros Rosa

que, se vivo, a 11 de dezembro completaria 56 anos.

OS IMPROVISOS E O "PALPITE" DE NOEL

Almirante nos dá este depoimento inédito: "Oscar

Pamplona, um dos diretores de O Dragão da Rua

Larga, recentemente falecido, ficava entusiasmado com

os improvisos de Noel, nos programas Case. Alem

disso, gostava multo do compositor, a quem presen-
teava. Morto o Poeta da Vila, Pamplona tomou a ini-

ciativa — discretamente, sem alardes, e proibindo

qualquer publicidade a respeito — do custear a cons-

trução do mausoléu no cemitério do Caju.
— Mas esses improvisos, que tinham como Dnse

a melodia De Babado, já eram feitos por todos nós,

integrantes do Bando dos Tangarás, desde 1929. A

propósito/em São José dos Campos, quando o conjunto

lá esteve, em 1931, atuando em benefício da Santa

Casa, num desses improvisos, feitos por Braguinha, a

língua prendeu-se-lhe e, na articulação da palavra, esta

não terminou em trova mas... em palavrão. O pu-
blico, que lotava literalmente o teatro local, compreen-
deu perfeitamente o fato, Involuntário, e ficou quieto,
respeitando o sucedido, mas sem aplaudir.

Vale a pena lembrar, por curioso, o motivo do

corte da cena de "Alô-Alôl Carnaval", em que Araci

de Almeida interpretaria Palpite Infeliz, embora a ela

me refira no meu livro No Tempo de Noel Rosa, rã-

pldamente. Era um dos últimos Ukes da filmagem,
levada a efeito nos estúdios da Cinédla, em São Cris-

tóvão. Os cenários eram de autoria do grande can-

caturista J. Carlos, e na cena cm que Aracl cantaria

o samba que imortalizaria Vila Isabel, ela tiraria roupa

de um tanque, p«ndurando-a num varal.
Noel estava no estúdio, quando chega Fran-

cisco Alves. íste não gosta da cena, achando-a dc-

prlmente para Aracl. Fala a ela, que concorda. Surge

a discussão, pois Noel sustentava que, como sugerira

era o ideal, mas os dois não concordaram. E ato con-

Unuo abandonam o estúdio. O autor de Palpite Infeliz

fica bastante aborrecido — a literatura, propaganda,
anúncio, tudo já estava pronto e divulgado. Procura,

em desespero, uma das Irmãs Pagas, que não conse-

gulu dar a interpretação adequada a composição. Nao

foi aprovada. Nova procura de nova cantora. O tempo

passando, o filme praticamente acabado, e o resultado
foi a exclusão da cena e, conseqüentemente, de Palpite
Infeliz, feito especialmente para o filme...

— Alô-AlÔ'. Carnaval é um excelente documen-
tário musical da época. Basta dizer que nele foram
incluídas Cadi Mlml, d* João de Barro e Alberto Ri-
beiro, interpretado por Mário Reis; Plerrô Apaixonado,
de Noel * Heitor dos Prazeres, cantado por Joel a
Gaúcho; com a mesma dupla aparece em Maria, Açor*

da que é dia, de João de Barro e Alberto Ribeiro;

Querido Adão, de Benedito Lacerda e Osvaldo San-

tiago, bela marchinha defendida por Carmen Miranda;

Pirata, de João de Barro e Alberto Ribeiro, marcha

interpretada por Dirclnha Batista; a marcha As Armas

e os Barões, de Alberto Ribeiro, onde aparecemos
cantando; Francisco Alves canta a marcha Manhãs de

Sol, de João de Barro e Alberto Ribeiro, è o grande
Luiz Barbosa interpreta, da mesma dupla, "Seu" Li-

bório.
O POETA DA VILA

— Foi sobretudo poeta, diz Cruz Cordeiro, conhe-

cido estudioso de nossa música popular, além de filo-

logo, escritor e membro do Conselho Superior de Mu-

sica Popular do Museu da Imagem e do Som. E con-

tinua: — Da classe dos Orestes Barbosa no passado,
dos Vinícius de Morais ou dos Chico Buarque de Ho-

landa no presente. Poetas que em música popular se

chamam de grandes letrlstas. Porque são poetas da

vida pessoal e humana, da vida irônica ou sentimental,

da vida dos estados dc alma Individual ou coletivo e

até social, mas sem cara de nenhum protesto, de ne-

nhum protest song, coisa que vem aviltando muita

coisa boa atualmente em nossa música popular.
Poeta e letrlsta antes dc tudo, Noel musicava

suas letras com ritmos e tons adequados, harmônica

e melòdlcamente correspondentes ao estado psicoló-
cico ou dc alma no momento da criação poética, lite-

rária ou letrista, como queiram. Nisto ficou ainda hoje

insuperável.
Compare-se o ritmo e melodia seml-sêca, árida,

do seu Com Quo Roupa. Sinta-se a melancolia har-

mônica e rítmica do seu Ultimo Desejo. Observe-se a

galatlce melódica e dançante de sua Fite Amarela,

onde a morle é contraposta ao amor que vivo ficou.

Slnla-so a interpretação melódica e rítmica do seu

Palpite Infeliz, onde defende com notável nobreza,

mais uma vez, o samba dc sua Vila Isabel, bairro por
isto famoso ainda hoje. Observe-se sua composição

rítmica c de contrastes na Conversa de Botequim. Sem-

pre sua composição perfeitamente adequada ao tema

ou sentido de sua observação da vida, subjetiva, pes-
soai ou coletiva, através do inigualável letrista popular.

— Poeta, palavra que na sua origem grega slgnl-

ficava criador, calha em cheio em Noel. Por isto, na

sua época, circulava Noel entre os malorais da ocasião

um tanto quanto mal-humorado, aqui criticando um

cantor famoso com desassombro, ali comentando, com

insuperável e sutil ironia, outros sambistas não menos

famosos da época. Foi assim, com esse caráter de

poeta que convivemos com Noel Rosa, nos tempos em

que fazia ponto na "A Melodia", na Rua Gonçalves

Dias, em cujos fundos se fazia música ao violão em

tardes inesquecíveis, em meto ao azáfama e burburi-

nho do centro máximo comercial e do footlng garrido
da moçada carioca, ou dos velhos já então "sassari-

cando" na porta da Confeitaria Colombo.
— Delicioso Noel, que assim nunca nos deixou

prestar atenção ao defeito físico do seu queixo, nem

lembrar que diante de nós Unhamos uma das cria-

turas mais sofredoras e castigadas pela vida cotidiana

e sentimental que já conhecemos em nosso meio po-

pular, inclusive nos bate-papos informais do "Café

Nice", também no centro carioca, onde Noel pontlfi-
cava com seu espirito Irônico e irreverentemente sutil.

Quem não tem saudades de Noel Rosa, quem nfio

gosta da música dele?

NOEL E VADICO, A PARCERIA IDEAL

Musicólogo, pianista e compositor, o prof. Aloysio

de Alencar Pinto, do Serviço de Radiodifusão Educa-

Üva do Ministério de Educação, declarou "não ter

üdo ainda a oportunidade de proceder a uma leitura
da obra completa, isto é, de tudo o que foi editado
de Noel. Só através de um trabalho destes, o músico

se encontra apto a emitir uma opinião fundada em
critério de análise musicológica, que permita^ aqulla-
tar a musicalidade do poeta da Vila, no caso".

— A simples audição da obra gravada, todavia,
deixa transparecer que Noel — um dos maiores letrls-
tas de nossa música popular — teve a felicidade de,
através de compositores que com êle atuaram, poder
encontrar afinidade c até uma simbiose entre o mú-
sico e o letrista, ensejando a fixação de melodias que
a maior parte do público chega a desconhecer o par-
cciro compositor. Deve-se atentar a este particular,
porquo melodias como Fcltlo de Oração e Feitiço da
Vila, por exemplo, se fixaram na preferência popular,
tanto mais pela sua melodia como pela letra. E as
músicas são de Vadlco — Osvaldo Gogllano.

— Em inúmeras músicas, Noel teve parceiros com-

positores que assimilaram perfeitamente a parte poé-
tica à melodia, impregnando esta com um sabor de
espontaneidade única. Com Noel c Vadlco aconteceu
a dupla ideal, pois acho que ambos, quando separados,
e produzindo com outros parceiros, náo atingiram ja-
mais o nível das 11 peças que produziram juntos -

Converta de Botequim, Cem Mil Réis, Provei, A Marcha
do Drattão, Quantos Beijos, Tarzan, o Filho do Alfaiate,
Mais um Samba Popular, Só Pode Ser Você, Pra Quê
Mentir e os dois acima citados, conforme menciona, em

ordem cronológica, Lúcio Rangel, na revista Senhor,
edição de Julho de 1962, página 44. Essas composições

produzidas pela dupla são reputadas mesmo antológl-
cas, na época.

— Deu-se com Noel e Vadlco, dentro do tempo

e dentro do sentido das músicas que fizeram, o caso

das duplas com Joubert de Carvalho e Olegário Ma-
riano, Ekel Tavares t Lulx Peixoto, Tom • Vinícius

a tantas outras.

— Com relação à Interpretação, acho que cm sus
época a mais autorizada foi Aracl de Almeida e Luiz
Barbosa, este fazendo com os dedos das mãos seus
breques de fricções na carneira e na fita de gorgorào
de seu chapéu de palha, dando o máximo de interpre.
tação nos sambas que fixam cenas cariocas: Estão Ba-
tendo. Conversa de Botequim, Com que Roupa. Há
também Marília Batista, com quem vi Noel, em dueto,
no então Instituto Nacional de Música. Cantavam, cn-
tre outras coisas, quadras improvisadas, e usando,
como refrão, De Babado. Noel, ao que me pareceu,
não era um violonista desenvolto, e que fizesse des-

pertar a atenção para seus acompanhamentos, no ins-
trumento.

"Não sei se Noel teve seguidores diretos, alunos
ou adeptos de seu estilo, que acho singular. Os com-

positores que vieram em seguida a êle e que usaram
um pouco a sua temática dentro da fixação de coisas
e cenas da vida carioca, podemos citar algumas pro-
duções de Billy Blanco, como exemplo. Só que em
Noel o material saía com toda a espontaneidade, o
no outro, sente-se o processo de elaboração mais in-
telcctual do que um transbordamenlo natural. Noel
teve vivência, enquanto Billy fotografa o fato, o acon-
tecimento ou a cena."

SETE ANOS DE CARNAVAL

Edigar de Alencar, o excelente pesquisador da
canção carnavalesca, autor de O Carnaval Carioca
Através da Música e de uma biografia de Sinhô (Nosso
Slnhô do Samba), a ser lançado em princípios de 67, I

assim se refere à participação de Noel nos carnavais 
|

de 31 a. 37:
Carioca autêntico, nascido e criado num bairro

que era na sua época fortíssimo reduto carnavalesco,
Noel Rosa teria que ser do carnaval. E foi. Embora
com poucos carnavais na sua luminosíssima trajetória
de compositor — cinco ou seis anos — c no fim destes

Já marcado pela enfermidade que o derrubaria antes
de chegar aos trinta anos, o poeta de Vila Isabel foi

dos maiores compositores da grande festa carioca. _
Em 1931, quando surge, c com dois cartões

de apresentação que fazem furor: Eu Voif Pra Vila,

espécie dc apoteose aos bairros e subúrbios do Rio,

entre os quais a sua Vila, e o estupendo e antológico.
Com Que Roupa, balada jocosa em cujos versos
espumejantes de espirito e inteligência Noel brinca
de poesia e bom humor. Surgindo na geração dc com-

positores de 30, que deu à canção carnavalesca carioca
a sua fase de ouro, à década de 30/39, Noel nem por
isso deixou de enfrentar galhardamente os competi-
dores que eram da força de Lamartine, Ari Barroso,

Almirante, João de Barro, Alberto Ribeiro, Ismael e

Nilton Bastos, Getúlio Marinho e depois Benedito
Lacerda, Kld Pepe, Bidê e Armando Marcai, Custódia
Mesquita,. Joubert de Carvalho, Haroldo Lobo, etc. ctc,

— Em 32 — é o parceiro feliz de Lamartine Babo

na deliciosa marchinha A-È-I-O-U e de Ismael Silva

em Gosto, mas não é muito. No ano seguinte fulge

com o lindo samba Até Amanhã, lançado no meio do

ano de 32, mas chegado ate ao carnaval, e ainda com

o samba Fita Amarela, em que aproveitou estribilho

já popularizado nos subúrbios, vestindo-o com versos,

gaiatos e pitorescos. Em 1933, ainda figuraria como

parceiro de Vai Haver Barulho no Chato, com Wal-

frido Silva; e com as marchinhas Assim, Sim (com
Ismael); Mas Como, Outra Vez, com Chico Alves;
Prato Fundo, com João de Barro e Seu Jacinto, com

Ismael:

O que eu sinto e não consinlo
Seu Jacinto, aperte o cinto
Bote as calças no lugar.

- Em 1934, o grande samba noelino é O Orvalho

Vem Caindo, com Kid Pepe, logo tornado um clássico

de nosso cancioneiro. No poema admiràvelmcnte can-

tado por Almirante, Noel novamente abusa do direi»

de rimar com graça, Inteligência e bom humor.
_ No ano seguinte, já bem doente, aparece com

Linda Pequena, ao lado de João de Barro, que de-

pois da sua morte a refundiria, dando-lhe pequeno
toques e conseguindo o êxito não alcançado na VW

de Noel, já sob o titulo de As Pastorinhas, das paginw
mais belas e expressivas da música popular do Brasu.

No ano seguinte, brilha com Pierrô Apaixonado, oe

versos deliciosos, em parceria com Heitor dos f«,

zeres. Em 1936, surge anonimamente nos versos c '

prlchados de Ê Bom Parar, de Rubens Soares, e r

estupendo Palpite Infeliz. Foi, rigorosamente, seu »*¦

timo carnaval, embora em 37 ainda aparecesse cora

Quem Ri Melhor. Noel Rosa é figura que ficara
cantiga carnavalesca do Rio.

M6VETS LAMAS
* * ¦ * 1..

ÇARANTIA ABSOLUTA _, ,
Existiam 3 antigas e importantes fábricas de m»

vela finos, das quais somente a Fábrica J^JS
em plena atividade, tendo a Casa Leandro *»«¦"
cessado suas atividades e Carlos Laublsch & W» *iau

Os móveis "LAMAS" para residências, escritórios,
armários embutidos e móveis estofados, inclusive V*
encomenda, sio vendidos exclusivamente no mostro»
rio anexo à fábrica, facilitando o pagamento.
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Censura

&

cultura

Paulo Francis

É presumível que russos c americanos cheguem
à lua nos próximos anos, mas a polícia brasileira con-
tinua apreendendo livros c revistas que tratam de sexo.
Há tempos, o ministro da Justiça, entre a redação
(cheia de erros gramaticais) dc uma c outra lei dita-
toria, proibiu O Casamento, dc Nelson Rodrigues, um
dos nossos mais devotados moralistas, que o sr. Car-
los Medeiros Silva, significativamente, considera imo-
ral. A mentalidade do ministro íoi definida por Shaw.
quando a censura inglesa impediu a montagem de
A Profissão da Senhora Warrcn, há quase 70 anos. Na
peça, Shaw denuncia o sistema c os interesses que ge-
ram a prostituição. A Dama das Camclias, de Dumas
Filho, grande sucesso de bilheteria da ópoca, apresen-
tava a prostituta como figura romântica, e tinha o aval
do censor, porque, em verdade, só fazia uma crítica
sentimental das convenções sociais, em vez de virá-
las do avesso, à maneira dc Shaw. Esta, a diferença
entre moralidade c moralismo, aplicável ao veto a
O Casamento c, agora, à apreensão da revista Reali-
dade.

Vi o número especial sóbre a mulher recolhida pela
polícia. Não espanta a qualquer adolescente que se te-
nha aventurado além da paróquia da esquina, se ne-
cessário ir tão longe. Tem matérias sôbre concepção,
aborto e mãe solteira, que, em conjunto, foram consi-
deradas ofensivas à mulher brasileira pelo Juiz de Me-
nores de São Paulo. A linguagem dos burocratas c
quase sempre obscura, sem muita relação com a fala
humana, mas vou tentar traduzi-la c comentá-la. A
revista descreve por desenhos (maus em qualidade, po.
rém, "respeitosos") o processo de concepção, acompa-
nhado de um texto explicativo no nível do leitor leigo.
Onde a ."ofensa"? O JM de São Paulo quererá preser-
var o mito da cegonha? O mais provável é que êle
considere tais assuntos Indignos de discussão em casa
dc família (burguesa, o adjetivo sempre falta, mas
está sempre presente no raciocínio de leguleios pro-
fissionais).

Conhece-se o tipo. Separa as mulheres entre as
"direitas" e "baixas". As primeiras atendem na inti-
midade pelo apelido dc "minha mulherzinha". Sen-
tam-sc com as outras "mulherzinhas" dos outros nas
festas, sem participar de "conversa dc homem". Não
licam grávidas, mas "em estado interessante". São
apresentadas ao mundo como "minha senhora". São
objetos de um certo luxo, com o envólucro "frágil, po-
de quebrar". Quem as conhece, como Flaubert ou Tho.
reau, sabe o que 6 frustração. O último certamente
pensava nelas, quando escreveu sôbre a vida que as
pessoas levam em passivo desespero. O desespero da
falta de identidade própria, dc submissão servil a um
código dc conduta cri-cri, a um status de personagem
de novela barata, em suma, à condição de objeto afe-
tivo. Oitenta por-cento dos pacientes des psico-pro-
fissionais do Pais são mulheres desse nível social. E
à parte o diva, os cognoscenti conseguem Identifica-
las no biriba amigo, nos adultérios medíocres e este-
reis, no "fulana se excedeu" das festas, na gordura pa.
tológica, nas marchas da família, etc.

O homem brasileiro, representado pelo JM de São
Paulo, acha tudo isso supimpa. A posição de superio-
ridade que a sociedade lhe confere em íace das mu-
lheres poupa-lhe a descoberta de verdades desagrada-
veis sóbre si próprio, o que é o supremo objetivo psi-
cológico da maioria das pessoas, defendido com unhas
e dentes pelo mais reacionário dos dramaturgos con-
temporâneos, Luigi Pírandello. Numa relação afetiva
completa, de igual para igual, a nossa natureza e ca-
ráter se tornam muito claros, e- pouca gente consegue

viver em paz com esse conhecimento. Há ainda, por
certo, a questão de hábito e de mentalidade coletiva. O
Brasil íoi colonizado sob o espírito religioso e repres-
sivo da Contra-Reforma, que ajudou a liquidar o impe-
riallsmo português e espanhol, atrasou durante séculos
a unificação da Itália e influiu indiretamente na vio-
lência da Revolução Francesa. O medievalismo vonln
da Contra-Reforma mantém ainda raízes em todos os
países católicos. O Vaticano II, apesar do avanço que
representou em tolerância política, em suas conclusões
oficiais sôbre sexo permaneceu longe da realidade e
até de Realidade.

O JM de São Paulo naturalmente ignora o antece-
dente histórico que lhe permite ganhar a vida cum-
prindo uma mofina rotina. Achou escandalosa a re-
ferência a abortos na revista, que teria ofendido a tô-
das às "minhas senhoras" do País. Dezenas de clini-
cas clandestinas de aborto funcionam e prosperam em
todos ós centros urbanos, com a conivência e pelo su-
bôrno da polícia que o JM utilizou agora para apreen-
der Realidade. É um estado interessante, mas fora do
alcance moral de bacharéis de linguagem cabalistica.
Um Estado civilizado legalizaria o aborto (aliás, prà-ticamente desnecessário se fôsse feita uma divulgação
franca dos novos métodos anticoncepcionais), em vez
de obrigar moças a recorrer a carniceiros, mas os JMs
e outros guardiães do moralismo só se interessam pormanter as aparências. A revista se refere ainda à cha-mada mãe solteira. Acho o assunto angulado de ma-neira falha, na base do depoimento pessoal, c, portan-to, nem sempre transferível para 0 geral. A própriadesignação "mãe solteira» sugere a presença de um pre-conceito as avessas. Mãe è mãe. O fato de ser solteiraou casada tem conotações jurídicas e sociais, lato sensoque uma entrevista relatando experiências individuais
Ü ?- *-P3ra 

equacionar- A* declarações de umajovem, autenticas ou nao, têm interesse jornalístico perse dentro do padrão mlddlebrow da revista, mas deixam
Vin 

en?allnhado aPe»as- O Observer publicou umtrabalho sobre a "mãe solteira" na Grã-Bretanha, queme parece definitivo em clareza e profundidade, isen-
cético. g 

Sm°S e' com perdã0 da Palavra, multifa-

Paulfn^3 
dG hUm0r• involun'ário, o JM de São

wí Aperde,]on^ Pa" o seu colega do Rio, sr. Al-berto Augusto Cavalcanti dc Gusmão (nome perfeitoKJ^ÍV.íQueiroz)-Sua Exa- SS*Jornal do Brasil: a) Realidade incorreu em "intelcc-
tuahsmo subversivo e barato"; b) Realidade fêz umaedição destinada a uma elite capaz de reconhecer oí?írJ«S«íem".S."b0rdad0S- Afina1, Se houve intelec-tualismo barato", como pode destinar-se a uma "eli-
te 7 Ou o sr. Gusmão considera a nossa elite "bara-
ta 7 Toda a entrevista se caracteriza por um tom deenorme condescendência pelo nível intelectual do po-vo brasileiro, que não estaria "à altura" de um de-bate sóbre o sexo do sexo feminino. O sr. Gusmão 6um produto típico do III Ano da Graça do mal. Cas-telo Branco, dos super-homens que vão ensinar-nos aviver. Mais adiante, à maneira dc muitos dos seus su-penores hierárquicos atuais, o sr. Gusmão mostra
quem está precisando de um tutor. Cito textualmen-te: "Todo casal no início da vida c como um seixorolado, cheio de arestas c precisa de conselhos paraacertar". Essa história de "seixo rolado" dá samba.E demonstra que o sr. Gusmão ao menos prestigia aliteratura de outra publicação da Editora Abril: Cláu-
dia.

O JM do Rio c uma figura fascinante. Poderia rc-
pelir com Whitman: Eu me contradigo? Muito bem,
eu me contradigo. Outro exemplo: "a doutrina levan-
tada pela revista não está errada mas é bem que se
diga que foi feita para uma sociedade ideal". A re-
vista não levantou doutrina de espécie alguma, ape-
nas expôs alguns fatos públicos c notórios dc compor-
tamento sexual da mulher brasileira. E que sociedade
ideal c esta em que alguém ainda perderia tempo dis-
cutindo os méritos c deméritos da virgindade pré-
marital, onde abortos seriam feitos cm chácaras sór-
didas, as mulheres esperando em fila como prisionci-
ras de um campo de concentração? E mais: "Exijo
seriedade no exame das coisas sérias. (N. da II.: Oscar
Wilde observou: só as pessoas triviais são sempre sé-
rias) e por isso não aceito mercantilismo nem sub-
versão sem idealismo". Acho ótimo o sr. Gusmão ad-
mitir que a subversão pode ser idealista, mas o que
será mercantilismo com idealismo? Teremos um nôvo
Adam Smith como JM do Rio? Não percam o pró-
ximo emocionante capitulo.

O centro das objeções do sr. Gusmão ó a sra. Car-
men da Silva, a quem cie acusa dc autora dc "chaco-
tas". A sra. Carmen da Silva, dentro das possibllida-
des do jornalismo mlddlebrow, procura livrar suas
leitoras dos preconceitos medievais que ainda domi-
nam o raciocínio moral da nossa classe média, a con-
sumidora, por excelência, de revistas como Realidade
c Cláudia. Ela conhece a obra dos psicólogos atuali-
zados e de críticos sociais como Simone dc Bcauvoir.
Tem os cuidados que o sr. Gusmão lhe nega, isto é,
procura manter seus artigos num nível acessível à lei-
tora não-especializada. O JM do Rio cita o exemplo
de "mçes solteiras" analfabetas e miseráveis, que lar-
gam o produto do seu "pecado" às portas do Juizado
de Menores. Acha que a cura desse mal está na edu-
cação. Esplêndido. Vamos matricular os favelados dc
todo o País, umas trinta milhões dc pessoas, numa cs-
timativa conservadora, no Sion c no Sacrc Cocur, ou
convidá-las a estudar Melanie Klein, ou ate mesmo
as vulgarizações do sr. Erich Fromm.

Para educar essas moças que importunar?) o st.
Gusmão seria necessário mudar-lhes a situação so-
ciai, dar-lhes meios decentes de vida. Mas a inde-
céncia, para o sr. Gusmão c assemelhados, restringe-
se à questão da liberdade sexual. Êle e outros JMs
ficam chocados quando uma criança descobre como
nasceu, lendo Realidade, mas não abrem a boca para
protestar contra a morte diária, por inanição c doen-
ças variadas, de milhares dc crianças recém-nasci-
das no País. Essas coisas, aparentemente, não ofen-
dem à mulher e à família brasileira, cuja pureza o
sr. Gusmão quer resguardar das modestas realidades
de Realidade. Antes permanecer lacônico, à maneira
do JM dc São Paulo, que manifestou sua prepotência
sem disfarces, sem explicações filistinas.

Essa gente é "típica" demais para ser tolerada
por quem pense civilizadamente. Sua hipocrisia, de
tão transparente, tem dc provir cm parte dc estupi-
dez. Seu moralismo, nos próprios termos cm que se
apresenta, não resiste à monor análise. 90 por-cento
dos programas exibidos na televisão deveriam ser
proibidos pela saúde pública por ofensivos a qualquer
conceito cultural permissível numa sociedade onde já
se usa a tecnologia. Os mais nojentos preconceitos so-
ciais são servidos nas "novelas", na degradação hu-
mana dos programas "cômicos", sem falar dc filmes
de conteúdo fascista (quase todos os policiais ameri-
canos, em particular Os Intocáveis). As crianças po-
dem assistir às cenas de violência, cujo sentido sádi-
co salta aos olhos de qualquer neófito no assunto, c
ter o beneplácito dos JMs. Se alguém, entretanto, pro-
puser uma discussão franca rôbre o sadismo cm sua
forma ostensiva, as famílias marcharão sôbre o "pc-
cador", com Gusmão e Cia., à írente.

A apreensão de O Casamento e dc Realidade faz
parte do atual processo de salarização do País. Não me
cabe aqui discutir política, mas, no front cultural, a
passividade da maioria dos intelectuais diante do cer-
ceamento da liberdade dc expressão me causa alar-
ma. Qualquer beleguim provinciano se sente hoje
forte para censurar peças, mutilar filmes, recolher
livros, fechar jornais e proibir revistas, sem que haja
um movimento estruturado da intelligentsia contra o
obscurantismo oficial. O tempo de reagir é agora, en-
quanto ainda se pode se acudir essa poeira de humani-
dade que desceu sôbre o BrasiL
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Poema de Edgar Braga, numa fisiognomia de letras

Beco sem saída

Há dez anos atrás, quando a poesia concreta foi
lançada oficialmente no Brasil c no mundo através da
exposição nacional de arte concreta levada a efeito no
Museu de Arte Moderna de SP c depois no saguão
do MEC, logo surgiram, entre as primeiras reações,
colhidas sobretudo no reduto dos "homens dc letras"
ao íeitio tradicional, observações como esta: "É um
beco sem saída! Não dura uma semana!". Pois bem,
esta poesia "no beco sem saída" já dura uma década,
marcou profundamente o contexto da poesia brasileira,
continua despertando polêmicas e dando matéria a
diluições cuja existência só se compreende como exis-
tència referida (os seus detratores, novos ou velhos,
padecem de um edlpiano complexo de negação dc pa-
ternidade...), c está na ordem do dia nas preocupa-
ções da vanguarda artística dc países tão diferentes
como o Japão, a Dinamarca e a Tcheco-Eslováquia,
para só citar três exemplos ao acaso.

Mas examinemos melhor a objeção apocalíptica do
"beco sem saída", ainda há pouco repetida numa "en-
quêtc" sôbre poesia feita por um jornal paulista, a
propósito, mais uma vez, da incômoda e recalcitran-
te poesia concreta. *

Se se entende por "beco sem saída" algo como
"situação limite", parece-me que toda arte contem-
pornnea consciente de si mesma enfrenta necessà-
riamente êste problema. Desde o momento em que
Hegel verificou que a reflexão sóbre a arte havia pas-
sado a ser para a cultura moderna mais importante
do que a própria obra de arte, esta incorporou uma
nova dimensão: a dimensão crítica. A obra de arte
virou linguagem e metalinguagem de si mesma. É o
lance de dados mallarmaico- A situação permanente
da obra de arte lúcida é, pois, desde então, o indigi-
tado "beco sem saída". "Não vos parece um ato de
demência?" — pergunta Mallarmé a Valéry, mos-
trando-lhe as provas do "Coup de Dés", e depois,
publicado o poema constelar, escrevendo a Régnier:
"Sim, travei uma das grandes batalhas do espirito...
Após a vitória, será preciso enterrar seus mortos."
O "Ulisses", de Joyce, íoi também um romance para
acabar com todos os romances, e o conspícuo dr.
Lcavis, diretor da revista Scrutiny, que teve, há anos
atrás, o seu momento na Inglaterra, chamou-o de
a dcad end, A poesia acaba com cada nôvo poema
que se faz, desde que êste nôvo poema seja realmen-
te uma informação original, e não a mera elaboração
redundante, o mero nuanceamento da dicção de seu
autor. Já em Novalis vamos encontrar as premissas
da estética do fragmentário, do inacabado, do incon-
cluso e ainda há pouco escutamos o velho Ungaretti
defender essa poética do fragmento como a umea apta
a enfrentar o mundo contemporâneo, a replicar ao spa-
vento delia matéria que nos cerca. Põe, o mestre de
Baudelairc e Mallarmó, no seu famoso The pocUc
principie, féz o elogio do poema curto, uma vcrdadei-
ra "teoria da brevidade" na expressão dc Croce. Va-
léry e Mallarmé antes dele, viveram c criaram em
constante tensão dialética com o neant, com o nada,
com o avesso da palavra, o silêncio (o que nao impe-
diu Sartrc de nomear a Mallarmé, na polemica entre-
vista de 64 ao jornal Lc Mmide, como "o maior poeta
francês"; o admirável prefácio dc Sartrc à recente
edição Gallimard das Poésies, dilucida-nos essa afir-
mação em todas as suas implicações: "Mais e melhor
x,ue Nietzche, êle viveu a morte de Deus; bem antes
que Camus, êle sentiu que o suicídio e o P«>Wema
orimordial que o homem deve colocar-se; sua luta de
todo dia contra o acaso, outros a retomaram sem ul-
tranassar-lhc a lucidez: (...) pouco antes do desen-
volvimento gigantesco das técnicas, éle inventou uma
técnica da poesia: no momento cm que Taylor se em-
penhava em mobilizar os homens para dar-lhes ao
trabalho sua plena eficácia, êle mobiliza a linguagem
nara assegurar o pleno rendimento das palavras") Ain-
dPa no prdongamento des.;a linha é Gottfred Benn
auem nos adverte ("Probleme der Lyrik ). Ne-
nhum dos grandes poetas de nosso tempo deixou-nos
mais do que seis ou oito poemas perfeitos; os res-
tantes podem ser interessantes do ponto de vista bio-
srráfico ou da evolução do autor, mas válidos em si
mesmos, irradiantes, plenos de fascínio duradouro
sáo apenas aqueles poucos — para esses seis poemas,
trinta ou cinqüenta anos de ascese, sofrimento e luta.
A poesia concreta, sem perfilhar o que há dc mítico
nesse ideário, assume porém o sentido critico dessa
evolução. Enquanta que nossos poetas produzem anual-
mente livros diluídos, onde duas ou três pitadas de
Invenção se dissolvem na matéria glútea e excipiente
da redundância (e são festejados por esta e não por
aqueles granidos criativos...)» a poesia concreta aca-

ba com a idéia de livro de poemas no sentido de
acumulação indiferenciada e morna dc produções des-
tituidas de necessidade, carentes de projeto. Faz
perimir o ideal acadêmico das "obras completas",
encadernadas em pergaminho cadaveroso."A poesia é como a lavra / do radium, / um ano
para cada grama. / Para extrair uma palavra, / mi-
lhões de toneladas de palavra-prima", ensina, preciso,
Maiakóvski. Cada poema realmente novo abole tóda
uma série ociosa de poemas possíveis. A poesia con-
creta deixa para a conhecida grilagem dos epígonos
(e para o deleite dos consumidores de sucedâneos...)
ésse terreno baldio onde se acumulam os resíduos de
sua experiência. Na realidade, os vanguardeiros do
mêio-térmo, que, na retaguarda da vanguarda, aguam
acomodatlciamente a poesia concreta proclamando su-
perá-la, nada mais fazem do que o KITSCH dessa van-
guarda — não o KITSCH no sentido critico de Dada
e Oswald, mas o KITSCH edulcorado, autocompla-
cente, oportunista e rendoso que Umbcrto Eco vê, por
exemplo, nos retratos dc Boldini, onde uma pintura
lmltativo-acadêmica se confeita, aqui e ali, de recur-
sos técnicos ("estilemas") extraídos do impressionismo
experimental da época. Daí, segundo Eco, a definição
desse KITSCH: "A obra que, para justificar sua íun-
çâo de estimuladora de efeitos, se pavoncia com os
despojos de outras experiências, e se vende como arte
sem reservas." A poesia concreta parte sempre, cada
vez de nôvo, do marco-zero da invenção. Por isso
produz, programàticamentc, poucos poemas, poemas-
padrões, poemas-beco-sem-saida, dos quais saem não
obstante, a cada lance de dados relançado contra o
acaso, raros (porém novos) poemas-beco-sem-saida...
De quantos volumes se comporá a obra poética cor-
pleta de Victor Hugo, o prolixo orador-rimador do Rt» •
mantismo francês, cujos versos abundantes o tempo
so encarregou de tornar ilegíveis, com exceção de uma
exígua seletânea de estrofes c "pedras-de-toque"? O
Coup de Des, de Mallarmé, tem apenas 10 páginas,
com poucas palavras o muito espaço em branco, e
condensa em sua síntese tóda uma suma existencial
e gnoseológica do mundo contemporâneo. É o Dante
da Idade Industrial. Se os nossos críticos tivessem,
para o signo nôvo, a acuidade de um Roman Jákob-
son, de um Max Bense ou dc um Roland Barthes,
deixariam de vez de conjurar a vanguarda como uma
categoria abstrata — "poesia experimental" —, prontaa ser nomeada c assim exorcismada, para a tranqüi-
lidade de seus paraísos beletrísticos, onde tudo, paraser objeto de consideração, deve vir burocràticamente"em termos", vale dizer, deve-se enquadrar em esque-
mas c ordenações prefixados c catalogados. Deixariam
desse despistamento carregado de "má consciência" e
inaptidão instrumental, para enfrentar os produtosdessa vanguarda, um por um, isoladamente, em seu
desafio particular e concreto. Então se veria, por exem-
pio, que um poema como a Stèlc pour Vivrc n. Ul,
de Décio Pignatari, epopéia sintética dc vida-e/ou-
ideologia (ou do "viver-a-vida-ideologia"), no seu
displo;/ sucinto dc uma única íôlha-cartaz, encerra
muito mais, em taxa dc informação estética original,
do que a soma dos poemas coligidos do desigual Cas-
siano Ricardo, que dariam sem dúvida um volume
de respeitável tomo, porém de elevado teor de redun-
dáncia e escasso percentual estético-informativo.

É preciso que os nossos críticos meditem sóbre
isto, sobretudo os novos, os aspirantes a críticos, ainda
em formação, dos quais pelo menos se pode esperar
algo. Não existe o "domingo" bonançoso das letras,
columbário nostálgico, onde tudo já esteja etiquetado
e medido, cheirando a santidade. E felizmente! Há 40
anos atrás, o Ulisses cra uma "obra experimental",
um "beco-sem-saída", que estalava todos os quadros
do romance de placcnta oitocentista; hoje o vemos
lançado entre nós, meritòriamente, aliás, numa tra-
dução que já demonstraria vivo interesse pela
invenção, como "o mais importante romance do
século XX". E poucos anos depois do Utúses veio o
assustador Finnegans Wake, que os lukacsianos de ca-
tecismo estreito, abalados com a reabilitação de Kaíka
e já mal firmes em seus socos envelhecidos diante do
montante prestigio de Joyce, ainda náo conseguiram
digerir, mas que um perito cm novas técnicas de co-
municaçãocomo Marshall McLuhan considera um li-
vro-chave da era eletrônica, que não poderia ter «do
criado "em nenhuma outra época, senão naquela que
produziu o íonógrafo e o rádio".

Que significa tudo isto? Passo a palavra ao teó-
rico e sociólogo da literatura Theodor Wiesengrund
Adorno: "O difamado termo experimento deve ser
empregado em senüdo positivo. Somente enquanto ex-
perimentação, não como algo posto a salvo do perigo,
tem a arte, afinal, ainda uma cham».'
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CINEMA
S. C. P.

Segunda semana d* 1967, uma semana esquálida
Como boi do Nordeile em tempo de sica. Estréiam:
tima comtíln italiano, tim dratnalhâo de horror, mais
Um feroz ataque de Vrsui á Intelloéncta e, para co-
foar, a debilólde Marüol enfrentando touros na arena
— tem icnadorei por perto porque, afinal, cinema nao
4 porta da Colombo nem do Hotel Nacional... Algu-
mas reprises: o melancólico e lacrimejaria filme so-
iopIMco Quando voam ns cegonhas, aprovado pela
CAMDE, a LIMDE, o 1PÉS, o CNI,o DOPS, a
SPECTRE, a VNCLE, a Agência Nova China, a LIA,
o DASP, a Zona Norte, a Bossa-Nova e a Geração
PaUiandu... Também Arenas Sangrentas, «ma arena
do touroí — temporada carnavalesca é isto... — e
nflo da raposas... E um bnnoue-banoue nao multo le-
oal Massacre Traiçoeiro. Devem continuar 007 contra
a chantagem atômica, Mary Popplns, A Pequena Loja
da Rua Principal, Crepúsculo das Águias, Arabesque
e Um Dia, Um Gato. Mas, atenção: o Doutor Jivago
eitd ameaçando voltar. Serve, como suoestáo para a
batalha de confete... Evoé, Momo!...

O Coradura (II Gaúche)
Infiltrando-»o numa delegação cinematográfica

Italiana com destino a Buenos Aires, um vigarista, in-
titulando-so especialista em relações públicas, empre-
«ndo eUvidades ilícitas. Sua maior vitima é um en-
Banheiro ausento da pátria que, ao íim, mesmo sabe-
dor do caráter do publlc rclatíons, acaba com saúda-
do», pois, afinal, sfio compatriotas. Este, o fulcro do
enredo desta comédia sentimental escrita por Scola
Moccari o Pinelll e dirigida por Dlno Rlsl, de quem
vimos, há pouco, Féria» d Italiana. Vittorio Gassman,
Amedeo Nazari, Sllvana Pampaninl, Nino Manfredi o
Maria Grazia Bucclla sfio os protagonistas. (Condor
Filmes).

O Túmulo do Horror (La Cripta
e 1'incubo)

Num castelo sombrio, uma jovem vive atormen-
tada por pesadelos terríveis, quando nela se reencarna
o espirito do uma sua antepassada, assassinada por
fcitiçarla c que jurara regressar á terra no corpo de
uma herdeira. A velha ama da moça dedica-se à ma-
gia negra e insiste na realidade da hipnose. Nos pesa-
delos da moça, sempre alguém morre de modo ma-
cabro. O conde, seu pai, convida um estudante para
quo desvende o caso terrível. Quando está à beira do
desfazer o mistério, o conde suspende as investigações.
Os acontecimentos se precipitam... E, como diz a pu-
bllcldade, "o íilme é para adultos corajosos... Chris-
tophsr Lee, Audry Amber, Ursula Davis e Nela Conju
sfio os interpretes, c o arqui-scnil Camillo Mastro-
clnquo dirigiu o horror. (M.C. - Satélite Filmes).

Ursus, Prisioneiro dc Satanaz (II Terrore
«lei Kirghisi)

Ursus desta feita, em Totalscope e Eastmancolor,
foi parar'na Quirguizia, no tempo dos príncipes re-

gentes. Há muita intriga c um ser monstruoso que,
através de incursões periódicas no Vale de Sura, cies-
tról sem distinção de sexo ou idade o sem motivo a
vista. No íim, após muito lutar, o mitológico Ursus
vence a parada c vai ver a banda passar. Reg 1 ark
é Ursus, seguido de Mireille Granelli, Ettorc Manni_ e
a direção do Anthony Dawson — na base do agrião.

(Fama Filmes). •

Cabriola (Cabriola)
Cabriola é uma potranca capaz de vencer os mais

bravos touros da Andaluzia. Chita, sua dona, é a pro-
pria Marlsol — e as platéias simplórias vão adorar o
melodrama, que é festivo, todo em technlcolor, escrito
o dirigido por Mel Ferrer — cm geral, bom ator e

péssimo cineasta. Vemos as festas da Feira de Sevl-
lha, oitnnns ricamente ataviadas, plazas de los toros,
etc. Angel Peralta interpreta a si mesmo, com Ha-
fnel de Córdova e outros espanhóis menos famosos.
(Columbla).

REPRISES:

Quando Voam (Passam) as Cegonhas
(Lictiát Jurávli)

Um exercício de virtuosismo burguês escrito por
Viclor Rosov c dirigido com pretensões pompelanas
por Micail (Mikhail) Calatázov (Kalatósov), diretor
russo-rcvlsionlsta que os cabcltidcscnmlsndos da ge-
ração Paissandu juram ser maior do que Pudóvquin,

Eisenstcin e Dovchenco... A grã-finada do Festival
do Cannes dedicou, ao íilme, a Palma de Ouro do
1958. E quando, cegonha por cegonha, a estória des-
filou durante cinco a seis semanas nos cinemas cario-
cas, há coisa de uns cinco anos, as marchadelras íi-
zeram coro com os liderados do Papa Rubro de Pseu-
dônlmo Americano, e todo mundo chorou de emoção,
ató parecia telenovela em íinal do capitulo. Essa pa-
pagaiada se repetiu, Brasil afora, melodramàticamenta
apoiada pela Tradicional Família Mineira e outros gru-
pos espúrios, dos mais encarnados aos mais verde-
oliva. Tatiana Samóilova, bonitona, c Alexei Batálov
— cuja cara é a mesma do editor ariano e róseo que
tem palacete com piscina cm Petrópolls — realizam
o prodígio de representar uma cena digna do melhor
chanchadismo mexicano: enquanto êle está na írente
do guerra, a garotona, virgem como deseja o juiz de
Menores da GB, sem jamais ter lido a revista Reali-
riade, numa horrível noite de bombardeio, entre o ira-
gor das explosões, o ruir de paredes, o estilhaçar de
vidros e seu primo, o ator A. Xavorin metralhando o
plano como autêntico personagem de Cony, o sádico,
cede ao descabelamento do pianista e, de repente, atin-
ge a maioridade... Assim íazem íilmes em Moscou,
atualmente. (Mosfilm/Tabajara).

Arenas Sangrentas (The Brave One)

A estória do um menino mexicano o sua devoçfio
por um pequeno touro, contada pelo veterano diretor
Irving Rapper. Na tela, e na platéia, enquanto o ga-
roto Invade a arena para que seu bravo animal tenna
o direito de ser poupado, a multidão, de assombro
silencia, e, depois, explode de júbilo ante a comove-
dora e inesperada cena. Naturalmente, o melodrama 6
livre, com fotografia em Cinemascope e Technlcolor
cio veterano Jack Cardiff e música sentlmentalóide de
Victor Young. Quem resistir há dc? (Metro-Goldwyn-
Mayer).

Massacre Traiçoeiro (Santa Fe Passage)

íle jurou vingar-se dos peles-vermelhas que des-
traíram sua carreira, até que uma mulher mestiça en-
trou em sua vida e cm seu coração. Êle é John rayne,
a mulher é Faith Domerguc, e há mais Rod Cameron,
Sllm Pickcns c Lco Gordon, neste western cm Tru-
color, dirigido por William Witney. (Republic Pictu-
res/Art Films).

Melhores de 66

Esta semana, no Paissandu, continuará o Festival,
apresentando (um íilme por dia) os seguintes: ama-
nhã, O Homem do Prcpo e, sucessivamente, O De-
viônio das Onze Horas, A Bossa da Cotiquista, Menino
de Engenho, A Grande Cidade, Caçada Humana c A
Faca nu Água.

CONTINUAÇÕES

007 CONTRA A CHANTAGEM ATÔMICA — O
começo do fim cio mito James Bond. Com Sean Con-
nery, Luciana Paluzzi, Claudinc Auger e outras boas.
ARABESQUE — Duodécima semana do arabesco mui-
licor no qual Gregory Pcck e Sofia Loren imitam, por
conta de Stanley Doncn, personagens de Hitchcock.
MARY POPPINS — O filme em que Dick Vah Dyke
faz força para estar á irente de Julie Andrews, de-
sagradando, ambos, a adultos e crianças: é um re-
corde. UM DIA, UM GATO — Aplaudido pelas mui-
tidões, a fantasia parece que terá força — ou fôlego
de gato' — para permanecer em cartaz. Tdiccolondo.
A PEQUENA LOJA DA RUA PRINCIPAL - Melo-
drama tcheco muito aplaudido cm Londres e Nova
York c esnobado pela geração Paissandu. O publico,
nada sofisticado, está indo ver, e gosta! CREPÚSCULO
DAS ÁGUIAS — Melodrama com ação na Primeira
Grande Guerra. Combates aéreos c Ursula Andress
seminua, cortada pela Censura-

CINECLUBES

SAMAMBAIA — Amanhã, às 21h, no Teatro de
Bolso (Ipanema), o clássico brasileiro Vtdns Secas, do
Nelson Pereira dos Santos, c o curto Memória do
Crnif/nço, de Paulo Gil Soares. Após a sessão, debates.

CINEMATECA DO MAM — Sábado, à meia-noite,
no Paissandu, o 'ilmc soviético de Gregóri Tchucrai
O Qutulraffésimo Primeiro — obra que iniciou o re-
torno dos russos à conciliação: afinal, os soldados do
tzar eram até bem bonzinhos...

Cartazes

TEATRO
V. J.

JANEIRO chegou de mangas arregaçadas mnn-

dando tua brasa. Nada menos de cinco eílréias na

primeira semana e já com ameaça de multas mais, so

o bom tempo permitir.
Na terça, Fernanda Montenegro, Sérgio Brlllo e

Fernando Torres e mais o Conjunto 004 estavam no

palco do Teatro Santa Rosa no remonte de O HO-
MEM DO PRINCIPIO AO FIM, de Millór Fernandes
qui vem de uma exltosa temporada ltinerante pelo
Brasil afora.

Na quinta dua «.estréias. No Teatro República es-
troando diretamente para a Critica Dramática tive-
mos o musical dc Graça Mello, PINDURA SAIA, com
Graça Mello, Teresa Amayo, Milton Moraes, Irene
Ravachc, Luiz Jacinto, Paulo Graça, Cléla Simões.
Teresa Santos, Carlos Leite, Erley, Jonas e os Ori-
glnals do Samba, além dc um elenco de 60 artistas.

No Teatro Mesbla um sucesso transferido do Tea-
tro Cacilda Bcckcr, de São Paulo, O FARDAO, de
Bráullo Pedroso, com direção de Antônio Abujamra,
reunindo Clcyde Yaconls, Fauzi Arap, Ana Maria Na-
buco, Osmano Cardoso, Yara Amaral, com cenogra-
11» do Gilberto Vigna e figurinos dc Marilda Pedroso.
que deverá dar recita paia a critica na próxima quin.
ta-íelra, 12.

Na sexta, cm recita beneficente, a Companhia Ca-
rloca de Comédia e Cláudio Pctraglia apresentaram
no Teatro Ginástico: OH. QUE DELICIA DE GUER-
RA!, musical de Charles Chilton, com direção de Ade-
mar' Guerra reunindo um prande elenco onúc temos
Rosita Tomás Lopes, Célia Blar, Heelna Ignêí Leina
Krespi, Eva Wilma, defendendo a guerra pelo lado

Ginástico
OH, QUE DELICIA DE GUERRA, musical do

Charlei Crllton, com Rosita Tomás Lopes, Célia Biar,
Napolefio Monlz Freire, Halo Rossi c muitos outros.
Produçfio da CCC e CP.

República
PINDURA SAIA, musical de Graça Mello, com

Teresa Amayo, Mlltom Moraes, Irene Ravachc, Graça
Mello • muitos outros. Produção de GM.

Mesbla
O FARDAO, do Bráulio Pedroso, com Clcyde Ya-

eonts, Fauzi Arap, Ana Maria Nabuco e outros. Pro-
duçSo Independente Paulista.

Santa Rosa
O HOMEM DO PRINCIPIO AO FIM. de Millór

Fernandes, com Fernanda Montenegro, Sérgio Britto
• Fernando Torres. Produçfio Independente.

Carlos Gomes
CARNAVAL EM STRIP-TEASE, revista, com Co-

14 • Silva Filho e muitas garotas. Produção Indcpen-
dente.

feminino c mais os belos Indiferentes Ítalo Rossi, Na-
poleão Monlz Freire, Cccii Thlré, Carlos Eduardo Do-
labella, Emílio di Blasi, Mauro Mendonça, Olhonlel
Serra, Paulo César Pcicio, Lafayelte Galváo, Juju,
Sérgio Mambcrti. A crítica vai baixar na rexta-fei-
ra, 13.

Anuncia-se para terça, II), no Teatro Jovem, a
votla do espetáculo baiano, VEM CÂMARA 67, com
os mesmos moços que fizeram tanto sucesso em brev*
temporada o «no passado.

Brigitte Blair apresenta no Teatro Miguel Lemos
nada menos de dois espetáculos. Sempre às 24 hora»
o remonte de ASCENSÃO E QUEDA DE UM PA-
QUERA, de Paulo Silvino, a partir de 13 do corrente,
c no horário das 23 horas a revista-íhoto SEXY-TIME
a partir do próximo dia 12.

Na Sala Cecília Meireles teremos numa produção
independente a comédla-musical A ÓPERA DOS TRÊS
VINTÉNS, de Bertolt Brecht c Kurt Weil, com Dul-
cina, Osvaldo Loureiro, Marilia Péra, Fregolente, Ná-
dia Maria, Kleber Macedo, e um grando elenco com
direção dc José Renato.

Também no Teatro Nacional de Comédia está
sendo anunciado, para a segunda quinzena deste ja-
neiro, a peça premiada pelo SNT, de Jorge Andrade,
RASTRO ATRAS, com Gianni Ratto na dircçfio e Bela
Paes Leme c na cenografia, reunindo um elenco vastls-
simo, puxado por Leonardo Vilar.

No Teatro Carlos Gomes Cole c Silva Filho, es-
trearam em sessões contínuas a partir das 17 horas
a revista CARNAVAL EM STRIP-TEASE, com Magda,
Consuclo, Sofia c Karen mandando suas brasas car-
navalescas.

E eis janeiro voluptoso dc estréias.

Copacabana
UM AMOR SUSPICAZ, de Bill Manhoíí, com

Yoná Magalhães e Carlos Alberto. Produção de Oscar
Ornstein.

Matam de France
OS PEQUENOS BURGUESES, dc Máximo Gorki,

com Eugênio Kusnet e grande elenco. Produção do
Teatro Oíicina de São Paulo.

Glánrio Gil
AS TROIANAS, de Eurlpedes-Sartre, com Maria

Fernanda, Isolda Cresta, Diana Morei, Alzira Cunha
e outros. Produção do TMT.

Bolso
MULHER ZERO QUILÔMETRO, de Edgar G. Al-

ves, com Daisy Lucldi e André Villon. Produçfio da
CMC.

Recreio
O TERCEIRO SEXO, revista, pela Companhia de

Ítalo Curcio.
Rival

ELAS SAO TREMEN DONAS, revista, com Coi-
tinha e Sônia Mamed. Produção do Gomes LeaL

CINEMA, OISTEM E HOJE
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1932 — 0 primeiro Oscar: Roy e Walt, atrás da estatueta e de Mickey,

rodeado» de seus auxiliarei. Alguns ainda trabalham no estúdio

Walt Disney: 0 primeiro Oscar

e os primeiros milhões
No ano de 1928, Walt Disney parou

de desenhar. Essa tarefa, éle a deixou

para seus auxiliares, alguns vindos de

Nova York, saldos da mesma turma que

já dera ao mundo personagens como

Mutt e Jeff, Koko, o Palhaço, Gato Fé-

Hx, Krazy Cae e Betty Boop, ao lado de

outros jovens a quem guiou e desenvol-
veu para que formassem o núcleo da

seu estúdio.
O fato de que tivesse deixado de

desenhar nfio diminui o seu valor por-
que o que sala de seu estúdio — bom ou
mau — teve a sua supervisão, seguindo-
lhe o gosto e as idéias, pois cm tudo

Walt Disney Imprimia a sua marca in-
dividual. Era o Inspirador de sua equi-

pe, e possuía, em alto grau, um senso
de cinema, um dom extraordinário pa-
ra a comédia e, sobretudo, um maravi-
lhoso poder criador de personagens.
Estes viviam a vida que êle lhes sopra-
va e adquiriam, por sua inspiração, per-
sonalldade e características próprias.
Não é segredo o íato de que, havia mui-
tos anos, Walt não desenhasse e que
não pudesse mesmo comparar-se aos
melhores de seus artistas. Em 1929 e
1930, os anuários da revista Fllm Daily

publicaram anúncios de seus trabalhos

como desenhados por Ub Iwerks, e

quem quiser comprovar tal coisa basta-

rá folhear o de 1929, por exemplo, pois
na página 510 encontrará a seguinte pu-
blicação: Mickey Mouse. Desenhos so*
noros. Produzidos por Walt Disney.
Desenhado por Ub Iwerks. Charles J.
Giegerlch, Representante no Leste. 723,
Sétima Avenida, Nova York."

Havia ainda referência ao sistema
de gravação Clnephon.

Com o aumento das atividades do
estúdio, a organização da empresa em
bases de indústria, orientada hàbll-

mente pelo irmfio, Roy, tudo o que dali
saiu, ató os dias de hoje, levou o letrei-
ro — Walt Disney Apresenta — se bem
que os filmes Jamais deixassem de citar
os nomes de animadores, pintores de
fundos, roteirlstas, músicos, técnicos,
etc. Walt passou a ser a alma do cs-
túdlo, o seu maior entusiasta e o mais
ousado de todos os que se entregavam
ao desenho animado: inovando, melho-
rando, experimentando sempre.

Em 1932, ganhou um Oscar pela
criaçfio do Camundongo Mickey. Era o
primeiro dos vinte e nove que recebe-
ria ao longo de vários anos, além do
troféu Irving; Thalberg, símbolo de alta
qualidade, prêmios em festivais estran-
geiros e condecorações de vários países
como França, Argentina, Chile e Brasil.
A Ordem do Cruzeiro do Sul foi-lhe en-
tregue, cm 1941, pelo chanceler Oswal-
do Aranha, quando Walt e um grupo
de seus artistas visitaram o Rio de Ja-
neiro em busca de inspiração para no-
vos trabalhos.

* * *

Foi éle o primeiro a lançar um dese-
nho sonoro e musicado; a empregar o
technlcolor num cartoon, Arvores e
Flores, uma Silly Symphony; a reall-
zar o primeiro longa metragem, Bran-
ca de Neve e os Sete Anões. Durante o»
anos em que se empenhou no preparo
e reallzaçfio de Branca de Neve, este

projeto ficou conhecido nas rodas do
estúdio como s> loucura de Walf.Pou-
cos acreditavam entfio que o público
suportasse hora e mela de desenho, mas
Walt teimava em seu intento, gastando
uma fortuna para levar a cabo seus

planos. Devia aos bancos, e vivia com
pequena mesada, mas não esmoreceu,
mesmo que, às vezes, êle e Roy inda-
gassem de si mesmos se não eram real-
mente loucos... Mas não estavam.
Branca de Neve, lançado em Nova
York, em fins de dezembro de 1937,
bateu recordes de bilheteria, levando,
durante cinco semanas, milhões de
pessoas a Radio City, um dos gigantes-
cos cinemas daquela metrópole. Walt
consagrava-se com este seu primeiro
espantoso sucesso artístico e comercial.
Até hoje, quase trinta anos depois, o
filme continua a ser exibido no mundo
inteiro, como o tem sido periòdicamen-
te de cinco em cinco anos, nestas três
últimas décadas, divertindo o mundo
infantil, e dando aos mais velhos a
alegria de seus tempos de infância. En-
tretanto, convém lembrar que Walt
sempre afirmou que não fazia filmes
especialmente para as crianças....

* * *

Todos os sucessos iniciais, inclusive
Branca de Neve, foram realizados no
velho estúdio, situado em Hyperion
Boulevard, nos arrabaldes de Los An-
geles, e foi ali, também, que Walt fun-
dou uma escola de treinamento para
jovens desenhistas e pintores, em com-
binação com o Instituto de Arte Choui-
nard de Los Angeles, inaugurando-a em
um edifício, do outro lado da rua. Ra-
pazes, que sentissem inclinação para o
desenho animado, eram matriculados na
escola onde faziam curso Intensivo sob
a supervisão dos melhores auxiliares de
Walt. Foi o celeiro de centenas de de-
senhistas especializados, muitos ainda
hoje com o estúdio em Burbank ou em
outras empresas, principalmente traba-
lhando na televisão.

# * *

Branca de Neve e os Sete Anões
custou cerca de um milhão e oltocentos
mil dólares, soma fabulosa para o ano
de 19371 Mas a loucura de Walt, em
seu primeiro lançamento, pagou as des-
pesas e deu um lucro de dois milhões
de dólares, logo empregados pelos ir-
mfios Disney na construção de um novo
e amplo estúdio. Walt usou como mo-
dêlo para Branca de Neve uma jovem
dançarina, cujos pais tinham uma es-
cola de Ballet em Los Angeles: Margery
Belcher que, mais tarde, ficou conhe-
cida no Cinema pelo nome de Marge
Champion.

? *

O estúdio, que foi construído em Bur-
bank, não fica multo distante da War-
ner Bros., mas é extremamente moder-
no, espaçoso, com imensos gramados e
flores, parecendo mais o campos de
uma universidade. Jamais esquecerei os
doze anos que ali passei trabalhando,
especialmente, pela camaradagem do
ambiente, pela ausência de arrogância
na chefia, como era comum em outros,
pela simplicidade de Walt e Roy, bons
amigos, humanos e compreensivos.

* *.

Durante anos, tive contato diário com
Walt, levando-lhe visitantes ilustres,
principalmente Jornalistas estrangeiros.
Notei, por vezes, que parecia sentir-se
um tanto frustrado por haver deixado
de desenhar. Houve ocasiões em que
alguém lhe perguntava o que êle fazia
exatamente dentro do estúdio. Walt po-
deria entfio perder horas explicando o
seu trabalho, as suas atividades criado-
ras, ou apenas dizer — como o ouvi um
dia: "Deixei de desenhar, há multo
anos. Os outros aqui continuaram «
transformaram-se em excelentes artis-
tas. Nfio posso concorrer com eles...

Certa vez, porém, em tom de pilhe-
ria, acrescentou: "Hoje, se eu viesse
aqui procurar trabalho, eu nfio empre-
garla a mim megmol"

GILBERTO SOUTO
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TEATRO ITINERÁRIO DAS
ARTES PLÁSTICAS
JAYME MAURÍCIO

Lançamento: Oh, Que
Delícia de Guerra!
Desde sexta-feira no palco do Teatro Ginástico a

Companhia Carioca de Comédia, em coprodução com
Cláudio Petraglla, está apresentando o musical Oh,
Oue Delícia de Guerra! de Charles Chilton, realizado
pelo grupo do Teatro Worshop e Joan Littlewood.

Oh, Que Delícia de Guerra!, ganhou os palcos
de Londres em 63 onde presenciamos seu sucesso o
depois em Paris, concorrendo ao Festival das Nações,
onde arrebatou o Grande Prêmio, repetindo a façanha
do sir Laurence Olivier quando da sua montagem de
Ttttis Androntcos de Shakespeare.

Oh, Que Delícia de Guerra! considerado pelos bri-
tânicos'mais como um entretenimento musical do que
mesmo como uma comédia musical, já teve também
vez na Broadvvay, na Itália pelo Piccolo Teatro de
Afilão, e presentemente em Paris.

O ano passado foi apresentado numa produção
Independente no Teatro Bela Vista, em São Paulo, e
agora numa produção mista com a Companhia
Carioca de Comédia, é apresentada no Rio, guardan-
do sua ficha técnica. Paulista e na área dos intérpre-
tes mantém apenas o ator Juju do elenco original, que
por esta interpretação arrebatou o Prêmio de Revê-
lação de 66 dos críticos paulistas.

A montagem carioca, com exceção de Juju, reú-
ne um elenco novo onde vemos Carlos Eduardo Doía*
bela, Cecil Thiré, Célia Biar, Emílio de Biasi, Eva
Wllma, Helena Ignês. ítalo Rossi, Lafayette Galvão,
Leina Krespi, Mauro Mendonça, Napoleão Moniz Frei-
re, Olhoniel Serra, Paulo César Pereio, Rosita To-
más Lopes c Sérgio Mamberti, guardando ordem
alfabética.

A ficha técnica paulista reúne Ademar Guerra
| na direção, Cláudio Petraglia como tradutor, adapta-

dor, orquestrador e diretor musical, Campello Neto,
na cenografia, Ninete Van Vuchelen, nos figurinos,
Marika Gidali, na coreografia, Glauco Mirko Laurelll
nos efeitos de som. Tanto o diretor Ademar Guerra
como a figurinista Ninete Van Vuchelen, foram pre-
miados pela critica bandeirante.

A motivação deste êxito musical advém de uma
6érie de curiosidades coincidentes que levou o grupo

| do Teatro Workshop, que é comandado pela intensa
e laboriosa Joan Littlewood, à realização deste espe-
táculo.

O ponto de partida íoi Charleis Chilton que linear-
mente nos revela sua ventura e aventura:

"Em 1958 eu passava férias na França. A pedido
de minha avó, fui visitar Arras para fotografar o
túmulo de meu pai (seu filho) que tombara nesta
área em 1918. Nunca imaginei existir tantos cemitó-
rios de soldados em Arras! Finalmente descobri pe-

| los arquivos oficiais que êle não possuía túmulo. Seu
nome constava numa inscrição juntamente com os de

j "35.942 oficiais e civis das Forças do Império Bri-
I tânico que caíram na batalha de Arras e cujos túmu-
| los eram desconhecidos". Que poderia ter acontecido

a um homem para tornar seu enterro impossível?
|Quc atrocidades provocaram a queda de 35.942 ho*
mens numa área tão pequena? A procura das respos-
tas a estas perguntas levaram-me a este espetáculo
na esperança de que um epitáflo como esse nunca

|mais seja escrito na lápide de um túmulo."
Completando a deixa de Charles Chilton, temos o

| resumo da ópera feito por Raymond Fletcher:"A Primeira Guerra Mundial poderia ser descri-
I ta exatamente como sendo um acidente e um erro
Ido cálculo. O acidente foi o assassinato de um arqui-
[duque austríaco que pôs em movimento o poderio
[militar de duas grandes nações. O erro de cálculo foi
[pensar numa guerra curta e eficiente, que decidisse
jo futuro da Europa em poucas semanas. Os planos
(meticulosos caíram por terra já no primeiro mês. Foi
[uma terrível matança de outubro de 1914 a março

dc 1918, durante a qual nenhum ataque avançou sua
[linha de frente mais que 10 milhas em qualquer dire-
Jção. A lição pode ser aprendida. Antes de 1914
1 acreditava-se que o equilíbrio de forças preserva-
Iria a paz. Hoje, acredita-se que o medo mantém a
Ipaz. Acidentes e erros são ainda possíveis e uma
] terceira guerra nuclear poderá exterminar em 4h
[tentos quantos morreram na I Guerra Mundial."

Os Altos Comandos do Pentágono, em 62, entre-
I tanto, chegaram a uma conclusão altamente pito-
Iresca. divertida, cômica e mesmo deliciosa, ao cons*
Itatarem através de computadores eletrônicos que esta
] guerra não podia ter acontecido. Tudo que se pas-
jsou de 1914 a 18 foi uma soma inacreditável de as*
Ineiras e enganos. Tudo isso quando fornecendo ele-
| mentos de fatos da Primeira Grande Guerra aos
[computadores, tentavam uma avaliação sobre a pos-
Isível Terceira Grande Guerra. E mesmo concluindo
jque a Primeira Guerra Mundial não podia ter acon-
Itecido, através deste espetáculo, que a guerra que
[de fato existiu, provoca em quantos e tantos a pre-
senciem ou participem da platéia ou no palco de ope-
rações esta expressão singular e gay: Oh, Que Deli-

\da de Guerra!

* * »

Tiulo sobre a estréia

O AUTOR. — Como é sabido trata-se de uma
¦Idéia de Charles Chilton, desenvolvida pelo grupo do
Ijeatro Workshop que conta com a direção de Joan
iLIttlewood que também foi responsável pelo espe-
Itáculo que marcou sucesso em Londres, Pari?, Nova
lYork, Milão, São Paulo e agora ganha o Rio de
¦Janeiro.

O TRADUTOR — Coube ao maestro e composl-
Jtor Cláudio Petraglia a versão e a adaptação de Oh,
¦Que Delícia de Guerra!, onde também acumula a di*
peção musical e a orquestração do espetáculo. Pe-
itraglia que é homem de música respondendo pela
partitura de filmes como, São Paulo S.A., O Pesca-
flor e Sua Alma, Três Histórias ãe Amor, etc, já ha-
[via praticado Incursões dramáticas como em O ôvo
de Fellcien Marceau que traduziu e adaptou.

O DIRETOR — Trata-se de um jovem paulista
fcom grande atuação na televisão, e que respondeu
por uma montagem no palco de A Compadecida, de
Mano Suassuna e de Doce Pássaro da Juventude, de
Tennessee Williams,

O CENÓGRAFO —¦ Responde pela cenografia,
Campello Netto de quem vimos o ano passado Onde
Canta o Sabiá, pelo Pequeno Teatro Musicado, no
teatro do Rio- Tem realizado Inúmeros trabalhos
bara a televisão. Numa montagem paulista fêz a ce-
pografia de Antíoona, de Sófocles.

O COREÓGRAFO — Tem a responsabilidade da
fcoreografia a bailarina Marika Gidali, que na área
pas realizações coreográflcas já conta com o Ballct
to IV Centenário de São Paulo, ns coreografias dos
.nusicals 27 Séculos de Infidelidade e Sexy (que vimos
Po Mesbla, com Sérgio Cardoso). Dirige o Bailei de
pdmara de SSo Paulo.

O FIGURINISTA — Premiada por este trabalho
pela crítica paulista, Ninete Van Vuchelen com Oh,
Rue Delícia dc Guerra!, se apresenta pela primeira
fez ao público carioca. Suas atividades são até o pre-
TOite, tôdas bandeirantes.

A ESTRÉTA — Sexta-feira passada, em recita
beneficente, estreou no Teatro Ginástico a produção
Ia Companhia Carioca de Comédia, e Cláudio Pe-
PKlia, o musical Oh, Que Delicia de Guerra!, de
piaríes Chilton. na adaptação e tradução de Cláu-
Ho Petraglia, com direção de Ademar Guerra, ceno-
pfia de Campeollo Netto, fiffurinos de Ninete Van
Fuchelen, coreografia de Marika Gidali, direção mu-
pcal de Cláudio Petraclia, efeitos de som de Glauco

-flirko Laurelli. com Carlos Eduardo Dolabella, Ce*
P Thiré, Célia Biar, Emílio di Biasi, Eva Wilma, He-
fna Ignês, ítalo Ros-i. Juju, Lafayette Galvão. Lei-
M Krespi. Mauro Mendonça, Napoleão Moniz Freire,
Pthoniel Serra, Paulo César Pereio, Rosita Tomás~es e Sérgio Mamberti. A recita para a Critica"nática, será sexta-feira, 13 do corrente.

Retrospecto (VI)
.

Em novembro, numa rápida visita ao Brasil, Sandberg,
o conhecido museologista, critico o historiador holandês,
que dirige o Museu de Israel, dava sugestões para a pró-xirna Bienal de São Paulo. A Petito Galerle desafia os
artistas: lança um concurso de caixas, a ser realizado em
abril de 1967. O Museu de Arte Moderna do Rio apresen-
lava novas exposições: Livio Levi (jóias), Piotr Kowalski
(esculturas), Villemot (cartazes), "O Artista e a Máqui-
na" e Igrejas da Polônia.

Grande exposlção-revlsão retrospectiva de Ismael Ne-
ry na Petito Galerle, mostra que vem revelar para muita
gento o% trabalho do um artista, tão famoso como ausen-
te das coleções oficiais e particulares, e que morreu ce-
do, àos 34 anos, deixando uma presença cada vez-mais
viva, apesar do um período em que ninguém sequer ei-
tava seu nome.

Era publicado o Regulamento da IX Bienal do São
Paulo, trabalho realizado pela assessoria técnica para Ar-
tes Plásticas o complementado cm discussão posteriorcom a presidência o a diretoria da Fundação Bienal de
São Paulo, regulamento esse apresentando algumas novi-
dades entro as quais a igualdade do condições entro bra-
sileiros e estrangeiros para disputa da premiação oficial,
restrição de salas especiais onerosas e inoperantes, ado-
ção de "outras técnicas", além de escultura, pintura, de-
senho o gravura e redução a 9 do número de jurados.Algumas exposições do mês: na Cantu, manequins
de Bcrtchy; "Meninos Pintores de Mariana", na Goeldi;
Roberto Morvan na Oca. "Brasileiros em Coleções Ameri-
canas", no IBEU; Marcier, na Relevo; Marílla Gianettl Tôr-
res, na Giro. E o Conselho Nacional de Cultura insti-
tuiu o "Prêmio Sérgio Milliet", recém-faleeido, diante dos
grandes serviços que prestou à cultura brasileira desde a
ípoca em que participou da Semana de Arte Moderna,
em 1922. O concurso c de monografias sobro pinturabrasileira e o prêmio de um milhão do cruzeiros.

O mês de dezembro começa com o resultado do pre-mlação do Salão do Belo Horizonte, que seria inaugu-
rado mais tarde; distinguidos, entre outros, Eduardo dc
Paula, Anna Leticia, Chanina, Tomle Ohtako, Ildeu Mo-
reira, Roberto Newmann, José Assumpção o Souza, Lo-
tus Lobo, Hans Grudvinski.

A pintora Maria Polo expunha no Museu do Arto
de Belo Horizonte os trabalhos que apresentara era ju-
lho ma Galeria da Casa do Brasil em Roma.

O Museu de Arte Moderna do Rio, encerrando sua
programação anual, apresentava uma exposição indivi-
dual de trabalhos recentes da gravadora Edith Behring,
mestra do ateller do gravura da instituição, além das
mostras dos trabalhos dos alunos e do Bazar do Natal.
Apareciam as revistas especializadas sobre Artes Piás-
ticas: Mirantes das Artes Etc, dirigida por Pietro Maria
Burdi, diretor do Museu de Arto de São Paulo, e GAM.

Pablo Plcasso completava 85 anos de vida, reunindo
om exposição mais de mil obras do sua autoria dispôs-
ta no Grand Palals, no Petlt Palalt e na Biblioteca Na-

cional, recebendo do governo francês a mais ImporUn-
te homenagem quo um pintor recebeu era vida.

E a talentosa escultora mineira Mary Vieira, há
muitos anos radicada na Europa, recebia o Prêmio Ma-
rinetti, de pesquisas plásticas do expressão clne-vlsual
criado pelo Instituto Internacional dc Estudos sobre o
Futurismo, por ocasião do XX Salão de Realidades No-
vas, em Paris. E no Museu de Arte de São Paulo, acorn-
tecia um desfile dos tecidos pintados a mão por Olly,
entre quadros de Monet, Manet, Lautrec, Picasso, Sou-
tine o centenas de peças que constituem a maravilhosa
pinacoteca daquela instituição. Nova galeria, no Leme Pa-
laço Hotel, era inaugurada com tapeçaria do Manab/i
Mabe. E uma noticia triste: a integração das artes per-
de seu líder, André Bloc, falecido aos 70 anos. Escultor,
arquiteto, engenheiro, pintor, fundador das revista Ar-
chlteeture o Art d'Au|ourd-hui. E nos últimos dias do
ano, inaugura-se a I Bienal da Bahia, instalada no Con-
vento do Carmo, uma construção do século XVII, que
foi reformado para o acontecimento. Várias salas espe-
ciais do alguns dos mais importantes artistas nacionais:
Volpi, Krajcberg, Ligia Clark, Oiticica, Iberê Camargo,
Fayga Ostrowcr, Maria Bonomi, Marcelo Grassmann, Ru-
bem Valentim. Sem dúvida, ao lado do Salão de Arto
Moderna, a I Bienal da Bahia constituiu-se num dos maio-
res acontecimentos das artes plásticas do ano.

Ainda em dezembro num encontro entre os srs.
Francisco Matarazzo Sobrinho, presidente da Bienal do
São Paulo, o Ruy Gomes do Almeida, presidente do Mu-
seu do Arte Moderna do Rio do Janeiro, foi estabelecido
um convênio de estreita colaboração das duas entidades
não apenas nas grandes iniciativas, mas também num
programa comum do ação internacional o nacional. E
o Instituto do Arquitetos do Brasil — Departamento da
Guanabara, apresentava a IV Premiação Anual dos Ar-
quitetos Cariocas e homenageava Oscar Niemeyer como
o "arquiteto do ano". Na Galeria Fátima, o desenhista
Vergara apresentava uma exposição.

Eneida: doações
Como todos das artes plásticas e do outras artes

também, sabemos que Eneida está doente há quase dois
anos o quo recentemente submeteu-se a uma delicada In-
tervenção cirúrgica. Delicada o caríssima. Todos tam-
bém sabem quo Eneida ó jornalista quo vive do seu tra-
balho, não possuindo recursos para financiar os eleva-
dos gastos decorrentes do seu tratamento. Assim, num
movimento geral de solidariedade com aquela nossa ami-
ga e companheira do trabalho, quo tem sido amiga do
todos, os artistas plásticos estão fazendo doações de Ira-
balhos cuja venda reverterá em benefício do Eneida.
Para entrega desses trabalhos os doadores poderão dlri-
gir-se ao Museu do Arte Moderna do Rio, endereçando as
peças para ENEIDA, aos cuidados do Jayme Maurício,
pois que estamos em permanente contato com Eneida c
sua família.

ESCRITORES
E LIVROS
JOSÉ CONDE

Letras francesas
LIVROS recentemente publicados na França, reco-

mendados pelos críticos o comentaristas do "Le Figaro
Littérairc":

Vle do Guillaumo Perler, do Paul-André Lesort (Lo
Seuil) — uma experiência espiritual sob uma capa rea-
lista; Oublier Palerme, de Edmond Charles-Roux (Gras-
set) — um autor laureado com o "Prêmio Goncourl"
que sabe ver; Leo Belles Images, de Simono do Beau-
voir (Galllmard) — inferior às outras obras da autora,
mas quo podo ser lido e apreciado; Les Feux de la
Chandelcur, de Catherino Paysan (Dcnoél) — um roman-
ce levo e cheio do sabor; Introduction a la Sociologie,
do Jean Duvignand (Galllmard); La Traverslcre, de Alber-
tino Sarrazln (Jcan-Jacques Pauvert) — um livro de tran-
sição; El Mehdi Ben Barka, Ban Frère, de Abdelkader Ben
Barka (Laffont) — um testemunho comovente sóbre uma
personalidade excepcional; Les Rcndez-Vour de la Colllne,
dc Anno Phllipo (Julliard) — a estória de uma mãe e
dc uma filha à luz do coração o da inteligência.

Pianista cm Tom Maior
CARLOS Menezes está escrevendo os capítulos fi-

nais do seu Pianista em Tom Maior (titulo provisório),
romance meio autobiográfico, já quo o próprio autor foi
pianista do bordo, no Lloyd Brasileiro, viajando entro
Manaus c Pelotas.

Calxelros viajantes, oficiais de bordo, e viúvas pro-
flssionais se mesclam com outros personagens curiosos
e pitorescos, saldos da vida real.

O ficclonlsta retrata e revive, principalmente, um
aspecto do Brasil que praticamente já não existe, com
o violento desaparecimento da navegação de cabotagem.

Homem de experiências múltiplas (quaso padre,
soldado de polícia, deputado estadual, no Pará, gula do
cogo, professor do língua o jornalista profissional), Car-
los Menezes — que tem os originais do outro roman-
ce, Irmão Fulgênelo, Meu Irmão, em poder do editor J.
Ozon — é ura espírito aberto às coisas risíveis da vi-
da, oferecendo ao leitor momentos de permanente bom-
humor picaresco.

Capitalismo Monopolista

A MODERNA sociedade norte-americana em seu con-
junto, mereceu demorada análise por parte de Paul A. Ba-
ran o Paul M. Swezy, no livro Capitalismo Monopolista,
traduzido por Waltensir Dutra, e publicado por Zahar

Editores na coleção "Biblioteca do Ciências Sociais".
Os autores, considerados dois dos mais eminentes teó-
ricos marxistas atuais dos Estados Unidos, procedem no
seu estudo a um exame da evolução do regimo compe-
titivo para regime monopolista e as implicações daí de-
correntes na ordem social daquele pais, em alguns dos
seus aspectos mais Importantes.

Divulgação científica
SELMAN A. Waksman, "Prêmio Nobel do Mediei-

na", escreveu um livro ao alcanço do leitor leigo a
respeito das pesquisas que realizou para chegar à des-
coberta da estreptomicina. Narra aináa o autor, nessa
obra de divulgação científica, a longa história da luta
contra tuberculose, afirmando, no final, que a batalha
será vencida pelo homem desdo quo saiba utilizar os
meios que já possui para eliminação total do flagelo, A
Vitória Sobre a Tuberculose, como so intitula o livro,
foi traduzido pelos professores Leõnidas Hegenberg e
Octany Silveira da Mota. Lançamento da Editora Cul-
trix, na coleção "Biblioteca Básica do Cultura".

Várias
PUBLICA a Livraria José Olympio Editora a tercei-

ra edição da História da Minha Infância, primeiro vo-
lume das memórias do Gilberto Amado * * • A mesma
editora anuncia para brevo a décima edição do A Baga-
caíra, de Josó Américo de Almeida, com introdução cri-
tica de M. Cavalcanti Proença *** Lançamento da Di-
fusão Européia do Livro, em colaboração com a Editora
da Univcrsidado dc S. Paulo: Geografia do Subdesenvol-
vimento, do Yves Lacoste (professor na Sorbonne), cip
tradução do T. Santos *** Do romancista e pensador
católico francês François Mourlac: O Que Eu Creio (obje-
tivo do livro: responder o mais simples o sinceramente
possível à questão: "Por que permanecesto fiel à religião
em que nasceste?"), cm tradução de Carmlnha Gouthler,
para a Livraria Agir Editora * ? * Novo titulo da Co-
missão Estadual de Literatura (de São Paulo), na "Co-
loção Histórica": Um Fazendeiro Paulista no Século XIX
(Manoel Elpídio Pereira de Queiroz), por Carlota Perei-
ra dc Queiroz, com prefácio do historiador .1. F. de
Almeida Prado.

• LIVROS para a Rua Ministro Viveiro do Castro,
n.° 41 — apto. 201 — ZC — 07.

DISCOS POPULARES
MAURO IVAN

Em tom de exportação
Dentro da série de Selo Verde, da Elenco espe-

ciai para a exportação, foi lançado, ao mesmo tempo
que o último LP de Silvinha, o disco Tom Jobim Apre-
senta Baden Powell, Eumir Deodato, Durval Ferreira,
Luís Eça, Marcos Valle, Oscar Castro Neves, Roberto
Menescah

O disco, segundo a Elenco, foi a pedido da IVar-
•ners—Reprise, de Los Angeles, tendo Antônio Carlos
Jobim selecionado os temas.

É um disco bem feito, sendo os temas tratados
com sensibilidade em arranjos de Gaya c Eumir Deo-
dato.

Evidentemente, o tratamento, em um disco espe-
ciai para exportação busca uma aproximação, cada
vez maior, dos padrões de gosto e sensibilidade inter-
nacionais, pouco restando* ao desenvolvimento da te-
mática que se poderia chamar de caracterlsticamente
brasileira.

Em tôdas as faixas, o desenvolvimento dos temas
e dos arranjos pouco tem destas características, fi-
xando perfeitamente o caminho da internacionalização
que se verifica cm determinada faixa da música po-
pular no Brasil, como em vários outros pontos do mun-
do, na medida em que se estreitam as relações e as
comunicações entre os Continentes.

Os temas perdem, gradativamente, as caractcrlsti-
cas regionais, o que pode ser verificado com clareza
neste LP.

O desempenho, tanto dos arranjadores como dos
Instrumentistas, principalmente Jorginho, Maurício,
Eumir e Oscar Castro Neves, é muito bom. Conside-
ramos os arranjos de Gaya num plano superior aos
de Eumir Deodato.

O disco, apesar das restrições, no que pese o des-
virtuamento da temática brasileira, é bom.

Tom Jobim Apresenta Baden Pouicl, Eumir Deo-
dato, Durval Ferreira, Luís Eça, Marcos Valle. Oscar
Castro Neves, Roberto Menescal — Elenco — MEV-10

Tem na sua Face A: Berimbau — Baden-Vinicius;
Razão de Viver — Eumir-Paulo Valle; Você — Me-
nescal-Bôscoli; Seu Encanto — Marcos Valle-Paulo
Valle; Samba Torto — Jobim-Aloísio de Oliveira; Jma-
gem — Luís Eça-Oliveira;

Na Face B: Tom Jobim faz desfilar: Chuva — Dur-
val-Camargo; Eu Preciso de Você — Jobim-Oliveira;
A Morte de Um Deus de Sal — Menescol-Bóscoli; Mor-
rer de Amor — Castro Neves-Florini; Tristeza de Nós
Dois — Durval-Mauricio-Bebeto; Preciso Aprender a
Ser Só — M. Valle-P. Valle.

Authony, o Pernambucano

Um piano c um pernambucano que se apresenta
com o nome de Anthony Guima compõem o ponto
central deste lançamento da Philips num instrumental
razoável. O repertório tem desde Carlos Imperial a
Chopin, e o desempenho de Guima é linearmente cor-
reto, sem nada dc excepcional.

Disco que não pode ter maiores pretensões, mas
pode ser ouvido sem arrependimento:

Novos Ecos Internacionais — Anthony Guima —
Philips — PC32904L — tem na sua Face A: Tempo
Felc — Baden Powell-Vinicius dc Moraes; Tristeia

Haroldo Lòbo-Niltinho; Dó-me — Adilson Godoy;
Ycsterday — Lennon-McCartney; Si Tu Non Fossi
Bella Come Sei — Locatelli-Mogol-Pallavicini; Siran-
gers in The Night — Kaempfert-Singlcton-Sneyder;
Dio Como Ti Amo — Modugno; lo TI Daró Di Piú

Testa-Remigi; Aíiclielle — Lcnnon-Mc Cartney;
Noites de Moscou — I. Dunayevski.

Na Face B estão: Forpct Hiiu (Esqueça) — M.
Anthony; Mamãe Passou Açúcar em Mim — Carlos
Imperial; Ç'a Scrvit Beau — Gèrald-Anthony; Nes-
suno Mi Può Giiidicnrc — Borctta-Dcl Pretc-Pnnzc-
ri-Pace; Noturno — Chopin; Valsa do Adeus — Cho-
pin; Serctiaía — Schubert; Poema — Fibitsh; Con-
cêno n.° 1 — Tchaikovski.

MÚSICA — . j
EURICQ. NOGUEIRA FRANÇA*

Nostalgia
da Grécia

A música antecede o aparecimento do homem na
terra: música natural do canto das aves ou das ondas
do mar, mas também a existente naqueles outros íc-
nômenos da natureza, citados pelo historiógrafo Kurt
Pahlen, como o da Gruta de Fingal, nas Novas Hébri-
das, cujas harmonias existem desde que esto inundo
é mundo, até que vieram nutrir o gênio de Men-
delssohn, que nelas se inspirou para compor a sua co-
nhecida Abertura. Ao subirem os seres na escala
zoológica, distingue-se o homem pela inteligência. So-
ciedades puramente instintivas, como as das formigas,
ou das abelhas, são perfeitas, porquo dispensam a
inteligência perturbadora. A inteligência — relembra
Curtlus — é arma de dois gumes. Pode fazer progre-
dlr a espécie ou atentar contra ela. Na consciência do
homem primitivo, para contornar esse risco, se Inseri-
am percepções imaginárias, fonte criadora, inicial-
mente, dos espíritos o, multo mais tarde, dos deuses.
São entes da fantasia que ordenam 83 relações entre
os homens, pois a inteligência, na realidade, só aceita
fatos, embora estes existam apenas na imaginação. As-
sim nasceram, na aurora do mundo habitado pelo ho-
mem, os mitos, as lendas, e a poética. Assim também
terá nascido a música, associada à poesia o à dança,
como reação emocional em face do meio. Essa música
primitiva,' expressão elementar do homem, não fica
adstrita aos começos das idades pré-históricas. Muito
mais tarde a música se organiza como um sistema
complexo, nas civilizações antigas. Mas os povos ei-
vilizados continuam a incluir a música em sua3 cultu-
ras apenas como um elemento propiciatório e mágico,
í: o apelo obsessivo do ritmo que eclode, hoje, nos
candomblés. _ Manuel de Falia que, escrevendo sua^

popularísslma Dança Ritual do Fogo, acrescenta ao
título a indicação: pour chasser les mauvals esprlts.

Estudos etnográficos de povos primitivos atuais
mostram a existência de elementos de ordem musical,

rítmico-mclódicos, ao Invés da palavra articulada, co-

mo processo de comunicação da vida quotidiana. Dai

a hipótese, revestida de visos do verdade, de que o
homem da idade da pedra teria vivido em uma espéclo

de nebulosa musical, antes de aprender a falar. Spen-
cer, ao contrário, advogou a hipótese de que a música,
_ob a forma de esboços de canto, surgiu como uma es-

pécie de inflação do verbo, e se compreende muito bem

que o espanto, a admiração, as grandes emoções, çondu-
zam a voz a movimentos intervalares de certa am-

plitude, aproximando-a do canto. Dotado, porém, do
consciência e inteligência nascentes, o homem primi-
tivo só terá adquirido o uso da palavra através de
dificultosas etapas. É lógico admitir que, surgindo o
homem no ápice do processo evolutivo, cm um mundo
onde a música, vaga, difusa, era, no entanto, onipre-
sente, se manifestasse por interjeições, ou, às vezes,
murmúrios, cuja ordenação rítmica lhe conferisse di-
versificado sentido emocional.

A importância extraordinária da prática da músl-
ca nas civilizações antigas, já como sistemas altamente
elaborados, no Egito, na China, na índia, nos chega
como dados arqueológicos ou tratados teóricos, impo-
lentes para nos fornecer a mais ligeira noção de como
soava essa música. A verificação de que não poderemos
sabê-lo, mesmo que reconstituamos instrumentos ime-
moriais, cuja técnica desconhecemos, é genericamente
verdadeira, seja embora licito admitir-se, até certo"ponto, 

alguma ressalva, como na índia atual, cuja mú-
sica não deixa de conservar características milenares.
O que se comprova é que a música fazia parte íntima,
essencial, da vida dos povos antigos, até que atinge, na
Grécia, a mais alta hierarquia entre as artes, Quando
a evolução da música vai sofrer, já na civilização cris-
tá, momentos fecundos de crise, ou atravessar instan-
tes cruciais, será no exemplo da magnitude da música
helênica, e mais especialmente, na tragédia grega, que
se retemperam os compositores de gênio. A Renascença
quis voltar à Grécia e criou, em Florença, o germe
da ópera moderna. Wagner, no drama lírico, tinha o
pensamento voltado para a síntese das artes de que
a tragédia grega havia sido o modelo supremo. Ne-
nhum gênio da música, nostálgico da Grécia, um Gluck
ou um Debussy de Aprcs-midi d'un faunc, soube ou
poderia de qualquer modo imitá-la, Mas o impulso
rempre veio decisivo, no sentido, não do impossível re-
torno, e sim de que a música se renovasse, caminhando
para a frente.

Escolas oficializadas

A tradicional Escola de Dança do Teatro Muni-cipal, bem como a Escola de Canto Lírico CarmenGomes, o Instituto Villa-Lobos, e outros estabeleci-
mentos educacionais do Estado, acabam de ser reco-nhecidos e oficializados, pela Comissão Estadual deEducação.

O ato revela principalmente o interesse do Se-cretário da Educação, professor Benjamim Morais Fi-
lho, por essas Escolas, que prestam reais serviços. Erade estranhar que funcionassem à margem do reconhe-
cimento oficial, como no caso da Escola do Dança,
que é um viveiro de jovens bailarinas, conduzlndo-as
cm todo o período da sua formação profissional, da
infância à juventude. Só agora essas Escolas podemconferir diplomas, aos alunos que concluírem o curso,
A Escola de Dança do Teatro Muuicipal, aliás, que é
dirigida pela professora Lydia Costallat e, ainda re-
centemente, provou sua eficácia, em bela festa de íim
de ano, vale atribuir a função específica de nutrir o
corpo de baile do Teatro; às melhores colocadas na
turma de formatura deveriam caber as vagas existen-
tes, ou que se abrirem, no conjunto de dança do Mu-
nicipal.

Desaparece Taixline

, Recebemos a informação do falecimento cm Mos-
cou do sr. Eugène Taizline que, há tempos, íoi um
dos organizadores da Sociedade Brasileira de Teatro
e Música (SBTM) que apresentou, ao público do Rio
e São Paulo, alguns dos maiores conjuntos coreográ-
ficos folclóricos soviéticos. Taizline, dc nacionalidade
russa, viera para o Brasil, como pianista, há cerca de
um quarto de século, e foi membro, naquela época, do
júri do Concurso promovido pela Columbü. Concerta
que premiou o pianista Arnaldo Estrela. Radicado no
Brasil, cuja nacionalidade adotara, Taizline, por íim,
associou-se a um srupo para a formação da SBTM,
que reuniu um bom quadro social, o marcou, sensa-
cionalmcnte, as suas realizações, mas teve imprevista
vida efêmera, o que não o impediu dc prosseguir nas
suas atividades do empresário, com renovado vigor.
Segundo as noticias, Taizline tratava, cm Moscou da
contratação de mais um ballet, quando a morte o co-
lheu. Deixa viúva a sra. Tamara Taizline.
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XADREZ RONDA DOS CLUBES

Mangini - campeão Nova diretoria

Pel» díclmaprimelr» vm

José ThUgo Mangini M.rou-

M campeão carioca. O tor-

jielo de 196fl, encerrado em

33 d» dctembro, íoi visível-

mente prejudicado pela tem-

peratura qu» chegou em ai-

gumu noilc* a 39 gráui,
atingindo o calor quase in»»-
portávcl n capacldâd» (Ia*
concorrentes o o nivel téc-

•nlco do Jogo. 1'raticamcnto
nio houve rodada rm que se
nho decidissem partidas com
erros grosseiros, como entre-
ga de peça, etc. lato nio lm-
porta cm diminuir o ícllo do
Mangini, ruja vitória na ver-
dade era geralmente espera-
da, dada sua nitlda supcrlori-
dade sobre seus adversários.
Ksperarr.oi entretanto que
em 1967 a Federação Metro-
polltana de Xadrez, presidi-
da Justamente pelo campeio,
escolha um m6s mal* «pro-
priado para a decisio do
campeonato d.i cidade, como
4 do desejo de todos.

A classificação Kcral da

prora foi a -seguinte: 1." J.T.
Mangini. 10.1 '2 pontos ga-
nhos (o único Invicto), cam-
pcáo; 1." Cândido Duarte,
10, vlee-canipe.o; .1.° IUvara
Vamos, 8.1/2; 4'5.° Caetano
Neto e Hcnry Lavlnipuhl;
0/7." Pctcr Toth c Llndolfn
Cala; 8.° Oscar Vieira; 9/10."
J. Lemos e Sérgio de Farias;
11." Carlos Losslo; 12." T.
Madeira do Lcy; 13.° Hélio
Coutlnho; 14.° Francisco Li-

no de Andrade. 0 ponto ga-
nho.

Mequinlio
cm Hastings

Jogando em Hastingx, fl W-
traordlnário garoto campeão
brasileiro de 1965 — Henri-
quo Mccklng, nio tem sido
muito feliz. Depois de uma
estréia auspiciosa ao derro-
tar o russo Yury BaUshov,
de 19 anos, numa partida
conaiderada admirável por
suas peripécias, Mequinho
/oi vencido quatro vezes se-
guldas até entregarmos cs-
tas notas ao llnotipo. A últl-
ma derrota, quarta-feira dia
4, foi com Botvlnnlk, ex-cam-
peão mundial, em 43 lances.

Parece-nos que o menino
prodígio esta sofrendo os
efeito* do ritmo do Jogo de
rodadas diárias contra ad-
versárlos cada vez mais íor-
tes. Pela analise de alguma»
partidas, notamos erros pai-
mares do nosso jovem re-
presentante, do melo das par-
tidas para diante. Contra o
inglês M. Bassmann, MCqui-
nho falhou claramente tio
26." lance para perder sem
defesa quatro lances depois.
Faltando três rodadas para o
término da prova, o ex-cam-
peão mundial M. Botvinnik
estava em primeiro lugar,
seguido de Uhlmann, Pcnro-
se, Balashov, Bassmann, Kura-

Jlca, Kcenc, Czcrniak, Mcqui-
nho e llartston.
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(B73l SUhlberg I pretas^ liquida magistralmente a posição
eontrt Bcnl: 19....P6BII, 20.B4BD- B4BR, 2I.BxP xa,.- R1T,

22 MC- S Z3.BxB- C6D!, 24.BxT- TxB, 23.P4TH- D5C, 26.B4B-

CxPH xq. e as brancas abandonam.
(874, Kcrrs (brancas) decide a partida rom a elegância

peculiar a seu estilo: 28,CxP!- llxl), 29,CxD- T(8B)xC, SO.TxB-

TxPC .11 P6BÜ- BxP. M.CxB- T(lT)xP. 33.CxP xq.- R2D,

34.TlBxq.- nirt. 35.Cxi- xq.- R2D. 36.T3T- P.1T, 37.C3R- R3R,

3R.C1C! c as pretns (Portiscb) abandonaram.

(GB) - 8.F3TR - B4T.
(61) Rafael Pire» - (GB)

25.T1R — DIB.
(63) Wildyr N. Vlinna —

(GB) — 26.TxPC — C6D.
(64) Paulo C. Bracco —

iSão Paulo) — 13.C4B —

P3CR.
(65» Cláudio C. Brandio
(GB) — 16.TxB - P3C.

Com a vantagem de mate-
rial e posicionai das pretas,
a nosso ver, sentimos não
p<-rier aceitar o empate.

(66) Prof. Arthur H. Sef-
tt - (GB) - 17.R1D —

(67) J. Dalton Carvalho
(Três Corações) — 19.D7B —
TxB.

(72) Washington «U N6-
bretja - (GB) - 13.B3D -

C2D.
(73) Heitor M. Riba» —

(GB) — 7.0-0 — C4B. O en-
deréço pedido deve ler: Ilha
Clube, Barra Mansa. Outros,
só mesmo pessoalmente, pois
o espaço, aqui, n&o compor-
ta. Esperamos que concreti-
re seus planos quanto ao jor-
nal tipografado. Sempre às
ordens.

(75) Rubens M. Scheffel
_ (Niterói) — 11.D2D —

CD2D.
(78) Antônio Silva — 'GB)

_ 13. BxP — 00, 14.B5C —
D3C, 15.B4R — P4BR. Ro-
gamos ao estimado amigo da-
tar sua correspondência e
bem assim utilizar um pa-
pcl maior, a fim do poder
conter as condicionais pro-
postas c anotações. Gratos e
ás ordens.

(39) Srta. Diana R. Munlx
__ (GB) — Houve uma troca
de endereço e recebemos do
sua parte uma carta desti-
nada à srta. Sônia. Aguar-
damos o prazer de suas no-
ticias.

(81) Cmte. Carlos Gross —

(GB) — Escusado apresentar-
mos nossos sentimentos pela
sua desistência forçada. A
honra que nos deu foi gran-
de e continuamos às suas
ordens. A qualquer momen-
lo que pretender continuar
n partida, reencetaremos com
o máximo prazer.

Pnrtirfns escolhidas

TR1BD, 25.CxT- T7B!, 26.TxB-
TxTxq., 27.R1B- TxPC
28.B3BD- T7B, 29.BxC- PxB,
30.P5R- B6R. 31.BxP- T7Bxq.,
32.RIR- P6D, ¦ 33.B6T- T7R
xq.!!, 34. RI D- TxPTR, 35.BxP-
T7D xo., 36.R1R- TxB, 37.R2R-
T6T, 38.C7B- BôD, 39.C5C,
BxT, 40.CxT- BxP, 41.P4C-
R2C, 42.C4B- R3B, 43. As
brancas abandonam.

Bobby Flscher conquistou
êste ano pela oitava vez con-
secutiva o campeonato oficial
dos Estados Unidos, derrotan-
do na penúltima rodada seu
velho rival Rcshevsky, numa
partida Siciliana. Larry Evans
ficou em segundo, como vice-
campeão.

Noticiário

O campeonato mineiro de
1966 terminou nos últimos
dias de dezembro, em Belo
Horizonte, com a vitória do
mestre Eugênio Maciel Gcr-
man, invicto. Conquistou o
vice-campeonato o categoriza-
do enxadrlsta Jarbas Ladeira
Filho. O resultado geral da
importante prova foi êste: \1,
Eugênio M. German, 9 pontos
ganhos em dez possíveis; 2"\
Jarbas Ladeira Filho, 8; 3"*,
Boris Entln, 7*.•_, também in-
vido; 4**, João Machado, 7;
4*\ Márcio Miranda, 7; W,
Fernando Vasconcelos, 4; 7',
Aírton Souza, 31,_; 8», Harol-
do Alvarenga, 3; G"», Rômulo
Alvarenga, 2V4; IO», Antônio
Cláudio, 2*,.; 11', Tarcísio
Araújo, 1. O desempate do
4<? lugar será decidido num
match pròximamcntc. Foi no-
tável a atuação do jovem
João Machado, dc 15 anos,
que subiu para a Turma Es-
pecial da Federação Mineira.
O desempenho do destacado
mestre nacional Fernando
Vasconcelos, radicado em Juiz
de Fora, foi visivelmente abai-
xo de suas reais possibilida-
des, como ó admitido na ca-
pitai montanhosa.

A Federação Mineira está
em entendimentos com o Clu-
be de Xadrez de Curitiba, pa-
ra a realização dc um encon-
tro em seis tabuleiros, na be-
Ia capital do Paraná.

MEQUINHO
i Brasil)

HARTSTON
dnglaterrai

Feliz Ano Novo

No liminr de 19117 apresen-
tamos nos leitores c amigos
desta coluna os mais vivos c
sinceros votos dc Keli; Ano
Novo. Ao mesmo tempo ngra-
deremos de coração todas as
cartas, inclusive dc clubes o
entidades, que nns chegaram
expressando votos dc Boas
Festas, c esperamos que o
ano entranto seja repleto de
felicidade c prosperidade pa-
ra todos quantos nos hon-
rns rom sua atenção c bem
assim para suas fnmilias c
entes queridos.

Relógios
Avisa-nos o sr. Pcter Toth

que está recebendo relógios
dc xadrez, da Alemanha, quo
brevemente estarão à venda.
Outroulirl, dlspóe de relógios
nacionais ao preço de Cr$
60.000 (sessenta mil cruzei-
ros), para pronta entrega.

Simultânea postal
(7) Cld Palheiros — (GB)

S7.T(4)4R — R1C.

(13l Wilson M. Santo» —

(Campina Grande) — 29.C2C
— D5D xq.

(30) Manoel T. Dtntas —

(GB) - 29. R2C - B2B.
CI7> Carlos Arruda — (.Tar-

dlm, Mt. Grosso) — 21.C6D
_ P4B.

(38) Luiz Uvaldo C. Filho
— (São Vicente, S. Paulo) —
20 B3I) — DII).

41) Lamirtlne L • 11 • —
(Sacramento, Ms. Gerais) —
23.C3B - PxP, 24. As bran-
ras abandonam. Agradece-
mos no prezado amigo a sa-
tisíação que nos proporclo-
nou em Jogarmos tão atra-
tiva partida. Consultamos ao
mesmo tempo se oião deseja
honrar-nos com a abertura
do nutra. Kstamos ai ordens.

(32) Antônio Granvlle —

(GB) - 35.R3C — T6R, 36.B3D
_ T2R, 37.P4C -- R2C.

(47) Ramlro Armdi —
(Campos) - 24.D2T - P4BD,

(53) Prof. Renato Durão
— (GBi - 31.T2B - TU1I).

(56) Mário Gonçalves —

(GB) - 27.C3R - C2K.
(58) Prof. Wladlmlr Símio

_ (GBi - 13.C4TD — P3D.
(60) Tano L. Donato —

Torneio Internacional
Hastings, dezembro 1966

PR. — Siciliana

1.P4R- P4BD. 2.C3BR- P3D,
3 P4D- PxP, 4.CxP- C3BR,
n.CSBD- P3TD, 6.B5C- P3R,

D3C, 8.D2D- DxP,
D6T, 10.P5R, PxP,

C2D. 12.B4BD- B5C,
D4T, 14.0.0- 00,
CxB, lG.PvC. TI D,

DxT, 18.D5C. P3CR,
DIB, 20.T4T- P4C,

PóC, 22-BxPC- PTxB,
TxC. 24.TxP xq. Em-

comum acordo. As

7.P4B-
9.T1CD-
11. PxP-
13.T3C-
15.B8B-
17.TxB-
19.T4B-
21.B.1D-
2.1.T6T-
pate de
brancas dispõem
perpétuo.

Com invulgar brilhantismo
encerrou-se no més de de-
zembro o Campeonato de Xa-
drez organizado pelos presi-
diários da Penitenciária Le-
mos Brito, sagrando-se vence-
dor, merecldamente, o forte
enxadrlsta José Maria. Esta
seção congratula-se com os
promotores da interessante
competição e permanece com
suas colunas abertas para
qualquer referência às ativi-
dades esportivas dos entiisi-
astas amadores daquele esta-
bcleclmcnto.

Em Bua reunião do ano o
Conselho Deliberativo do Ti-
Jucá Tênis Clube deu posse
a diretoria eleita para o bl-
ênio 67/68 e que está assim
constituída: presidente —

Eduardo Tavares üulmaraes,
vice — Salathiel dos Santos
Filho, diretor de secretaria
— José Fernando Pessoa de
Almeida, patrimônio — José
Hekscher, ílnanças — José
Guersola, social — Paulo
Pinto, interesses Internos —

Francisco Perez Silva, rela*
ções públicas — Paulo Zou-
ain, tênis — Osvaldo Crespo
Pereira Souza, esportes —

Edmond Feres, lníanto-Juve-
nll — Moaclr Tolmasqulm.
cultura — José Virgílio Si-
mões de Castro, Jogos recrea-
tlvos — Júlio Srmza Mendes
e departamento médico —

Divo Orcloll.

Prosseguem as obras da
Bauna e do novo salão de
Jogos do Clube dos Marim-
bás. Durante ft semana a
diretoria estará reunida pa-
ra estudar o preço dos ln-

gressos para o Baile do Po-

peje.

Praticamente decidido:
o Conselho Deliberativo do
Montanha está inclinado a
reeleger o cel. Eduardo Sou-
za Góes presidente do clu-
be.

Ainda sobre o Monta-
nha: hoje, a partir das 16h,
Grito de Carnaval iníanto*
Juvenil.

Bastidores; Jorge Bauer
convidado para dirigir o se-
tor administrativo do Clu*
be Campestre, do Leblon.

— Dia 20 deste mês en-
trarão em funcionamento as
duas piscinas do Clube Pede-
ral do Rio de Janeiro.

O cenógrafo Pranklln
Fonseca 'á iniciou os traba-
lhos de decoração do ginásio
tio Vasco da Gama para o
carnaval.

Entrou em funciona-
mento a Escola de Tênis do
Flamengo, com aulas a car*
go do treinador João de Sou-
7a.

Ermellndo Pczzini é o
novo diretor-çoclai do Mlner-
va. José Carlos Sena está
colaborando com a diretoria.

Tomou posse quinta-
ícira a nova diretoria do
Mackenzle presidida pelo
médico Luiz Felipe Erculano
Pinto Ernesto.

— O Grajaú Country Club
organiza para o próximo dia
29, com saida às 8h, uma ex-
cursáo a Teresópolis.

_ O Clube de Regatas
Guanabara inaugurou ontem
seus novos Jardins criados
por Carlos Perry.

_ O Ginástico Português
promove amanha, as, ....-
16hl8mln e 20h30min, sua
habitual sessão de cinema.
Será exibida a comédia Ar-
tistas do Amor, com James
Garner e Elke Sommer.

O corpo de baile da As-
Eoclação Atlética Vila Isabel
se apresenta hoje, às 16h,

para o quadro social do San-
tapaula Quitandinha Clube.

No Sirio e Libanês o

programa para logo mais é
uma festa carnavalesca, com
inicio às 20h. O local é a
boate.

_ Em carta enviada ao
colunista, com o intuito de
esclarecer aos diretores so-
ciais dos clubes da cidade.
Evandro Castro Lima e Cló-
vis Bornay previnem que sò-
mente Belllno Mello e Arnal-
do Montei estão autorizados
a firmar contratos de apre-
sentaçào de desfiles de ían-
taslas na Guanabara e ad-
jacenclas.

Vaivém

Ana Maria Fernandes e o
Jornalista Nadlr Rodrigues
Pereira, que se casam dia
10, às 19h, «a Igreja de Nos-
sa Senhora de Bonsucesso,
váo passar a lua de mel no
litoral paulista. 

**• Valéria
Braga adiou sua viagem a
Nova York. * Irina Orwert
organizando para o dia 25,
no Rio-Agogô, uma festa
carnavalesca. **s Vera Regi-
na Figueiredo sonhando açor.
dada com sua próxima via-
gem a Portugal. :;: Gilmar
Torres de volta de Minas,
onde esteve visitando paren-

tes. s*í Firme o namoro de
Nenem Cavalcanti e Marcos
Spllman. **< Lúcia Angela
Glussman completamente fo*
ra de circulação. * Jacques
Barki Ganom circulando de
carro nôxo: JK azul meta*
lico. *-;: Guide Vasconcellos
saindo com Maurício Leite
Barbosa. **: Antônio Grossi
de regresso da Europa. >;•
Quem foi: Lenlse Nobre
Mendes. *:* Dldu de Souza
Campos Filho seguindo em
férias para Correias. :;¦ Adall
Franco adoentada e com
planos de passar quinze dias
em Belo Horizonte. * Tudo
azul entre Maria do Rosário
Nascimento Silva e Alexan-
dre Machado, si* Paulinho
Klabln aparecendo com ire-
qüéncla no bar do Country.

>': Denlse Nahmlas chega
amanhã a Portugal a bordo
do Augustus, que transpor-
ta mais de trezentos brasilei-
ros cm excursão de dois me-
ses pelo Velho Mundo. s": O
jovem casal Vitorino Palomo,
de Ilhéus, circulando em lua
de mel no Rio.

, t

Sandra Lobão - tempo dc música cm compasso dc encanto

LUIZ CARLOS

PAUL
BENKO

dc xeque

ROBERT
FISCHER

Campeonato dos Estados
Unidos

.Nova York, dezembro dc 1968
(PD. — Índia Rei)

1.P3CR- P3CR, 2.B2C, B2C,
3.P4D- C3BR, 4.P4R- P3D,
5.C2C- 00, 6.0-0 - CD2D.
7.P4BD- P4R, B.CD3B- P3B.
9.P3D- PxP, lO.CxP- CxC,
ll.DxC- C4B. 12. TI D- B5C,
13.P3B- B3R. 14.DxPD- BxP,
15.C3B- D4T, 16. nX- C3R,
17.B7R- TR1R, 18.C3D- B7R,
19.TR1BD- C3D, 20.D4C, DxD,
21.BxD- CxP xo.. 22.R2B-
C5D, 23.C7B- B3TR, 24.T1R-

O tradicional Esporte Clu-
be Volante, dc Pctrópolis,
abriu em dezembro último
seus salões para o Torneio
Aberto dc Xadrez, do 1966,
obtendo o mais completo
apoio dos enxadristas da lin-
da cidade serrana. Mais de
30 concorrentes Já confirma-
ram suas Inscrições. Colabo-
ram na importante Iniciativa
vários comerciantes de Petró-
polis, tendo as Casas Bury e
Vera Cruz ofertado belos pré-
mios aos vencedores. Opor-
tunamente publicaremos aqui
o resultado final dessa com-
petição. Agradecemos aos
seus promotores a distinção
de sua correspondência co-
munlcando-nos a iniciativa,
bem como os votos de Boas
Festas e Feliz Ano Novo, que
retribuímos.

T. MADEIRA DE LEY
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MEC-mesa,enxugador,
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COMfUMtHTO NU

-- O R«na*cença profrra-
ma para o próximo dia 21,
em sua fede da Rua Barão
rie São Francisco, uma prê-
carnavalesca intitulada Uma
Noite no Havaí.

— Os irmãos Fred e An-
gelo Toledano mais uma vez
paniiaram a concorrência pa-
ra decorar os -alfles do Mon-
te Líbano no carnaval. Os
Ingressas estarão a venda a
partir do dia 15: sócios 60
mil, convidados 80 mil, com
ceia Incluída.

De primeira: Altamlro
¦Canilho tocará nos bailes
de carnaval do Paquctá Ia*
te Clube.

A Casa dos Povelros lnl-
cia hoje, à noite, com um
baile, os f est dos comemora-
tivos do seu 37' aniversário
de fundação.

A biblioteca da Associa-
r5o Sholem Alelchem de Cul-
trra e Recreação funciona,
diariamente, das 15 às 22h.

Despontando ras clubes
a marcha-rancho Má«cara de
Nerra. de Zé Kéti. "ma das
melhores composições para
este carnaval.

A Casa da Vila da Fei-
ra realiza hoje. às 9h, uma
competição de judô lnfanto-
juvenil.
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CINEMA DE ARTE H^_E__^^^^lTl

COMPRAMOS
Livros usados ou novos das

"EDIÇÕES CULTURA", S. Paulo.
Pagamos bom. Tratar Rua da
ProclamaçSo, 109 .Tel. 30-8451.

0069

0 Novo Alfaiate
neforma, vira pelo ivfiso » re-
corta roupas. Aceito fazenda paia
feltlo a preços módicos. Praça Ti-
radentes, 9, s| 707. Ttl. 42-0954^

9029

TERNOS USADOS
Compram-se, pagam-se ma'.s

que qualquer outro. Calças, ca-
misas, sapatos.

TELEFONE 22-4435
24255

CANTINHO 
" "'

TRANSPORTES LTDA.
Aluguel de Kombls com motorjs-
ta para serviços de entregas, vl>-

gens e passeios
Ituí Sousa Franco, 378 — Telefo-

ne 58-"264 - V. Tsabcl

NÃO DÊ SEU TERNO 
'

O Alfaiate transformi o Jaque-
tão para paletó e reformai em
geral. Aceito cortes para feltlo.
Av. Presidente Vargas, 590, sala
912. Edifício Lteboa. M. VIEIRA.
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'REGÊNCIA
. (CASCAOURAl

Carlos Eduardo Doía-
bclla

Cecil Thiré
Célia Biar
Emílio Di Biasi
Eva Wilma
Helena Ignez
Ítalo Rossi
Juju

0 ESPETÁCULO MAIS PREMIADO DE SÃO PAULO EM 1966!!!
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DIREÇÍO: ADEMAR Mt • COREOGRAFIA: MAMA SNI) • CENÁRIO: CAMPELO NEIIO • FIGURINOS: NINEIE VAN VUCHEIEN - OIR. MUSICAI: CLÁUDIO PE1RAGUA

TEATRO GINÁSTICO: HOJE kl 18 E 21,30 HS. RESERVAS: 42-4521 - AR REFRIGERADO - PERMITIDO TRAJE ESPORTE

Lafayette Galvlo
Leiria Krespi
Mauro Mendonça
Napoleão Moniz Freire
Othoniel Serra
Paulo César Pereio
Rosita Tomás Lopei
Sérgio Mambertl
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4.® Caderno CORREIO DA MANHA, Domingo, 8 de janeiro de 1967

Os filmes
FILMOGRAFIA

ANTÔNIO MONIZ V1ANNA

de

66 (III)

..', •;'''*
t*:." '¦'¦"

r,:.. Levantamento de Paulo Perdigão

BRASIL/EUA

HERANÇA SANGRENTA / Blood Herllage, de Glau-
co Mirco Laurelli e Jeffrcy Mitchell, com Andréa Bayard
• Laurcnce Carr (Satélite).

O PESCADOR E SUA ALMA / A Fisherman and Hls-
Soul, dc Charles Guggenhcini, com Anthony Pompcii e
Cary Carmel (Cincdistri).

BRASIL/ALEMANHA

LANA, RAINHA DAS AMAZONAS / Lana, Dio Koni-
, gln der Amaionen, de Cyl Farncy c Geza Von Cziffra,
<com Atila lório c Yara Lcx (Atlântida),

BRASIL/ESPANHA

SAMBA ,' Samba, de Rafael G.il, com Sarita Montiel
e Marc Michel Condor).

EUA/MÉXICO

BALADA DO PISTOLEIRO / Ballad of a Gunflghtor,
de Billy VVard, com Marty Robbins e Joyce Rced (Rank).

EUA/ JAPÃO

OS BRAVOS MORREM LUTANDO .' Nona But the
Bravc, dc Frank Sinatra, com Clint Walker, Tommy
Sands c Frank Sinatra (WB).

¦ -.,:v

EUA/ESPANHA

O FILHO DO PISTOLEIRO I Son of a Gunflghtsr, da
Paul Landres, com Russ Tamblyn e Kioron Moore (MGM),

A MORTE DE UM PISTOLEIRO / Murleta, dc Geor-
íc Shcrman, com Arthur Kennedy e Jeffrcy Huntcr
(WB).

EUA/ITALIA

OS GLADIADORES ESPARTANOS / I C-ladlatorl dl
Sparia, de Alberto Martlmo, com Tony Russell c Masslmo
Serrato.

MÉXICO/ESPANHA
VIRIDIANA / Vlrldlana, do Luís Buiiucl, com Silva

Pinai c Francisco Rabal (Pelmcx).

ITÁLIA/IUGOSLÁVIA

MARCO POLO, O MAGNÍFICO/Marco Polo, II Magnl-
fico, de Dcnys dc la Pattelièrc, com Horst Buchholz, Ro-
bert Hosseln, filsa Martlnelll, Anthony Quinn, OrsoirWel-
les, Olhar Shaiiff (MGM).

ALEMANHA/IUGOSLÁVIA

WINNETOU II / Wlnnetou II, de Harald Rcinl, com
Lcx Barker, Pierre Brice e Karin Dor (Condor).

ALEMANHA/FRANÇA

349 — 0 ÚLTIMO TREM DE BERLIM / Veripatung
In Marlenborn, de Rolf Haendrich, com Sean Flyn e José
Ferrer (AA).

FRANÇA/ITÁLIA

ALPHAVILLE / Alphaville, Une Étrange Aventura
dc Lcmmy Cautlon, de Jcan-Luc Godard, com Eddie
Constantlne o Anua Karina (Franco-Bras).

A CAÇA AO HOMEM / La Chaise a L'Homme, da
f.douard Molinaro, com Jean-Faul Bclmondo, Jean-CIau-
dc Briaiy c Françoise Dorléac (Royal).

CARMEN 70 / Carmcn dl Traitevere / Carmen 63, do
Carmine Gallonc. com Giovanna Ralli, Jacques Charrlcr
e Lino Ventura (Jamaica).

O CRIME DO DR. CHARDIN / Lej HOmmes Veulent
Vire, de Léonidc Moguy, com John Justin a Yves Massard.

O DEMÔNIO DAS ONZE HORAS / Plerrot le Fou,
Le Dèmon des Onie Heurei, dc Jcan-Luc Godard, com
Jeah-Paul Bclmondo c Anna Karina (Franco-Bras).

0 DÓLAR FURADO / Un Dollaro Bueato, de Kclvin
Jackson Pagct, com Glulianno Gemma e Evclyn Stewart
(Franco-Bras).

ESTRANHA METAMORFOSE / La Métamorphoie de»
Cloportes, de Pierre Grnnier-Deferre, com Lino Ventura,
Irina Demich c Charles Aznavour (Fox).

FANTOMAS / Fantomai, de André Hunebelle, com
Jean Marais, Mylèno Dcmongcot e Louis do Funes (Fox).

FÉRIAS A ITALIANA / L'Ombrellone, dc Dino Rlsl,
com Sandra Milo, Enrico Maria Salerno e Jean Sorcl
(Condor).

GOLIAS E A ESCRAVA REBELDE / Gollath e la
Schiava Ribellc, de Mario Caiano, com Gordon Scott o
Massinio Sorato (Condor).

A GRANDE GUERRA / La Grande Guerra, dc Mario
Monicelli, com Alberto Sordl, Vlttorio .Gassman e Silvana
Mangano (Pelmcx).

O HERÓI DA BABILÔNIA / L'Eroe di Babilônia, do
Siro Marcellini, com Gordon Scott e Geneviève Grad (Fa-
mafilmcs).

O IRRESISTÍVEL GOZADOR / Un Monsleur de Com-
Pagnle, de Philippe De Broca, com Jcan-Pierre Cassei,
liina Demich, Annie Girardot c Jean-Claude Brlaly (Fox).

KINDAR, O INVULNERÁVEL / Klndar, L'lnvulner«-
bil«. de Õivaldn Clvlranl, com Mark Forcst e Rosalba
Ncri (Famafilmes).

O MAGNÍFICO TRAÍDO / II Magnífico Comuto, de.
Antônio Pictrangeli, com Ugo Tognazzi e Cláudia Car-
d"ial« (Art).

LA MANDRAGORA, O FILTRO DO AMOR / Lt Man-dragora, dc Alberto Lattuada, com Philippe LeRoy, Roí-
sana Schiaífino Jcan-Claude Brlaly e Totó (Condor).

ONTEM, HOJE E AMANHA / lerl, Oggl, Domenl, de\ ittorlu de Sica com Sophia Loren e Marcello Mastroian-
ni lArt).

PÂNICO EAí BANGKOK / Banco a BangUok Pour
OSS 117, de André Hunebelle, com Kerwin Matthewi c
Pier Angeli.

O PISTOLEIRO DE SACRAMENTO / Uno Stranlero
a Sacramento, de Serga Bergon, com Mlckey Hargltay e
Gabrlella Giorgclli (Plaza).

LA RONDE / La Ronde, de Roger Vadin, com Jane
Fonda, Jetm-Claude Briaiy, Anna Karina, Maurice Ronet,
Bcrnaid Noel, Jean Sorel, Catherine Spaak, Valcrie La-
grange (Condon.

A SALAMANDRA DE OURO / La Salamandre d'Or,
de Maurice Rcgamey, com Jean-Claude Pascal, Madelei-
no Robinson e Valerie Lagrange (Fox).

O TRIUNFO DE HÉRCULES / Ercole Invlnclblle, de
Alberto de Martimo, com Don Vadls e Molra Orfcl (Plaza).

UMA VIRGEM PARA O PRÍNCIPE / Una Verglne
Per II Príncipe, de Pascquale Festa Campanlle, com Phi-
llppc LeRoy, Vittorlo Gassman c Virna LLsi (Col).

VIVA MARIAI / Viva Marlal, de Louis Malle. com
Brigittc Bardot, Jeanne Moreau e George Hamilton (UA).

ITÁLIA/ALEMANHA
CARNE PARA ABUTRES / Unter Gelrn, de Alfred

Vohrer, com Stewart Granger, Pierre Brice e Elke Som-
mer iCondor).

SANDOKAN CONTRA O LEOPARDO DE SARAWAK/
Sandokan Contro il Leopardo dl Sarawak, de Lulgl Ca-
puano, com Ray Danton e Guy Madlson (FrancoBras).

O TESOURO PERDIDO DOS AZTECAS / Sansone •
II Treioro De*gll Ineai, de Plcro Plcrotti, com Alan Steel
c Mario Pctri (Art).

ITÁLIA/INGLATERRA

ÍSTE BRAVO, SELVAGEM E VIOLENTO MUNDO /
I Crimlnall Delia Galaisla, de Antônio Marguerltl, coro
Tony Russell e Lisa Gn-toni (MGMi.

ITÁLIA/ESPANHA

ERIK, O VIKING / Erik, II Vlchlngo, de Mario Ca-
jano, com Gordon Mitchell c Giuliano Gemma (Fama-
filmes).

MINHA LEI É O GATILHO / I Tre Spletatl, de J.R.
Marchent, com Richard Harrison e Gloria Mllland (Plaza).

UMA PISTOLA PARA RINGO / Una Pistola Per Rin-
go, dc Ducclo Tessari, com Glulianno Gemma c Hally
Hammond (Condon.

POR UM PUNHADO DE PRATA / I Tre Implacablll,
de J.R. Marchent, com Geoffrey Home e Chrlstina Ga*
joni (Jamaica).

FRANÇA/ITÁLIA/ALEMANHA

ANGÉLICA, MARQUESA DOS ANJOS / Angellque,
Marqulse dei Angei,. de Bernard Bordtricm, com Mlchèle
Mercier e Robert Hosseln (Condor).

OS BANDOLEIROS DO MISSISSIPI / Dle Flobplreten
Det Mliiliilppl, de Jurgen Roland, com Horst Frank, S>-
bine Sinje ne Hansjorg Fclmy (Rank).

KALI-YUG, A FÚRIA DOS BÁRBAROS / Kell-Yug,
La Dea Delia Vendetta, de Mario Camerini, com Lex Bar-
ker, Claudlne Augcr, Paul Guers e Senta Bergcr (Rank).

MARAVILHOSA ANGÉLICA / Mervallleuie Angeli-
que, dc Bernard Borderie, com Michèlc Mercier e Jean-
l.ouis Trltignant (Condor).

O TESTAMENTO DE UM GANOSTER / Lei Tontom
Fllngueun, dc Gcorges Lautner, com Lino Ventura e Sa-
bine Sinjen (Condor).

FRANÇA/ITALIA/ESPANHA

AS AVENTURAS DE SCARAMOUCHE / Scaramou-
ene, de Antônio Isasl Isasmendi, com Gerard Barray t
Mlchèle Girardon.

O DIABÓLICO VAMPIRO DE DUSSELDORFE / Le
Vamplre da Duiieldorf, dc Robert Hosseln, com Robert
Hossein c Marle-France Pisier (Condor).

SETE HOMENS DE OURO / Sette Uomlnl D'Oro, de
Marco Vlcario, com Rosanna Podestá, Philippe LeRoy e
Gabriele Tlnti (Condor).

A TULIPA NEGRA / Le Tullpe Nolr, de Christlan-
Jaque, com Alain Delon, Virna Lisi e Dawn Adami
(Condor).

FRANÇA/ITÁUA/EUA

HÉRCULES CONTRA O CORSÁRIO NEGRO / Ercole
Contro I Plrati, de Luigi Capuano, com Alan Steel e Ro-
saiba Neri (Royal).

EUA/ITALIA/INGLATERRA
DR. JIVAGO / Or. Zhlvago, de David Lean, com

Ornar Shariff, Julie Christle, Geraldlne Chaplln, Alec
Guiness (MGM).

LADY L / lidy L, de Peter TJstinov, com Sophia
Loren, Paul Newman e David Niven (MGM).

ITÁLIA/ESPANHA/ALEMANHA

A PATRULHA DO INFERNO / Mareia • Crepa, de
Frank Wisbar, com Stewart Granjer • Dorian Gray
(Rank). ,
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O Senhor da Guerra: Roscmary Forsyth, Charlton Hcston

Franklin Schaffner

Em 1953, uma tolsplay da série Studio One alcançava
grande repercussão, consagrando seu jovem diretor, a
quem foram conferidos dois importantes prêmios da tv
americana: o Emmy c o Sylvania, No ano seguinte, a mes-
ma teleplay teve os direitos adquiridos pelo cinema —
mas, em vez do premiado Franklin Schaffner, foi Sldney
Lumet quem estreou na direção de 12 Angry Man (Doía
Homem e uma Stntença). Schaffner teve do esperar cln-
co anos pela oportunidade de ingressar no cinema: cm
1961, assinou com n Fox contrato para três fitas, mas teve
do interromper os trabalhos do primeiro, A Summer
World, não sendo conhecidos os motivos verdadeiros que
determinaram o cancelamento du projeto. Voltou à te-
levisão, mais um ano, mais alguns êxitos —¦ c, em 106*1,
finalmente, realizou seu primeiro filme, The Strlpper
(Venui a Venda),

Nào foi uma estréia tranqüila. "A tragédia em tor-
no de The Strlpper, filme de que muito gostava, é que
ao ser finalmente exibido todas as nuaneei e contrastes
da personalidade da heroina haviam sido eliminadas, de
uma ou outra maneira." O diretor não contém a decep-
ção de seu contato com Darryl E. Zanuck — até uma
cena cm qu? Joanne Woodward canta uma canção para
si mesma, foi vetada. Em artigo escrito por ocasião do
lançamento de seu segundo filme, The Beit Man, Schaffner
analisa, objetivo c sereno, todos os atropelos que acaba-
ram por desfigurar seu filme do estréia.' Não fosso a
intervenção indébita — não fosse também decorrente des-
ta à presença Incômoda dc Richard Beymcr no elenco —
e certamente seria ainda invicta a curta e ji expressiva
carreira dc Schaffner no rinema. Porque Tha Beit Man
e The War Lord mostram um diretor plenamente capaz
de conjugar o domínio dc uma técnica e a sensibilidade
artística num estilo que, ainda em desenvolvimento, ji
aponta em Schaffner um dos cineastas mais lnteressan-
tes de sua geração, se não o mais inteligente.

Nascido em Tóquio, 30 de maio, há pouco mais de
quarenta anos, até os seis viveu Franklln Schaffner em
Vokohama, onde seu pai era um missionário da Igreja
da Reforma Evangélica. Quando este morreu, a mãe vol-
tou para os Estados Unidos, fixando-se em Lancaster,
Phlladelphla, c ganhando o sustento da família com li-
ções de plano. Franklin cursou a escola pública, gradua»-
do-se no Franklln Marshall College — estudou sempre
com sacrifício, desde cedo tendo de procurar trabalho,
encontrando-o no rádio: dlic-iockey, locutor esportivo.
Na Universidade, aos poucos lnteressava-so mais pelo tea-
tro do que pelo estudo do leis. Nas férias, era ator, che-
gando a trabalhar cm espetáculos de amadores na Macki-
nah Island, Michigaji. Veio a guerra — multa ação para
Franklin. Na Marinha, ainda como grumete, participou
da conquista da África do Norte, da invasão da Sicília, Sa-
lerno, Anzio e por fim, na Noruiftndia, foi um dos que
viveram o dia mais longo, c não parou aí: como membro
da OSS, foi Incumbido de missões em Calcutá, Cantão,
Chungking c Shangal. Foi desmobilizado no posto de pri-
meiro-tenente' em 1948. Casou-se dois anos depois —
esperando até 1955 c 1957 para que nascessem suas duas
filhas.

Na época de seu casamento, Schaffner cra assistente
de filmagem da Marcha do Tempo, saindo dessa unidade
pira a televisão, no ruih que então Iniciava a CBS. Di-
rigla a cobertura de paradas, jogos de baseball, corridas
do cavalos, reportagens diversas. Sua amizade com Wor-
thlngton Miner levou-o à direção de teleplayi para o Stu-
dio One — uma das quais foi Twelve Angry Men. Ou-

trás, para o Ford Thaatri. E, no fim de 1955, Miner pro-
pós a Schaffner e mais dois diretores George Roy Hill
r. Ficlder Cook ltambém mais tarde incorporados ao ei-
nema, Cook desde 1957, com Patterm/Hlitórla de um
Egoísta), a fundação dc uma companhia independente, a
Unit Four, para a produção e direção da Kalser Alumi-
num Uour. Desse periodo é outra teleplay significativa
de Schaffner. Calna Mutlny Court Martlal (1956), que di-
rigiu e adaptou, ganhando dois Emmyi. Em 1957, mudava-
se para Hollywood, sede do produção das teleplayi da
"Flayhouse 00" onde permaneceu dois anos.

Foi pouco antes dc ser contratado pela Fox que
Schaffner ooteve o sucesso que determinou aquele con-
vite c, cm conseqüência, a sua conquista pelo cinema.
E foi uma experiência: a estréia como diretor na Broad-
way. A peça: Adviia and Consent. Um triunfo elo-
quente, valendo ao estreante o prêmio de "melhor di-
retor" dos críticos dc Nova York. Um ano depois, en-
quanto Schaffner voltava à tv (com um de seus maiores
êxitos, The Defenden: outro Emmy; e como diretor do
programa de Jacqucllnc Kennedy na Casa Branca, inau-
gurando a transmissão por telitaro a poderosa narrativa
de Adviie and Conient cra produzida e dirigida no cinc-
ma por Otto Premlnger. Curioso notar: o segundo filme
de Schaffner. The Btit Man, tem evidentes pontos de
contato com o extraordinário filme de Preminger — como
notaram os críticos do cinema compelidos pela falta de
informações «ôbre as ligações anteriores dc Schaffner com
Advlie and Conient. As semelhanças Inevitáveis — des-
de que as duas obras focalizam o mesmo mllleu: os me-
todos da política americana e os escândalos da política
cm geral; mas preexistiam ã feitura de The Beit Man,
porque já poderiam ser registradas no momento em que
apareceu a peça de Gore Vldal. Além de inevitáveis,
normais, sem importância, as semelhanças não impediram
que o filme dc Schaffner mantivesse uma personalidade)
própria, nem era necessário que fosse tão bom quanto o
de Preminger para ser, como é, um filme excelente.

O melhor de Schaffner é o terceiro, The War Lord.
Outra produção até certo ponto tumultada pelo produtor
— conforme revelou Charlton Heston, o admirável pro-
tagonlsta e um dos raros atores sempre prontos a de-
fender seus diretores (vide o caso de Sam Peckinpah,
cujo Ma|or Dundee/Juramento de Vingança) encontrou
em Heston um advogado intransigente. Os estúdios su-
prlmlram seqüências de fcltiçaria que o roteirista, Schaff-
ner e Heston haviam planejado e filmado carlnhosamen-
te. John Colher, um conceituado medievalista, "havia

imaginado algumas extraordinárias seqüências dos rituais
druidas, de uma complexidade bergmaiíana", revelou
Heston. "Mas o bon a cargo do projeto, nos estúdios,
era um católico ortodoxo; quando viu as cenas de bru-
xaria..." Ainda na denúncia do ator, The War Lord foi
prejudicado cm suas intenções porque a Universal teima-
va em encarar o filme como um irmão menor de El Cld.

Imaginamos o que seria The War Lord se Schaffner,
Colller e Heston náo tivessem sofrido aquelas e outrai
limitações. Pois, como o vimos, já é quase uma pequena
obra-prima de estilo, de beleza do posturas e gestos, d*
coloridas sutilezas, de inteligência. Um grande filme, re-
velando em Franklin Schaffner, de obra ainda tão pe-
quena, um quase grande diretor. Uma grande atuação d*
Charlton Heston — amigo de Schaffner, que o dirigiu na
televisão em Macbeth e Jane Eyre; e uma luminosa Ro-
lemary Forsyth, a mais bela de todas as novas estréias,
tal como a câmara acariciante de Russell Mttty • a con-
cepção de Schaffner a apresentam.

Filmes dirigidos por Franklin Schaffner

i

1»ÍJ THi STRIPPBR ou Woman ef Summer / Vênus a
Venda

Produção: Jerry Wald • Produtor-associado.
Curtis Harrington * Roteiro: Meade Roberts, ba-
scado na peça A Loii of Roíei, de Wllliam Inge •

Fotogrníia: Ellsworth Frederico, • Música: Jerry
Goldsmlth • Danças: Alex Romero • Interpretei:
Joanne Woodward, Richard Beymer, Clalre Trevor,
Carol Lynlcy, Robert Webber, Louli Nye, Gypsy
Rose Lee, Michael J. Pollard, Sondra Kerr, Susan
Brown, Marlene de Lamater, Gary Pagett, Ralph Lee,
Blng Russell. — 20th Century-Fox.

1W4 THE BEST MAN / Vemloi da Amblçio

Produção: Stuart Mlllar, Laurence Turman • Ro-
teiro: Gore Vida! — de tua peça homônima, produ-
zlda no palco por Roger L. Stevens • Fotografia:
Haskell Wcxley * Música: Mort Llndsey * Intérpre-
tes: Henry Fonda, Cliff Robcrtson, Edle Adami.
Margaret Leighton, Shelley Berman, Lee Tracy, Ann
Solhem, Gene Raymond» Kevin McCarthy, Mahalta
Jackson, Howard. K. Smith, John Henry Faulk, RI-

chard Arlen, Penny Slngleton, George Klrgo, Geor-
re Furth, Anne Newman, H. E. West, Mary Law-
rence, Natalie Mastcrs, Blossom P.ock, Tyler McVej*.
Sherwood Kelth, Wllliam R. Ebcrson, Michael Mac
Donald. — UA, 102 minutos.

1765 THE WAR LORD / O Senhor da Guerra

Produção: Walter Seltzer • Roteiro: John Colller,
Millard Kaufman — da peça The Lovers, de Lesllt
StevetM * Fotografia (Panavlslon/Technlcolor): Rus-
lell Metty • Cenografia: Alexander Golltxen, Hen-
ry Brumstud • Vestuário deienhado por Vittoria
Nino Novarese • Consultor d» côrts: EUot Ellsofon

Múilca: Jeromc Moross • Supervisão musical: Jo-
«eph Genhenson • Canção Lore Is Sttdom, de Mil-
lard Kaufman (letra) e Forrest Wood (música) • In-
térpretes: Charlton Heston, Richard Boone, Rosema-
rv Forsvth, Maurice Evans, Guy Stockwell, Jame*
Farentlno, Niall MacGlnnui, Henry Wllcoxon, Sam-
mv Ros», Woodrow Parfrey, John Alderson, Dal
Jenklns, Forrest Wood, Allen Jaffe, Michael Cen-
rad, Johnny Jensen, Bellt Mitehtll. - Court Pro-
ductlon/Unlvtrul.
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TELEVISÃO
10.M ( _) Concerto. par* a Juvtntuá»

(Prorram* com « Orqueitr»
. i <¦¦•:¦ -.-. di Ilidlo Mlníit.rio
da Educação • Cultura)

11.09 ( I) Missa Dominical
l 6) Club» do Clurli (Muilc-1 In-

iai_to-Juvir.il)
11.13 (13) Wo-Hlt Parada (R-prlia)
11,30 l -1) Tv-Turtimo: (Proirama s6br«

Turismo)
K.OO ( J) Vala a pena ver da Novo

( .' Tele Caio InterCoteflal: (Pro-
jrama de ajuda as crianças
que prtclsam eitudar)

( 8) Keportagem Esportiva
USB (13) Futebol
13,00 ( 2) Dois no Esporte

I 4) Filme: O Seu Exercito
( SI Tele-Turfj

13» ( *l) Domingo da Comédias. Tu-
me_: Os Trea Pautas e o Ga-
Unte Mr. Decds

13.10 ( 8) Clncmlnha Gurllindla: (Desa-
nhos)

14.00 (13) Sess..o de Banjuebnníue
14,10 ( fi) P o r t u g a 1 no Mundo (Do-

t-umrnUrtot)
14,23 (13) Futebol
14.30 ( 2) Cinema de Graça: (Hlrns da

longa Metragem)
14,43 ( í) Tv em Tv: (Pcprise da pro-

(rama da Semana»
15 ÍJ ( (I) .'estivai do Cinema Brasileiro
IS 30 ( 4) Domingo de Aventuras. Berla-

riado: O Sinal do Cavalo Br.n-
co e Pioneiros do Sul

(13) Na Onda do Jair
17.33 t 8) De.enho: (Popeye)
17,30 ( 6) Filme: Fllpper

(13) Embalo (Reprise)
18,00 ( 4) Filmes Ctrcences: Os Maiores

Espetáculos do Globo
18,13 ( í) O Brasil Canta a sua Música
18.23 ( 6) Filmes: DIsncylAndla
18,40 (13) Praça dn Alegria
10,00 ( 4) Dercy Espetacular: (Teatro

Cômico)
( 8) Quando os Clubes se Divertem

1..30 ( fl) Repórter Continental
10,43 (1.1) Sussessos da Semana
19,50 l 2) Horo da Buzina; (Com Abclar-

do Barbosa)
20 00 ( B) Prova dos Nove
•.0,33 l 6) A Brasa da Oesa: (Humorlstl-

co)
21,23 (13) O Homem do Sapato Branco
21,35 ( 6) Filme: O Homem de Virgínia
21.40 ( 2) 2 No Esporte
22,00 ( 4) Domingo A Noite no Cinema

Filme: Paixões em Fúria
23,00 ( 4) (irnnde ncvlsta: (Comentários

Esportivos)
23 10 ( 8) Filme: Dariger Man
23,55 (13) Resenha Esportiva

AMANHA

11,-0 ( 4) Uni Dunl Ti: (Programa ln-
íantll)

12.00 ( 2) Carrossel: (Festival de Eese»
nhos Animados)

12...0 ( 4) Desenhos Animados
13 00 ( 4) Show da Cidade: (Informatt-

vo)
14 00 ( 2) No Mundo Maravilhoso

( 4) ;,:,', das Duas. Filme: Mis-
t.rlo no Mcxlco

14 03 ( 6) Filme: Fúria
14.33 ( 6) Filme: Jct Jnckson
15,00 ( 2) Os Reis da Músico

(13) TV-Escoln
13.15 ( fi) Filme: O Zorro
15.40 (13) Seriado (Filme)
1J55 ( fi) Jornal dn Tarda
10 00 ( 4) CaplUo Furacllo. Filmes: O

Custeio Invencível e Super-
Homem

18,15 ( 5) Jornal Feminino
16,23 (13) Pep» Legal

18.30 (1) ruturama
16.83 (13) Z* Colmei»
17,10 ( 6) Pullman Jr.t (Infantil)
17.23 (13) Le3o da Montanha
37.ÍS (13) Nattonal Kld
16 10 ( í) Let'i Learn Engll-h* (Aula de

Inglês)
18,23 (13) Lancelros da Bengala
18 30 (2) MUll-Jornal

( 4) Filme: Os Trís Patetas
( S) Artigo 99: (Aulas)

18 40 (13) Filme National Kld
18,43 ( 6) Novela: Os Irmãos Corsos
18.50 ( 2) Novela: AbnegaçSo

(13) Diário de Bolsa
18J3 (13) Jonny Quest
li 00 l 4) 004 — Longras: (Ocorrências

PoUdals)
18.05 ( 4) Filme: Jennie a um Cênlo
10 20 ( 6) Novela: O Amor tem Cara de

Mulher
1'. :_ [ 71 Novela: RedençJo

( fl) Ciosa Up: (Noticiário)
(13) TV-Rlo Noticias

19,33 ( 4) Na Zona do Agrlío: (Comen-
tárlos esportivos com JoSo
Saldanha)

19 40 ( 01 Repórter Continental
19,43 ( 4) Jomal da Globo: (Noticioso)
19,50 (13) Barra Limpa
19,35 ( 2) A Cidade so Diverte

( 6) Diário de um Repórter
( 9) Eaportes

30 00 ( 6) Repórter: (Jornal)
20,03 ( 4) Novela: O Rei dos Clganoi
20,15 ( 6) A Grande Parada Musical

( f) Filme: Aventuraa da Rln-Tln-
Tln

20 33 ( 4) Noite de Gola: (Musical)
20,50 ( 9) Filme: O Valente do Oesta
21,13 ( 2) Jornal de Vanguarda

( 6) Novela:
21,20 ( fl) Filme: Duas faces do Oesta
21,30 ( 2) Novela: Anjo Marcado
21,45 (13) Filme: Hltchcock
21,50 ( 4) Novela: O Shelk de Agadir

( 6) Novela: Ciúmes
( fl) Filme: Na Corda Bamba

21,53 ( 2) Acabou de Acontecer
22,00 ( 2) Filme de longa Metragem
22,23 ( 4) Jornal de Verdade: (Jornnlls-

tteo) , ,, ,
22 30 ( fl) A Bolsa é Noticia: (Noticiário

«obre Câmbio e Negócios)
( 6) Novela: Calúnia

22,40 ( 4) lbralm Sucd Repórter (In-
formatlvo)

( 9) Mesas Redondas da Gilson
Amados (Debates)

23,43 (13) TV-Rlo Noticias
22,50 ( 4) Sessio das Der. Filme: O Ho-

mem Imortal
23,05 ( 6) Jomal da Nolta
23,15 (13) A Bolsa em Foco
23,23 (13) Seminário
23,30 ( 6) Variedades
00,00 ( 2) Jornal Excelslor

CARTAZ DE HOJ E
nivnt.i — O Rapto das Virgens
VITORIA — (42-9020) — Rio, Verío a

Amor (ás 14 — 16 — 18 — 20 e 22
horas)

Centro
C-NE-HOBA — '52-7707) — Atualidades,

Desenhos, Viagens e Com6días. (Des-
de 10 horas). Aos domingos e feria-
dos: Festival Juvenil

C1NE-ARTE — (42-5853) — (Museu da
Imagem e do Som): Palsá (às 16 —
18 — 20 e 22 horas)

CINKAC-TRIANON — (42-6024) — Elas
Atendem pelo Telefone

FESTIVAL — (52-2828) — Dólar Furado
FLORIANO — (43-9074) — Pânico em

Bangkok — A Salamandra de Ouro
(ás 15 e 19 horas)

IRI8 — (42-0763) —
MARROCOS — (22-7970) — O Rapto das

Virgens
PRESIDENTE — (42-7128) — Festival,

um íilme por dia: — Agente do SS.
(ás 14,50 — 16,30 — 18,10 — 19,50 e
21,30 horas)

SAO JOSÉ — (42-0592) — Os Três Cen-
turlócs (às 15 — 17 — 19 e 21 horas)

RIO BRANCO — (43-1639) — A Vingan-
ça da Sandoken

Catete
AZTECA — (45-6813) — Agüenta a MÃol

(às 14 — 16 — 18 — 20 e 22 horas)
CONOOR-LARGO DO MACHADO —

(45-7374) — Férias à Italiana (às 14
— 16 — 18 — 20 e 22 horas)

POLITEAMA - (25-1143) - Os Trêl
Ccnturifles (às 13 — 17 — 19 a 21
horas)

SAO LUIZ — (25-7679) — Beau Geste
(às 14 - 16 — 18 — 20 e 22 horaB)

Flamengo

BRUNI-COPACABANA — A Garota dos
meus Pecados

ART-PALACIO COPACABANA — ......
'(57-2795) — O Rapto das Virgens (às

*4 _ 16 — 18 — 20 a 22 horas)
CARUSO-COPACABANA — Mary Pop-

plns
CONDOR-COPACABANA — (57-7661) —

Férias à Italiana (às 14 — 16 — 18 —
20 e 22 horas) .

COPACABANA - (57-5134) — A Histó-
ria de Elza (Um Amor de Leoa) (às
*4 _ 16 — 18 — 20 e 22 horas)

FLORIDA — Hércules contra os Dragóes
.1ETRO-COPACABANA — (37-9898) —

Agüenta a Máol (às 14 — 16 — 18 —
20 e 22 horas)

TAIÜS-PALACE — Norman, o Manda
Brasa ,. ._

IlIAN — (36-6114) — Beau Geste (às 14
_ 16 _ 18 _ 20 e 22 horas)

IUVIEBA — (47-890) — Palxóes Desen-
freadas

ROYAL — Norman, o Manda Brasa
KOXY — (36-6245) — Rio, Verão e Amor

(às 14 — 16 — 18 — 20 a 22 horas)
1UCAMAR — (37-9932) — Tentação Mo-

rena (às 14 — 16 — 18 — 20 e 22 lio-
ras)

Jardim Botânico
JUSSARA — (26-6237) - As Aventuras

de Robin Hood (às 14 — 16 — 18 -
20 e 22 horas)

Ipanema e Leblon
BRUNI-IPANEMA — Norman, o Manda

Brasa
IPANEMA — (47-3806) — Na Boca do

Lobo — O Mundo da Abott e Cos-
tello (às 15 — 16,40 a 19,30 horas)

LEBLON — (27-7805) — A Noviça Re-
belde (ás 15 — 18 e 21 horas)

MIRAMAn - (47-9881) — Beau Geste
(às 14 — 16 — 18 — 20 e 22 horas)

PAX — (27-6621) — Agüenta a Mâol (às
14 _ 16 — 18 — 20 a 22 horas)

KELLY — Norman, o Manda Brasa •
BRUNI-FLAMENGO — A Pequena Loja

da Rua Principal (às 14,30 — 17 —
19,30 e 22 horas)

PAISSANDU — Festival tim íilme por
dia: — Alphavllle

Lagoa

Botafogo

LAGOA DnlCE IN — (27-3589) — Um
Assunto Internacional (às 21 e 23
horas) — Sessão Infantil — Os Ve-
Ihos Tempos do Gordo a o Magro
(às 19,30 horas)

CINEMA
Cinelândia
CAPITÓLIO — (22-6788) — Beau Geste

(às 14 — 16 — 18 — 20 a 22 horos)
IMPÉRIO — (22-0348) — Investida d«

Bârbaroí (às 14 — 16 — 18 — 20 e 22
horas)

ODEON — (22-1508) — Arabcsque (às 1.4
— 16 — 18 — 20 e 22 horas)

PLAZA — (22-1097) — Duelo dos Ho-
mens sem Lei

PALÁCIO — (22-0838) — Crepúsculo das
Águias (às 13,13 — 16 — 18,43 a 21,30
horas)

PATHÊ — (22-8705) — Agüenta a Mâol
(ás 12 — 14 — 16 — 18 — 20 a 22
horas)

REX — (22-6327) — A Noviça Rcbclda
(ái 15 — 18 e ti horas)

BOTAFOGO — (26-2250) — Férias à Ita-
liana — Os Três Mosqueteiros (às ..
14,50 — 16,30 e 20 horas)

BRUNI-BOTAFOGO — O Dólar Furado
CORAL — (Praia de Botafogo) — Um

Dia um Gato (às 14,30 — 17 — 10,30
r 22 horas)

BCALA — (Praia de Botafogo) — 00-
Dois Agentes Secretíssimos (às 14 —
16 — 18 — 20 a 22 horas)

GUANABARA — (26-9339) —• Inspetor
Malgrct Acerta — FanaUsmo Fatal
(às 14,50 e 17,.40 horas)

óPEllA - (40-7218) — Mary Popplns
(às 143 — 17 — 19,30 e 22 horas)

VENEZA — (26-5843) — 007 Contra a
Chontagem Atômica (às 13,40 — 16,20
— 10 — 21,40 e 00,20 horas)

Tijuca

Copacabana

ALASKA — M-0 Vampiro de Dusseldorf
(às 14 — 16 — 18 — 20 e 22 horas)

ALVORADA — (27-2936) — O Terceiro
Homem

AMÉRICA — (48-4513) — Rio. VerSo a
Amor (às 14 — 16 — 18 — 20 e 22
horas)

ART-PALACIO TIJUCA — (54-0195) -
O Rapto das Virgens (às 14 — 16 —
18 — 20 a 22 horos)

BRITANIA — Norman, o Manda Brasa
BRUN1-SAENS PENA — Um Dia, um

Cato (à3 14,30 — 17 — 19,30 e 22 ho-
ras)

CARIOCA — (28-8178) — BcaU Gesta
(às 14 — 16 — 18 — 20 e 22 horas)

MADRI — (48-1184) — O Mundo Mara-
vilhoso dos irmãos Grimm (às 15 —
17,50 e 20,40 horas)

METRO-TIJUCA — (48-9970) — Agucn-
ta a Mfio! (às 14 — 16 — 18 — 20 e
22 horas)

OLINDA — (48-1032) — Duelo dos Ho-
mens sem Lei

1UO — Mary Popplns (às lá — 16,30 —
19 a 21,30 horas)

SANTO AFONSO — Marte, Deus da
Guerra

IIJUCV — (48-4918) — A Noviça IU-
belde (às 13 — 18 a 21 horas)

Grajaú
BRUNI-GRAJAO — Os Invenclveli Ir- -

màos Maclsto

São Cristóvão
FLUMINENSE — (28-1404) - Rio, VerSo

a Amor (às 14 — 16 — 18 e 20 horas)
NATAL — (48-1480) — Os Três Centu-

riões (às 15 — 18 o 21 horas)

Subúrbios
AI_FA — (29-8215) — O Rapto das Vir-

K6ns
ANCHIETA — Revolta em Alto Mar
ART-PALACIO MÉIER — O Rapto das

Virgens (às H — 16 — 18 — 20 a 22
horas)

BENTO RIBEIRO — (MHS-831) —
BONSUCESSO , ,;.
BRUNI-MÉ1ER — (29-1222)— A Vtngan-

ça de Sandokan .
BRUNI-PIEDADE — Homem Solitário
BRUNI-ENGENHO DE DENTRO — *-•*

(29-4136) — Ursus na Terra do Fogo
_ Folias em Alto Mar

BRÁS DE PINA - (30-3489) - (Fecha-
do)

CA»CADURA — (29-8250) - Rio, VerSo
e Amor (às 15 — 17 — 19 a 21 ho-
ras)

CAIÇARAS _-.>'_ j_
CACHAMBI — A Morto de um Plstolel-

ro (às 15 — 17 — 19 a 21 horas)
CAMPO GRANDE — (CGN-826) — Os

Invencíveis lrmàos Maciste
CENTRAL — (30-3652) —
COIMBRA — (Ricardo de Albuquerque)

— Nudista à Força
COLISEU — (29-8753) — Rio, VerSo a

Amor (às 14 — 16 — 18 e 20 horasl
ÍJERM1DA - (Bangu) - É.tc Mundo

• Maravilhoso dos IrmSos Grimm (às' 
.5 — 17 — 19 e 21 horas)

ÍMPERATOIl — (Méier) — O Incêndio
de Roma

1R\JA — (29-8330) — Rio, VerSo e Amor
(às 14 — 16 — 18 a 20 horas) '

LEOPOLDINA — (Penha) — Rio, VerSo
e Amor (às 13 — 17 — 19 e 21 horas)

MADUREIRA — (29-8733) - A Noite So-
nhamos — A Máscara do Terror (às
15 — 17 e 20 horas)

MARAJÓ — (Freguesia) — Na Onda do
lê. lê. lê (às 13 - 15 - 17 - 19 e 21
horas) ,

MASCOTE — (29-0411) — Duelo dos Ho-
mens sem Lei

MATILDE — (Bangu) — Branca de Ne-
ve e os Sete Anões'MELLO — (Penha Circular) — O Rapto
das Virgens

MAUA — (30-5056) -- Agüenta a MSol
(às 14 — 16 - 18 — 20 e 22 horas)

MARABÁ - (29-8038) — Socorro! - A
Espada do Conquistador

MOÇA BONITA - (Padre Miguel) —
O Grande Massacre (as 14,50 — 16,30
e 18,10 horas)

TALACIO HIGIENÓPOLIS — O Rapto
das Virgens (às 14 — 16 — 18 - 20
e 22 horas)

PALÁCIO SANTA CRUZ - Essa Gatl-
uha é Minha

PALÁCIO CAMPO GRANDE — O Se-
grêdo do Gavifio Negro

PALÁCIO VITÓRIA — (48-1971) — Ven-
davai em Jamaica — Reduto de He-
róis

PARAÍSO — (30-1060) — O Dólar Furn-
d°

PARA-TODOS — (29-5191) — Agüenta a
Mâol (ás 14 - 16 — 18 — 20 a 22
horas)

PENHA — (30-1121) — O Filho da _>.„
James — Como Matar sua Erpên

PILAR — (PUares)
RAMOS — (30-1094) — Homem Solitário
REALENGO — O Rei dos Mágicos
REGÊNCIA — Hércules contra oi Dr».

(Oal
REIS — (Anchieta) —
kio-palace — Duelo dos Homtni _.m

Lei
RIACHUELO — (49-3322) — O Xel doi

Mágicoi
RIDAN — (Abolição) — Pirata Vinga.»

— Juventudes Desenfreada»
ROSÁRIO — (30-1889) — O Rapto ._¦

Virgens
SANTA ALICB — (38-8993) — Bem {uj.te (às 15 — 17 — 19 a 21 horas)
SANTA CECÍLIA — (30-1823) _ Nm.man, o Manda Brasa
SANTA HELENA — (30-2666) — Homem

Solitário m
SAO FRANCISCO —
SAO PEDRO — (M-1161) — Hérculei

contra os Dragões
TODOS OS SANTOS — (49-0300) - 1

Gata Borralhelra — Wlenetou
TRINDADE — (49-3838) — O Rei é<_

Mágicos
VAZ LôBO — (29-8189) — Os Comia»

cheros (às 14 — 16 — 18 • S9 horti)
VISTA ALEGRE —
VITÓRIA — (BNG-893) - Modesty Bltl.

ae (às 14,50 — 17 — 19,10 • 21,20 ho»
ras)

Ilha do Governador
ITAMAR — Boelng-Boeing
MISSISSIPI — Os Bandoleiros do Mis»

slM.pl

Niterói
ALAMEDA — (Fechado) —
CENTRAL — La Ronde (às li — 16 — ue 20 horas)
ICARAt — Este Bravo, Selvagem • Vis»

lento Mundo (ás IS — 17 — 1» « |_
horas)
— 17 — 19,10 a 21,20 horas)

ÉDEN — Inspetor Maigrtt, Acerta __,
O Irresistível. Gozador

ODEON — Beau Gesta (ás 11 — 16 — Ua 22 horas)
. SAO BENTO — Mary Popplns

SAO JORGE — Entra a Loura • a Rui.
va

Caxias \i
CAXIAS — Renegado Heróico — O Pira.

ta Sangrento
CENTRAL —
glória — Agente do SS. •— Plano pira

Matar
PAZ — Bandido da Kandahar — Hi.

réis de Barro I
SANTA ROSA — (Duque de Caxias) —
SANTO ANTÔNIO —

Petrópolis
CAPITÓLIO — (2626) — A Mulher sem

Rosto
D. PEDRO — (3400) — Ao Norte dai Ro*

chosas
ESPERANTO — O Rei dos Mágicos
PETRÓPOLIS — Beau Geste

Estado do Rio
SAO JOÃO — (SSo JoSo da Meriti) — O

Incêndio de Roma
VITÓRIA — (Sfio Matheus) — Um* O»-

rota chamada Tamlko

rHHmi,i:iu.i.Biii!Hlj|.*3^|iiiimi.ij.,ii,iJi>B.ii.iiiii.

'• LANÇAMENTOS PARA AMANHA

-W.!i''wy

BAO LUIZ
(Tci. __-7_.!>)

RO XV
(Tri. 3G-6.43)

MIRAMAR
(Tri. 47-9881)

CARIOCA
(Tel. 28-8178)

STA. ALICB
(Tel, 38-9993)

VENEZA
(Tel. 36-5813)

ODEON
( lllrl.illlll..
(Tel. .2-1508)

"CABRIOI.A"

Com Marlsol — Angel Pcralla e Rs-
facl de Córdova

Censura livre — ás 2,00 — 4,00 — 6,00
8,00 — 10,00

Sta. Allco com horário de 1,00 — 8,00
7,00 — 9,00

rua «cindo güahaoaua
I LI VIO BRUNI f

"007 CONTRA CHANTAGEM
ATÔMICA»

Com James Bond — Claudln* Au-
ger e Adolfo Ccll

Impróprio 18 anos — ás 1,40 — 4,20
— 7,00 — 9,40

PALÁCIO
(Tel. 23-0818)

VITÓRIA
(Tel. 42-9030)

COPACABANA
(Tel. 51-3134)

"ARA11E8QUE"
Com Gregory Pcck e Sophla Loren
Impróprio 14 nnos — às 2,00 — 4,00

6.00 — 8,00 — 10,00

"CREPÚSCULO DAS ÁGUIAS»
Com George Peppard — James Ma-

son o Ursula Andress
Impróprio 18 anos — às 1,15 — 4,00

— 6.45 — 0,30 .

CAPITÓLIO
(Tel. 22*6788)

RIAS
(Tel. 36-6114)

»r,x
(Tel. 22-6527)

LEBLON
(Tel. 27-H05)

TIJUCA
(Tel. 28-5313)

"RIO, VERÃO & AMOR"
Com Milton Rodrigues — Eliiabethe

Gaspcr e Augusto César
Censura livre - às 2,00 - 4,00 -
6,00 — 8,00 — 10,00

"A HISTôniA DE ELZA"
Com Virgínia McEnna e Bill Travers
Censura livre - á» 2,00 - 4,00 — 6,00

— 8,00 — 10.00 ___
"BEAU GESTE"

Com Doug McClure e Leslle Nlelsen
Impróprio 14 anos — às 2,00 — 4,00

_ o.oo — 8.00 — 10,00 .

"MADRUGADA DE TRAIÇÃO"
Com Arthur Kennedy e Bctta St. John
Impróprio 14 anos — às 2,00 — 3,40

— 5.20 — 7.00 — 8,40 — 10,20
Rex fará horário de 2,50 — 4,30 —

Gi10 _ 7.50 — 9,30
TDuca fará horário de 3,40 — 5,20 —

7,00 — B.40 — 10,20

IMItlt IO
(Tel. 22*9348)

AMÉRICA
(Tel. 48-4310)

"O CARADURA"
Com Vlttorlo Gaiman e Sllvana Pam-

panlni
Impróprio 14 nnos — As 1,20 — 8,30

— 5 40 — 7.50 — 10,00

MAIlItllt
(Tri. 48-1111)

"O MUNDO MARAVILHOSO DOS
IRMÃOS OR1NN"

Censura livre — às 3,00 — 5,50 — 8,40
"BEAU GESTE"

Impróprio 14 anos — às 3,00 — 5,00
— 7,00 — 9,00
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NINGUÉM ESQUECERA'06 DOIS HERÓIS DESTE FILME!
KING BROTHERS

ArenasSangrentas
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UM FILME QUE
TEM O TOQUE
DA GRANDEZA!

.(THE BftAVE ONEI
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Os Melhores Filmes do Ano
eleitos v^ Jornal do Brasil

serão apresentados pela

Cinemateca do MAM
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MALAS VELHAS LIVROS USADOS

?4S-TS__#

rai na Mala Guanabara. Rua pag0 0! melhores preços. Qut- i
; do Lavrado, HS - Tel. «-38M tanda> £ w# ^^ „„,

MATftDE|SAOBENTOf«
-, NITERÓI pr

BANOO
LI VIO BRUNI

VAMOS AO TEATRO
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DO AMO/

0 RIO APLAUDE
OMELHOR

AMAWA'
ÇLQRlpA

MATILDE
— LivíbriáÜNi i_

SSFg/CA
AUFA

MAIIUIIHIRA~uu__U!__j''

LIVROS USADOS
Compramos pelos melhores

preços, bibliotecas e livros.
Rua do Rosário, 137 — Tels.
62-7719 e 52-9534.

32882

COMPRO
RIO PALACE t__a_!_/ T£CHNI$COf>£

MIKAELA.
GEORGE R.STUART

OiRCCAO CPt/CMW MASCO
PROIBIDO MANOS

TV, rádio vitrola, máquina
de costura, pratas, geladeira,
bicicletas, discos, cnccradei-
ra, niáq. escrever. Não ven-
da sem me consultar. Fago
mais.
Fones: 29-4986, 42*9361

ÍÉATRO DO CONSERVATÓRIO
Traia do Flameneo, 132

RESERVAS! 25-7850
Aprrsi-nta hoje, is 16h e 71 ít uma produçáo do T.N.C.

0 U R _ ac Tchccov'A COVA DE SAIAMANCA" dc c„„„,„"UMA CARGA DE LARANJA"
de Pereira da Silva

Direçio: Maria Clara .Machado e Antônio GMronetto
Preço: CrJ 1.000 - Estudantes: CrJ 200

TEATRO COPACABANA
OSCAR ORNSTEIN apresenta

Por ileferencla de Maurlcr Vaneau
Produções Artísticas Ltda.

Y0NÁ CARLOS
MAGALHÃES ALBERTO

i 
"Um 

Amor Suspicaz"
Direção: MAURICE VANEAU

MlllSr Fernandes - Cen.: Pernambuco de Oliveira.
Hoje, ás 15h e 21h3"min

Reservas: 3*-l81s (R. Teatro)

GRUPO OPINIÃO APRESENTA

'SE 
CORRER 0 BICHO PEGA SE FICAR

0 BICHO COME"
com AGILDO RIBEIRO — MANUEL PERA, MARIA LÚCIA

DAIIL e SUZANA DK MORAIS
Part especial: JAIME COSTA

, TEMPORADA POPULAR: Cr$ 3.000
HOJE, ÀS 10 c 21,30 hs.

RUA SIQUEIRA CAMPOS K.» 143 - RESERVAS: JÍ-3497

r3.V*-. ;>'V "'
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^5 no TEATRO MESBLA
(nova refrigeração)

0FARDÃ0
de Bliiillo 1'edrosn

A traçi-comcdla de tuna frustra-
ção sexual e Intelectual

.1 meses de sucesso em Sáo Fauln
SOMENTE < SEMANAS NO RIO
Com Cleyile Yaconli, Fauit Arap,
Ana Maria Nabuco, Oiin-.no Car-

doao, Yara Amaral.
Produeio de Adlnon de Barros

Hoje .' ¦ 16h f llh
Res.: 42-4830
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A HISTÓRIA DE UM HOMEM MALDITO QUE VIVIA CADA
HORA COMO SE FOSSE A ÚÜIMA DE SUA VIDA...

UNIVERSAL-
INTERNATIONAL

apretenfu.
_.

'i r_ 'i

.41 oiaiRAIGAO
I ( r*k/VAUEO DAWt*

kmAnfcVtfaA h-.S:it K« 1* 1-:!

Direcób dt EPSAR G.UIMER
Produtor ciioelcdo JAMES O.RíOtóRÔ échnícobr

TERNOS USADOS
Calcai, camliai • npitoi —

Compram-se. pa.am-w mais 'que

qualquer outro.
TELEFONE 22*3231

CUPIM
Baratas - Ratos: 

"Rugani"

22*0873 c 22*3289
GARANTIA OITO ANOS

"Pequenos Burgueses"
SffiP SÓ ATÉ 29 DE JANEIRO
JLm II0JE' ** nh * "lh

no MAISON DK FRANCB — Tel. I2-M5I
Dia 10 de Fev.: OFICINA estrela ma 1."- comédia no nio!

Teatro Sanla Rosa. Tel. 47-86*11
"0 HOMEM DO PRINCIPIO

AO FIM"
de Millôr Fernandes

com: FERNANDA MONTENEGRO
SÉRGIO BRITTO

FERNANDO TORRES
Hoje, is Hh e 21h30mln

MARIA FERNANDA apresenta

ÚLTIMOS

DIAS

"AS

TROIANAS"
de J. P. SARTRB

Diariamente is 21h*0m.
5a*. vesp. is I6h

Doms.. vesp. ii l"h30m
Sanado», is 22h.

Teatro
GLAUCIO

OIIX/PRAÇA

Reservas:
35-700S

Sob os auspícios do Serviço de Teatro da Guanabara.

BRIGITTE BLAIR APRESENTA"SEXY TIME"
com lindai mulheres

AtcncAo para o novo horirlo da revlsta-show
ii 21 horas

ESTRÉIA DIA 12
TEATRO MIGUEL I.EMOS — R. Miguel Lemoi, 11

Reservas: 27-1434 — Ar condicionado perfeito.

TEATRO GINÁSTICO • Hoje, às 18 e 21,30 hs.
O espetáculo mais premiado do ano."Oh 

que Delicia de Guerra"
riU:.MIO: Melhor espetáculo de (( em Sio Faulo

Melhor diretor: Ademar Guerra
Revelacío de Ator: JUJU
Melhor ator coadjuvante: Estenlo, Garcia
Melhor Fleurlnlita: Nlnete, Van Vuchelen

Reserve Ji: 42-4521 — Teatro Glnistico

TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA
Av. Rio Branco, 179 — Tel. 22-0367
A oartlr da 2a. quinzena de Janeiro"RAST0 ATRÁS"

De Jorse Andrade
rremln Kervico Nacional d» Teatro
lilrrcio e ccnarloi: fílannl Ratto

Figurinos: Bella Paes l.rnie
com um franile elenco.

C^v>/v^ , un-n*-'1-*1 plçt brasUtlrat

w4_frrllnl 11.11 tem>b,"il*l's|
Lr-*iimit4Mlf*«Ulllt?*_ail|_l UUIiIUHp^ih brull.lro».

Hoje. às 17 e 21 horas • Permitido traje esporte
Inrreiioi a partir de CrJ 1.000. Imp. até II anoi. Rei.; 22-0271

AGORA NO TEATRO DE BOLSO - AR REFRIGERADO
SOMENTE 2 SEMANAS

MULHER
ZERO QUILÔMETRO

Com: ANDRÉ VII.I.ON e DAIRY LTJCIDL
R.UT DA MATTA • AGNES FONTOURA

Hoje, ás 18 h 21,30 hs. — Reservas: 27-3122

EM JANEIRO

na SALA CECÍLIA MEIRELES

pela 1.' vez no Rio de Janeiro a itntaeion_,

"A ÓPERA DE IRES VINTÉNS"
Comtdla-muiical de Bertolt Brecht

<nm: Ir-solentf, Marilla Prra, Ouvaldo Loureiro,
Nadia Marl». Kleber Macedo e rrande elenco.

Particlpatin eipeclal: Dulcina de Morali.

Estão chegando os "SAMUBAIS DA BAHIA"

COM"VEM CÂMARA 67"
(novai estórias de capoeira)

- ESTRÉIA DIA 10 -
Cma produçlo do TEATRO JOVEM

17KI

BRIGITTE BLAIR APRESENTA

'ASCENÇA0 E QUEDA
DE UM PA0UERA"

Por exifêncl» do publico volta ao cartai a
rntracadliilma camtdla

Ertréla dia 13, is !I horai
«ATRO MIGUEL LEMOS - R. MUuel tetnoi, »

Reiervas: Tel. 27-74:4 — Ar condicionado perfeito

HOJE, is 16, às 20 e 22 hs. um

TEATRO RIVAL — Tel.: 22-2721
GOMEI LEAL apresenU a mtíiU e*rn»valM_l

Com: C0STINHA e S0NIA MAMED"ELAS SÃO TREMEND0NAS"
Com: Brlrltte DarUn», Suiy Montei, Beuy Alvares,

Olia MonU.
Atrattii: Rubens telte, Mltnel Carrajal. UdU Lopel

i íritv Canaito t Trio Sideral.
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Aconteceu...
t..

Ano Novo assumiu o lugar. Pcnsatlvo. Preocupa-

Curioso! Pintavam-no como um caroto nu, ao
nascer. Inocento. Nfio obstante, cm algumas horas já
lhe atiravam nos ombros toda n responsabilidade dos
acontecimentos! E doze meses depois viria a ser (i-
gurado como um velho decrépito, moribundo!...

Ano Novo estava animado das melhores cores o
dos melhores propósitos, gostaria dc tornar o mundo
bem melhor. Mas seria possível consegui-lo? Como
evitar a influencia dos dias passados? E, cm parti-
cular, n herança melancólica do Ano Velho?... .

Dal a sua tristeza. E a sua preocupação.

* * *

Enchentes no Estado do Rio. Incêndio na favela
de Bonsuccsso. A Guanabara sofrendo onda de calor
• chuvas violentas - lembrando a calamidade de um
ono atrás. Londres sofrendo o roubo de quadros no
valor de 11 bilhões de cruzeiros, depois recuperados.
O cargueiro chileno pegando fogo no porto dc Santos.
E o DC-3 colombiano caindo.

A praia de Botafogo foi interditada ao banho-
do-mar E o Vaticano condenou a utilização dc mu-

g|ca profana na missa. Realidade teve que sair das

bancas, à força. E a SUDEPE proibiu a pesca da la-

rosta. Em compensação, a garotada carioca velo ga-
nhnndo campo o proteção para suas paladas.

Hnrada manteve o titulo, suportando os punhos
do Mondei. E as raquetes dc Koch e Mandar.no es-

trearam bem no torneio da Índia. Mas Donald Camp-
bell sofreu o mergulho fatal, depois de haver con-

seguido o recorde mundial de 480 quilômetros ho-

rarlos com a sua lancha-torpedo.

Manoel Teffé passou, na última viagem. Também

Mário Marcellno Tinto, apagando o seu sorrlsc. brin-

calhão c bondoso. Jack Ruby morreu em Dallas c

Rnoul Lcvy suicidou-se em Salnt Tropo*. O lider na-

cionnllsta argelino Mohamcd Khider foi assassinado

em Madri.

E o Vietna-m continuou cm guerra — mas Ha-

nói lá anunciando quo aceita entendimentos com

Washington. Com a Síria e Israel continuando dc ro-

nha nas fronteiras. E Laudo Natel enfrentando - c

resolvendo — crlso militar.

Onganla andou em dificuldades, de mais para

mais. E o Uruguai descobriu complô. Exilados cuba-
nos tentaram uma ponte no Haiti, sem sucesso. ..

Jackie retirou o queixa e liberou a publicação
do livro sobre John Kennedy. Aqui, porém, servido-
res continuaram de quoimação, pretendendo os 75
por-cento que lhe negaram.

Escolas e Faculdades em exames de admissão,
muitos milhares de candidatos para poucas centenas
de vagas. Com o indefectível problema dos exceden-
tes, repetido cada ano e sem solução, Inexplicável-
mente.

O Banco Central ganhou horário único e corrido.
E o Tribunal Regional Eleitoral entrou em recesso.
IAPs íoram unificados. E juntaram-se os três Ban-
cos mineiros oficiais.

A fragata Llbcrtad, navio-eseola argentino, encos-
tou no Rio. Onde saltou o novo embaixador do Pa-
quistão. James Bond voltou às telas cariocas. E Gra-
ça Melo puxou Pindura Safa para o êxito. Enquanto
o míssil de Tio Sam saia da rota e cala em Cuba, com
pedidos de desculpas c explicações aceitas.

Costa e Silva na Europa, indo a Roma e vendo o
Papa, depois seguindo para Hong-Kong. E Jango Gou-
lart preparando as malas para consultar o cardiologis-
Ia em Paris.

* * *

Mas Ano Novo sacudiu a cabeça c quis pensar
cm festas: os 85 anos da Biblioteca do Exército, o ju-
bileu do Bento Ribeiro Dantas à frente da Cruzeiro
do Sul, o Dia de Reis coincidindo com a sua 1.» sex-
ta-feira e conseqüente desfile de bênçãos nos bar-
badlnhos, a Academia Brasileira de Letras celebrando
o centenário dc Ruben Dárlo. Mais, ainda, o próprio
Carnaval que se aproxima: trabalhos de decoração,
preparativos de bailes, eleição de Tião Salgueiro para
Cidadão-Samba.

Entretanto, como esquecer a Constituição impôs-
ta? E a nova Lei de Imprensa, sob os protestos gerais
— do mundo lá fora, inclusive? E os preços subindo
em espiral louca nestes seus primeiros dias?...

E Ano Novo tornou a sacudir a cabeça, tentando
afastar as dúvidas e indagações. Afinal, representa-
va promessas e esperanças, não tinha o direito do
mostrar-so chato logo do entrada. Mas que estava
sendo, nfio havia dúvida...
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A Guerra nem sempre será sangrenta e cruel. Muito ao contrário, pode

pretende mostrar Charles Chilton. E confirmam, no palco do Ginástico, Rosita

Moniz Freire, Célia Biar, Sérgio Mamberti e Helena Inês.

ser uma delicia — como
Tomás Lopes, Napolèão

GUIMA

Frases

da

j este é o leitor do Jornal dos Sports: •
vibrante, jovpm e receptivo às novas idéias

Pesquisas do IBOPE demonstraram
que 55% da população carioca
entre 15 e 30 anos lêem o
JORNAL DOS SPORTS. Por outraí

palavras, o leitor por excelência do
JORNAL DOS SPORTS é O público
jovem - aquele mais Interessado,,

em criar hábitos próprios, formar
um patrimônio, aceitar idéias novas.
Em resumo: consumir. E entre esse
público que O JORNAL DOS SPORTS
encontra maior ressonância-
Lembre-se disso quando divulgar
seus produtos ou serviços.

as•8 Jornal dos Sports
Vende mais~ ^gís depressa!

Loura Barro$ Moreira.
"Quando acordo com o mo-
ral baixo, levanto-me, vis-
to o meu moral e leuo-o a
pasjear afé que éle esteja
de nóuo sií/tcientemente
elet-ado", A mesma: "Mui-

ta gente por ai está pre-
cisando a aprender a ser
rico".

Trístâo de Athayde: "É

para o futuro que temos de
olliar, neste Início de um
novo ano. E de olhar sem
ressentimentos e com sere-
na confiança, dentro da
necessária desconfiança fio-
rianlsta... Isto é, não de-
vemos esperar, nem deses-
perar. Devemos aguardar".

C.D.A.: "invente ai qual-
quer coisa que possa ai-
cançar o seu vizinho e des-
pertar nele o desejo de co-
tnunlcá-la a outro vizinho,
e este a outro, até os gran-
des da Terra, tão coitadl-
nhos na solidão do poder;
Invente qualquer coisa,
olhar compreensivo, gesto,
palavra. Não achou? Então
recorra ao dicionário, tire
de lá paciência, tire boa-
vontade. Use-as. Não hi
melhor chiclete, meu mano,
para a humanidade mas-
car".

Nelson Rodrigues, sobre
Hélio Pelegrino: "Ê um do-
ce e truculento centauro de
mineiro com calabrés. Onde
êle aparece, o que se sen-
te è um odor violento da
Calábria. Afãs ê meu ami-
go. Quando ando com êle,
eu me sinto acompanhado
por uma assistência de Fia-
Flu".

Paulo Mendes >Campos:
"..ceiíar os agravos do tem.
po como parcial dos nossos
erros na juventude: as ru-
gas do egoísmo; os cabelos
brancos das faltas contra a
humildade; dentes abalados
pela gula; a respiração
opressa cobra a so/reouidão
com que nos apossamos do
que não era nosso; as mãos
trêmulas lembram mesqul-
nharias; e assim por diante.
Liquidemos enquanto vivos
uma parte de nossas dívi-

semana

das; o resto i saldo deve-
dor, de que se encarregará
a terra, quando abrirmos
falência". O mesmo: "Os

governos de força sempre
imitam Kafka: no tempo
do Estado Novo, para se tt-
rar carteira de identidade
era preciso ir à Polícia
Central; para entrar na Po-
lícla Central era preciso
mostrar carteira de iden-
tidade".

O governador Nelson
Rockcfeller em carta ao
jornalista Ivo Arruda: "De-
vo dizer-lhe que não aspi-
ro à presidência dos Esta-
dos Unidos, não pretendeu-
do ser candidato d suces-
são do presidente Johnson.
Entretanto, asseguro-lhe a
minha crença de que o Par-
tido Republicano continua-
rá a ser de fato um gran-
de partido nacional, ven-
cendo a eleição, se os seus
membros se entenderem,
recebendo a compreensão
e o apoio de todo o país.
Em qualquer posição que
me encontre, entretanto,
rea/trmo-lhe a minha gran-
de amizade pelo Brasil".

"uma viuva, de 44 onoi,
educada, simpática e atra-
ente": "Nessa eu, não èh-
tro. Vltiva, quando cheoa a
se oferecer em anúncio dt
jornal, deve estar-se agar-
rando até em fio desemea*
pado." O mesmo, comen*
tando uma observação de
Pedro Dantas (... "Pro-
mulgar uma Constituição d
um ato que tem, para a
vida nacional, importância
comparável à da celebração
do casamento, na vida in*
dividual"....: "Tinha, meu
caro Pedro. Tinha. De uni
tempos para cá, o casameii*
to anda tão bagunçado qus
a sua comparação, mesmo
assim, continua válida, Ba*
gunçaram tudo."

Mülôr Fernandes: "Acre-
dito no individualismo co*
mo aceitação de todas os
obrigações e não co?no jugo
às obrigações coletivos.
Acho que a vida é um ato
físico e depois disto, antci
do espiritual, vem o eco-
íiômico. Cada vez mais
acredito menos nas entida-
des e pessoas c obras que
uão têm humor. E tenho
horror à última palavra, fl
solução irrecorrível, ao ma*
glster dixit."

Hélio Beltrão: "No Brfl*
sil, o empresário ê uma ilha
cercada de Governo por to-
dos os lados."

O deputado Erndni Sáti-
ro: "A Música e a Litera-
tura são talvez uma yoca-
ção mais forte em mim do
que a Política. Mas esta é
um vicio cívico do qual dl-
fícilmente se libertam os
que se dedicam a ela".

lonesco, de volta do Ca-
nada: "É o único país do
mundo onde não existem
anedotas. Os canadenses
são muito gentis e hospita-
leiros. Mas mesmo os des-
cendentes dos ingleses não
sabem bater um papo, não
têm o que dizer, não sa-
bem rir, perderam o humor
típico dos britânicos..." O
mesmo: "Não brinco em
serviço, principalmente
quando escrevo gracejos".

O escritor Mário Palme-
rio, e-_-depufado: "Fazendo
as contas, direitinho, che-
guei à conclusão de .que
a Política é uma atívida-
de importante e necessária,
mas não para mim."

S.aníslau. Ponte Preta,
recolhendo a opinião de
Mirinho, a propósito do
anúncio da -Ag_ncia de Ca-
samentos Ideal, em São
Paulo, em que se propõe

Zsu Zsu Vieira: "A me-
lhor filosofia é a de alma-
naque. Grandes verdade.
se encontram na boca ao
povo."

Henrique Pongettl: "M
ano 

'Í050 o jovem estuda*-
le deV-Física de Brasília rtrfl
muito quando ler que P
noite de São Silvestre cí-
pitães de indústria, senado-
res, candidatos à Presides*
cia da República, estivado-
res, literatos, pungutsW*.
damas da sociedade e mo*
rtpôsas de trottoir se ti?
contraram na mesma pn»«
jogando flores ao mar
acendendo velas a Jc"10'1'
já; os mais ambiciosos °c
dinheiro jogando pij1
moedinhas de alumínio «¦
esperança de recebê-las a°>
montes, transformadas v<
ouro. Todos igualados pej?
mesma superstição dom
po, pelo mesmo esplnto c.
terreiro, pela mesma PjjK
cristã e absurda esperam*-

Maria Betánia, emdcp0';
mento a Clóvis LevU J»nha infância foi tnoreíj
pela solidão e pelo <«»«"
dono. Em Santo Amaro.J*
Bahia, eu era meia-esQU-'
da até fazer 12 ano».
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Férias, para Marta Luiza Pereira das Neves Vlel-
ra, sempre significaram intervalo de aulas e descanso
em Petrópolis. As férias atuais, porém, se apresentam
bem diversas. Nada de veraneio fora, mas trabalho
intenso. A "boa vida" acabou-se junto ao término do
curso de museologia que tomou três anos de sua vida.
Há um mês, em recém-inaugurada loja de antiguida-
des, Marta começou a pôr em prática seus conheci-
mentos e, interessadlssima no atual trabalho, nem
pensa em férias, ou melhor, considera-se em férias
diferentes.

TENDÊNCIA ARTÍSTICA

Marta Luiza, confessando ter-se apercebido ainda
muito menina do gosto pela arte, sobretudo do passa-
do, náo pretende parar de estudar, embora uma aliança
na mão direita prenuncie próximo casamento. Especia-
lização em História da Arte e também em História do
Brasil é o que pretende fazer a jovem museóloga, que
acredita fielmente não ser nada difícil conciliar as
próprias tendências, essencialmente artísticas, com as
do futuro marido, que, economista, pensa de forma
mais "materialista". ' ;

MÓVEIS

É em melo aos mais variados estilos de móveis,
objetos antigos e raros„tapeçarias e tapetes, que Marta
Luiza passa suas tardes. E, a cada dia, sente que sa

torna mais fácil verificar a autenticidade de uma cô-
moda, cama, banquinho ou mesa colonial brasileira
Distinguir estilos não considera das tarefas me | dlfí-
cels, embora alguns, de tão semelhantes, caus^ a por
vozes certa confusão, t comum encontrar-s» nó veis

com características de dois ou mais estilos, o le tor-

na o trabalho de reonhecimento mais compl :o. Mas

toda essa complexidade faz a profissão confundlr-so

com um verdadeiro hobby e, portanto, o trabalho com

férias.

FUTURO LAR

Nem é preciso dizer que um dos grandes futuros

prazeres de Marta será decorar o apartamento onde

vai morar depois de casada, com móveis, objetos, ta-

pêtes etc, que tenham passado por seu olho clínico,

e já então mais experiente com a prática adquirida

nas férias, pois em seu atual trabalho, Marta Luiza

defronta-se com estilos que vão desde o holandês, o

colonial brasileiro, D. Maria I ou D. JoSo V, ao bar-

roço italiano ou ao mais puro estilo francês. Mas suas

preferências dependem da qualidade dos móveis que
devem ser escolhidos pensando-se na dcoraçáo, na

atmosfera e na arquitetura do ambiente.

Domingo, 8
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Realizaram êste Suplemento: Ylclêa Duarte Coelho,
Áurea Weissenberg, Mario Ionez Corrêa da Costa e
Regina Schneider. Desenhos de Hiluz. Fotos de
George Ga/ner, Manoel Gomei da Costa e Nilton-Santo.

\ •

De hobby sério

Marta Luiza

faz suas férias
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Principais características: LÂMPADA PI-
LOTO • íxclusividada Philco. Mesmo no
escuro v. verifica a operaçSo sel.cionida.
8UPER-SILENCI0SO • NOVA FRENTE
Painel frontal em Jacarandí. ANTI-COR-
ROSIVO • garantindo proteção total contra
a corrosio.

¦ ¦CRITÓRIO »««(a DORMITÓRIO ""Ji

¦sSR í liltw-**u——'

SALA

----HÉBív

RB-KIT^RIO |]

NOSSOS VENDEDORES E TÉCNICOS SÃO ALTAMENTE ESPECIALIZADOS, SÓ
INDICANDO E INSTALANDO O APARELHO ADEQUADO A CADA AMBIENTE.

CasdWarson I
Fundada em 1927

Uruguaiana, 5 - Uruguaiana, 105/107
ouvidor, 137 - Alfândega, 118

aimundoCorreia,15a19-Copacabana
Jonde de Bonfim, 377 - Tijuca•Visconde de Pirajá, 4-B - Ipanema

'abertas diariamente ató às 22 hs.
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Férias ditam moda breve
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Roteiro dos Astros

Janeiro e férias são palavras sinônimas para

quase todo mundo. E se você é das poucas que
não podem sair da cidade, nem mesmo no fim-

de-semana, ainda assim não fugirá à atmosfera

de lazer, de preguiça que impregna os dias de

verão.
E a essa preguiça você tem um certo direi-

to, afinal, depois de ano inteiro de estudo ou

trabalho. Na maneira de vestir ela também se

manifesta e você procura tudo o que há de mais

fácil, confortável, em matéria de guarda-roupa.
Mas elegância não pode ser dispensada, mesmo

na mais informal das ocasiões, isso você não de-

vc esquecer. Então, a fórmula é o tricô de linha,

em blusas as mais breves que se possa imaginar,

ttetinhas, quase quadradas mesmo, terminando

por sanfona pequenina.
Nos ombros, não mais que alças finas, cru-

zando nas costas ou não, à sua escolha. Côr lisa
ou várias cores, em listras fininhas sempre bem
alegres as tonalidades, fazendo contraste com os
s/acfrs-areia, ajustados nos quadris e descendo
retos até a bainha.

A moda é jovem, jovem. E tudo o que há
de mais verão, sol, ar livre, alegria. Adote-a, seja

qual fôr sua idade, que moda agora foi feita para
lòdas, exigindo apenas que a silhueta se con-

i
serve dentro dos limites da elegância.

Ben Hamid

AQUÁRIO-21/1 a 20/2

Amor — t situação amorosa apresenta-se instável,
mu conhecerá alguém que compreenderá aua lenslbi-
lidadt. lnterème» — iniciativa financeira favorecida
durantt lata signo. Acordos vantajosos. Saúde — te-
nha maior cuidado com aua saúde nas férias, Justa-
mentt porque oi astros a favorecem de maneira ex-
cepcional. Dia falia: terça-feira; cór favorável: brique;
numera ia ¦tttot 3.

FEIXES - 21/2 o 20/3

Amar — situação da pleno romantismo. Basta,
entretanto, um Incidente minlmo para que se dè o
reverso, o lnapelável. Seja prudente, pois. Interesses
_ mu Iniciativas eneòntram-se à mercê de influenciai

positiva e negativa. Isso provocará atitudes contradl-
tória» e complicaçõea de toda espécie. Saúde — você
correrá o risco de indisposições febris. Férias chamam
o sol, que proporciona grande parte de desidratação.
Dia felli: segunda-feira; cor favorável: manteiga;
numere da sorte: 9.

CARNEIRO - 21/3 a 20/4

Amer — menos Intransigência com o homem

amado é a recomendação astral para toda esta semana.

Interêetea — mais vale apegar-se ao que possui por
direito adquirido do que se aventurar por caminhos

torturosoi aem meta determinada. Saúde — propensSo
a resfriedo». NSo abuse de gelados, e dos banhos da

mar prolongando-se pela tarde adentro. Dia feita: do-
mingo; eor favorável par» aa férias: vermelho; número
da eorte: e\

'¦¦0- \

TOURO — 21/4 o 20/5

Amor — a afelçfio e solidariedade emprestada por
antiga amiiade ajudará a manter a chama amorosa.
Confie nos astros. Interesse. - não altere projetos
apesar doa incldentei criados pela animosidade ds
pontos de vista. Paire acima de interesses mesquinhos.
Saúde — dlitúrbioa do «gado devem ser cuidados
porque provocam hepatite se negligenciados. Feriai
em estação de águas é aconselhável. Dia feliz terça-
feira; eôr favorável: bege; número da aorte: 1.

GtMEOS - 21/3 o 20/6

Amor - haverá alguma demora mas a declaração
será inevitável, acompanhada de um final feliz. Inte-
xesaeT--toda prudência é pouca em relação a um
nativo de Aquário que, sob a aparência de, prestar
auxilio, apenaa pretende fazer confusões. Abra bem
SS* BeúE - o nervosismo provém do mau fun-
clonamSito do fígado. Dia feliz: segunda-feira; cir
«e féria»: lilás; numere d» aorte: 9.

CARANGUEJO - 21/6 o 20/7

Amer — continue mantendo a mesma linha A*
eonduU em relaçio à pessoa «mada Evite no >ntan o
confidenciai a falsa» amigai. Interesse» - TO*»"
almncOei em família encontrarão campo propícl 

> P»"
o mu desenvolvimento. Saúde - W»lUdade#^
complleaçoea renali. Descanse nas férias.^ Dia feto
quinta-feira; eôf favorável: dourado; número da »or.
tel».

LEÃO -21/7 o 20/8

Amer - teJt »***• encera e não te arrependerá.
Sinceridade e lealdade, lembre-se, dispensam a fran-
aueTwde, responsável por inúmeros fracassos. In-
terfelee- «eusar de boa-vontade poderá resolver
unJStltlodifícil que há multo vem lhe/tormen-
Z*!SZm o» «"" d? féri" mt?n° Si8enet-•temor»» Infundado» nio devem sufocar «energia
que «W?tS você. Dl» frita sexta-feira; côr favo-
rivel: prata; número d» aorte: 8.

VIRGEM - 21/8 a 20/9

Amer — compromisso» sentimentais requerem
respoSilid.de. de ambas as partes, ftjgg^
respostas impensadas e gestos estranhos, tateraae»
período propício a viagens e acordos nas base. 

fM
lucros razoáveis. Há um ditado que lhe dUi respeito.
«Quem tudo quer, tudo perde.» Saúde - P**to*g«
do estômago, inconseqüentes. Dia feita: quarta-íelra,
côr de férias: branca; número da sorte: 2.

BALANÇA - 21/9 a 20/10

Amor — evite confidencias a amizades premstu-
ras. Discussões com a pessoa amada devem ser eu-
tadas pois os astros prevêem rompimentos deflnttuos.
Interesses - instabilidade, Inquietação no «-Venc»
os maus influxos pela vontade firme, dominante. rr°
cure anular os malefícios astrais pela l*;Jg.
gente. Saúde - prudência em viagem marítimas ou
nos banho» de mar durante as féria». Perigo de andei,
tes gravíssimo». Dl» felii: domingo; eôr favorável,
verde-cana; número da sorte: 4.

ESCORPIÃO 21/10 a 20/11

Amor - ao falar em àsllusão rtfllta.bW•fg
que tem parte da culpa. <%U *mal foi ld"«"r Vo»
mais um simples ser hurrtgfc.Interessei, - os lucr
aumentarão, mas precisa *«^e ^Jando 

mem^
os assuütoe, principalmente cVde atividade espec»'
zada. Saúde - tende a estabilizar-se desde que voe
renuncie is gulodices. Di» feliz: segunda-feira, co

do férlaai azul-turquesa; número da sorte: 1.

SAGITÁRIO - 21/11 o 20/12

Amor - o amor de "alguém" já nSo %.«gjÉ
pelo menos no ponto visado. P^.^^fi
tivimente a situação levando-a k direção almeg
Interêsets - há uma paralisação inesperada nas am
dades de lucros imediatos devido ao periododleMr
Aguarde melhore» posições astrais, comj»»
Saúde - a satisfação Intima do bem cumpridoMg
mais poder que o mais enérgico dos «edlcamen»
Di» fells: sexta-feira; eôr favorável: amarclo-canârio,
número d» aorte: 5.

CAPRICÓRNIO - 21/12 a 20/1

Amer - carta Inesperada e um presente a dieg
prenunciam um acontecimento multo grato no «£?
sentimental. talereeie» - «ucesso e «atisíaçoes à vg
no campo profissional. Saúde - não evei vida agw
e combata a tosônla. A» pequenas desilusões WWJSS
nio devem eausar-lhe abatimento. Reaja.Dl» »* -.

qulnU-íeirt; eôr de fárlae: marron; número da wrv«
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O ano começou sombrio, sacudido por Lei de Im-
prensa que pretende fazer calar os jornais, numa ati-
ude tirânica e ditatorial, assustando a todos com pre-

núncio de outras repressões mais graves. Como se
não bastassem as dificuldades e os sofrimentos de
tanta gente nos idos de 66. Começou também o ano
anunciando Carnaval próximo, sem grandes perspecti-
vas, com movimento discreto de escolas de samba
e samba de Zé Kéti tomando conta da cidade. E no
Dia de Reis a cidade viu-se, novamente, ameaçada por
chuvas e enchentes, felizmente sem as conseqüências
do ano passado. O sol fazendo "doce", passando do-
mingos escondidos, não convidou para as praias fora
do Rio, nem longos passeios de lancha. Mesmo assim,
muita gente já vai fugindo para as férias, que as cri-
ancas não têm aulas e o Carnaval vem se aproxi-
mando.

Férias

Anita Dunshee de Abranches já subiu para Te-
resópolis com toda a sua troupe: Regina, Heleno e
Mônka.

Maria Cecília Londres, apesar das férias, não
abandona a Faculdade, trabalhando ativamente no Di-
retório de Filosofia da PUC, do qual é presidente, e
muito compenetrada, por sinal.

Carmen Umpièrre preparando malas para fé-
rias cm Mori, com toda a sua turminha..

Carnaval

Neide, famosa passista de Mangueira até o ano
passado foi neste Carnaval conquistada pela Escola de
Samba Unidos de Vila Isabel, que lhe pagou a fantasia

_e mais 300 mil cruzeiros para reformar o barraco.
Mweide, que era a partner de Delegado, na Mangueira,

vai íazer falta. Entretanto, a Estação Primeira está
atentando reavê-la. Já concordou em lhe dar a íanta-
Bia, mas ainda não tem condições de reformar o bar-
raco da moça: O que é pena, pois experta afirmam
que Neide e Delegado, juntos, garantem 20 pontos para
Mangueira no desfile da Presidente Vargas.

Compromissos

Será no mês que vem o casamento de Ana
fiaria Paturu com o diplomata Pedro Paulo Assump-
cão, que já está designado para a nossa Embaixada
rem Washington.
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Em jantar no 1.800, Wilma Nascimento Silva c o pintor Di Cavalcanti conversam sobro Os 15 anos de Romina garantem um lugar dc estréia no cinema

pintura, provavelmente e um noivo milionário

enderá.
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E já de aliança na mão direita, Maria dc Lout-
des Pessaulia (com ss, mesmo). O noivo:. Ivan Ca-
nabrava, o diplomata.

Volta

No Rio, após três meses de intensa atividade na
Missão Brasileira em Nova York, junto à Assembléia
da ONU, Beatriz Pinheiro Guimarães, que antes rodou
vinte dias pela Europa.

Verbete ' - .
Embora com uma só obra publicada, a escritora

Theresa Cristina vai virar verbete da enciclopédia
Delta-Larousse. Seu romance, Cão dos Infernos, é
obra de tal vigor que sozinha marcou lugar definitivo
para a escritora nas letras nacionais.

' Sorte

Foi a de Hero de Figueiredo. Copprando óculos
em conhecida firma carioca, foi premiada com uma
viagem aos Estados Unidos. Hero, que tem parentes
nos States, está planejando prolongar a estada por
seis meses, a fim de conhecer de costa a costa a terra
de Tio Sam.

Solidariedade

Eneida já está cm casa após a delicada interven-
ção cirúrgica a que se submeteu. Mas está bem, rc-
cuperando-sc rapidamente, como contavam seus ami-
gos. Estes são muitos, provam as manifestações de
solidariedade que se vêm realizando. Agora, artistas
estão doando sua arte para auxiliar as despesas du
operação e tratamento da querida cronista. O movi-
mento de solidariedade dos artistas amigos de Eneida,
iniciou-se no Museu de Arte Moderna do Rio de Ja-
neiro e todos aqueles que desejarem enviar peças que
serão vendidas ou leiloadas (uma comissão de amigos
irá decidir o melhor a íazer) poderá endereçá-las para
o gabinete do diretor do Museu, dr. Maurício Robert»,
aos cuidados de Jayme Maurício.

Champagne

Zuleika Vasconcellos recebeu para cliampapne um
grupo de amigas, quarta-feira última: Déa Paixão,

Isar Motta, Nomisa Lopes, Mapdá Cunha Lima (ali-
nhadíssima, em fuslão branco e roxo), Lauro Müller
e Pires Rebello. Motivo, festejar o aniversário de nosso
companheiro Van Jaffa.

Oportunidade

Excelente a que surgiu para Eüzabeth Ridzt, irmã
de Miss Brasil. Um contrato milionário, de 150 mi-
Ihões, para posar em fotos publicitárias para certa
companhia de petróleo. Nos anúncios 67, a dita com-
panhia pretende substituir o elefantinho e a voz de
Roberto Carlos por uma bela e excepcional jovem
moderna, que conjugue ares de Úrsula Andress e
Jean Schrimpton. Vestida em trajes interplanetários,
botinhas plásticas, coberta com longas perucas negras,
castanhas c loiras, Elirabeth está testando para ver
que tipo faz melhor: se loura, morena ou castanha.
A menina queixa-se de que não contava íôsse tão can-
sativa a profissão de modelo.

Anotações de bolsa

Mou-mou é o grito da Moda. Inspiração che-
gada dos lados do Pacífico, para substituir o já tão
manjado pareô.

Dcuise Werneck embarcou sexta-feira última
para Londres. Foi ver de perto os Beatles, de quem
c fã alucinada.

daLucila Amaral já em franca recuperação
pequena intervenção a que se submeteu.

As doze uvas saboreadas pelos convidados de
Dinorah Bonfim de Vasconcellos, na noite de 31 pas-
sado, foram a nota divertida e novidade em matéria
de superstição. Cada uva um pedido para cada mês
do Ano Novo.

No réueillon do Copa, que esteve animadíssimo,
por sinal com mais de mil pessoas, um fato inédito:
nenhuma das patronesses compareceu à festa.

Romina, filha de Linda Cristian e Tyrone
Power, graças às manobras e aos conselhos de sua
mãe, com 15 anos apenas já é uma estrela do cinema.
No próximo filme em que será a protagonista, terá
como galã Jean Paul Belmondo. Romina está noiva
de Stanilas Klossovski.

Marilia Sussefcind, agora coruja dupla, com a
chegada de sua segunda netinha, Cláudia, filha da
de Stanislas Klossovski.

Ursula Andress quis matar as saudades de sua
cidade natal — Berna. Chegou vestindo um mini-
tallleur de tecido laminado prateado e botas também
prateadas. Como se já não bastasse a sua figura para
chamar a atenção nas ruas suíças.

Dcdé Lopes foi lançada elegante hors concours
na Manchete desta semana.

Olíuia Leal passou réveillon em casa, com fes-
tinha de seus filhos.

Liypia Goulart, no Rio, em curta temporada.
Veio para as festas de fim de ano c volta amanhã para
São Paulo.

Lila Barbosa da Cruz sem namorado por 10
dias. O rapaz viajou rapidamente a Lisboa.

A rainha Elizabeth compareceu ao casamento
mais elegante de 1966, na Inglaterra: o de SacJm P/iil-
lips, com o marquês de Hamilton, celebrado na Aba-
dia de Westminster. Estiveram presentes mais de mil
convidados, porém, quem mais chamou a atenção foi
o príncipe Andrew, que levou muito a sério seu papel
de garçon dlwnneur.

'•' Na estréia dc Pindura Saia, foi muita aplau-
dida a bailarina Sandra Dkkens, responsável pela co-
rcografia da peça,

Françoise Hardy parece ter abandonado a car-
reira de cantora, para se tornar estrela de cinema. De
maio a setembro do ano passado esteve inteiramen-
te entregue às filmagens de Grand Prix, o filme ame-
ricano mais caro do ano, rodado cm várias cidades da
Europa.

Marise Alves Lima c a nova aquisição da TV
Continental. Faz seção de artes plásticas no progra-
ma de Heron Domingues.

Rebecca Naslauski voltando de longa viagem
aos Andes e Argentina, encantada sobretudo com a
estada que fêz em Mendoza e nas adjacências vinícolas.

Teresa Barros ansiosa para se operar de apen-
dicite, a tempo dc pular o Carnaval.
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Comenta-se até hoje a anima-
ção do réueillon oferecido pelo diplo-
mata holandês Maxim de Yonge, em
sua cobertura da Avenida Rui Barbosa.
A juventude carioca, sem dúvida, sen-
tira falta de Maxim quando este dei-
xar o Brasil, em fevereiro próximo, O
diplomata vai a Saint Morilz para tem-
porada de ski, após o que regressará
ao seu país, onde ficará aguardando
designação para novo posto.

Mas o réuetüon que mais noti-
ciàrio mereceu foi o de Arno von Boh-
'en und Halbaclh Em elegância, em
serviço, em animação. E o que mais
impressionou ao host e à sua mãe, a ba-
ronesa de Essen, íoi o atraso dos brasi-
loiros, que eles ainda não sabiam tra-
dicional. Com festa marcada para as
10h, somente após a meia-noite convi-
dados começaram a chegar. A decora-
oão do apartamento de Arno ficou a
cargo de Zé Carlos Marques, que obte-
W efeito bonito à base do ouro e da
prata, de grandes flores mexicanas
bolas prateadas, luz de velas e teto lis-
trado. Carlos Humberto Castro Vieira,
todo prateado, da camisa aos mocassins,
brilhante lindo no dedo, ajudava os
donos da festa a receberem. Elegan-
les presentes eram numerosas. Todas
cintilantes, naturalmente, como pedia o
convite. Irene Singery, compareceu em
Pastilhas douradas. Frida Penna, de
íerninho prateado. Zaida Araújo, de ca-

Um vermelho e ouro, -;'de''-brocado.
Scarlet Maia Castro, ruân-longo pra-'eado. Guide Vasconcettía?de pijama¦verde e prata, broc&dò.^Sesínha Mu-

liz ^eire, de jérsei dourado. O còs-lureiro Clodouil veio de São Paulo
om 5 manequins, todas vestidas comongos de Emílio Pucci, especialmen-e Para o réveillon de Arno. A baro-
.esa de Essen usou modelo prateadofl« Givanchy, combinando com colare nauettej, e saiu cedo da festa, após
5 

recebido, ao lado do filho, todos
150 convidados, que acabaram«crescidos por lista d côlé, deixada com"\,porteiro- 

Mas a alegria continuoue as 6 da manhã, com o champagne
; oc<- Címndon rolando até o término'0 mais disputado réueiüon, que teve
.onvidados criteriosamente seleciona-aos Por Ruth de Almeida Prado. -

* Foi lançada oficialmente aoperação Cemigua", quinta-feira úl-
.. ' em cocfctail promovido por seuswretores Cecil Hime, Luigi Armanino,«HO A//onso Lins e Cláudio Castilho.i «a Associação Comercial do Rio de

Y?' 
e contou com a presença do

•rCr»V7rÍ0 de Finanças da Guanabara,r< ÍIárci° Mello Franco Alues.
, 

° Comercial de Ribeirão Preto,c-ube do interior mais bem colocadowmpeonato paulista de futebol, vai

promover dia 20 próximo, uma festa
comemorativa de sua excelente classifi-
cação. E para ela convidou dois rivais,
sem que qualquer deles saiba do con-
vite feito ao outro. Ambos aceitaram
e confirmaram sua presença. Agora,
sabedores do caso por esta nota, como
reagirão? Trata-se dos senhores João
Havelange e Paulo de Carvalho. E ago-
ia, João?

* Ontem chegou ao porto do Rio
de Janeiro, fretado pelo Club Méditer-
arnée, o navio Louis Lumière. E, no
mesmo dia, o clube e a Air France ofe-
receram a bordo um almoço tipicamen-
te francês, em homenagem à impren-
sa carioca, seguido da projeção de um
filme especial: a cidade de Paris vis-
ta pelos olhos dos maiores diretores
do cinema novo de França; entre eles,
Jean Luc Godard e Ciaude Chabrol.
E, teve mais ainda: os organizadores
da viagem transformaram o Louis Lu-
mière em exposição flutuante, mos-
trando a cidade de Paris, seus artigos
de luxo, litografias, e tapeçarias re-
presentativas da pintura abstrata atual,
mostra sobre vida e obra de Louis
Lumière (pioneiro da indústria cine-
matográíica), e apresentação do "Se-

maphora III" — ?uóbile musical reali-
zado por um jovem artista francês,
que funciona através processos eletrô-
nicos. Isto é, o objeto reage não ao
vento, mas sim à voz humana.

Quem teve a casa cheia de
amigos, sexta-feira última, íoi Carli-
nhos Borges. Fazia aniversário.

E, no sábado, foi o birthday
de Murilinho dc Almeida, que se re-
cusou festejá-lo. Murilinho continua
sendo o sucesso do El Cordobez, ape-
sar do gênero Frank Sinatra, já um
tanto fora de moda.

O publicitário Oscar José Hue
de Carvalho está exercendo desde o
início deste ano o cargo de diretor de
Serviços da Conferência dos Religio-
sos do Brasil. E quem substitui ago-
ra a D. Thiaoo Cíoin, que íoi nomea-
do bispo de Barra do Rio Grande, na
_tahia, no cargo de secretário exe-
cutivo, é o padre Paschoal FiüppelÜ.

Um novo talento desponta pa-
ra a arquitetura brasileira. Trata-se
do jovem arquiteto Mauro Guarany.
já autor de projetos importantes, en-
tre os quais o do novo Colégio São
Bento, com área aproximada de 5 mil
metros quadrados. E, com seu colega
Carlos Camargo, Mauro também pro-
jetou um centro turístico às margens
do Mediterrâneo, no Libano, que visa a
hospedar clientes de alto poder eco-
nômico do Oriente Médio- Este centro
inclui, entre outras coisas, hotel com
200 apartamentos e 50 chatets espe-
ciais para abrigar milionários e a no-
broza oriental; boite flutuante com

Eles

sao

notícia
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pista de dança em cristal temperado,
que deixa à vista paisagem de íun-
do do mar. Para ser aprovado pela
Prefeitura de Beirute, o projeto teve,
entretanto, que sofrer alterações de
última hora para prover à execução
um exigido abrigo antiaéreo.

Oscar Omstein anunciando que
a Banda vai invadir o Copacabana,
no baile de gala do dia 4 de fevereiro
próximo. A decoração foi projetada
por Adir Ribeiro e as reservas já cs-
tão chovendo. Ao que parece, volta
ao Copa o concurso de fantasias.

Eduardo Tapajós também
anunciando para o dia 3 de feverci-
ro, no Hotel Glória, o baile da "Rosa

de Ouro", já incluído no calendário
oficial do Departamento de Turismo e
Certames.

"Poemas" é o primeiro livro de
Antônio Sauino, editado pela Livraria
São José e que tem lançamento mar-
cado para quarta-feira, 25 de janeiro,
com tarde de vinho. "Poemas" é uma
coletânea das poesias dos 18 anos de
Antônio Savino.

Na próxima sexta-feira, dia
13, no salão n.° 13 das galerias do ho-
tel Provincial de Mar dei Plata, na
Argentina, será inaugurada "Brasil

para Turistas", exposição que a Em-
baixada do Brasil, em Buenos Aires,
promove, dentro de um programa de
divulgação turística idealizado pelo
embaixador Décio Moura. A exposição
vai mostrar atrativos e facilidades
existentes em viagens e passeios a
qualquer ponto de nosso território, e
a letra da Banda de Chico Buarque
de Hollanda, fará parte de um painel
com uma banda desenhada ao estilo
antigo, chamando a atenção também
para o sucesso de nossa música.

Marcos Marehi, responsável por
vários desfiles de moda bem sucedi-
dos no Rio, e em São Paulo, íoi con-
vidado para organizar e apresentar a
coleção de Sérpio Sampaio em Lisboa.
Mosmo com inúmeros contratos en-
gatilhados para este novo ano, Jllarco.':
parte para Europa em fevereiro pró-
ximo. Em Roma, Paris e Londres en-
trará em contato com alguns conhe-
cidos costureiros, a fim de convidá-los
para mostrarem suas próximas cole-
ções no Brasil.

Ontem, animada e apetitosa

feijoada noturna na Escola de Samba
Unidos de Vila Isabel, com noitada
de samba autêntico e todos os compo-
nentes fantasiados. Foi "A hora e a
vez da Imprensa".

O jogador Almir do Flamen-
go foi convidado por Zé Lucas, dire-
tor da Ala de Bateria da Estação Pri-
meira de Mangueira para desfilar
como figura de destaque- Almir acei-
tou e vai desfilar entre duas ou-
tras figuras: os secretários da Ala
Waldomiro e Saratopa. Será que Al-
mir está pretendendo transferir a sua
indisciplina e mau gênio do gramado
do Maracanã para o asfalto da Presi-
dente Vargas? Cuidado, rapaz, que ali
a justiça é diferente. É pra valer,
mesmo...

Ainda sobre a Estação Primei-
ra de Mangueira: os autores dos sam-
bas correm o risco dc não desfilarem
com sua querida escola, pois íalta-lhcs
ainda 48 mil cruzeiros para completar
suas fantasias.

E ainda sóbre Carnaval: o sr.
Antônio Soares Calçada, ex-presiden-
te do Vasco e responsável pela deca-
dência futebolística daquele clube, de-
vidamente assessorado por seus advo-
gados, acertou sexta-feira última com
a TV-Rio, contrato para sua firma de
bebidas patrocinar toda a programa-
ção dc Carnaval daquela estação de
televisão. É um contrato gigante, que
será assinado nos primeiros dias des-
ta semana, por 85 milhões dc cruzei-
ros. O pool de bebidas do sr. Calçada
vai mandar imagem do samba carioca
para além do Rio: Campos, Belo Ho-
rizonte, Juiz de Fora, Guaratinguetá,
Volta Redonda e Brasília.

Quem embarcou, de navio para
a Europa, dia 30 do mês passado, foi
o diplomata Fcltx Faria. Vai assumir
posto na Embaixada brasileira, em
Londres.

Quem aniversariou ontem, com
open-house, íoi Hclinho Mello Leitão.

Quem saiu com as mãos todas
cortadas por cacos de vidro, do révciU
lou do Le Bateau, íoi Cláudio Lins.

E, por falar nisso Castejá está
programando um pré-carnavalesco no
Bateau, que vai fechar durante oa
quatro dias de Carnaval. À ala íc«
minina é exigida fantasia dc odalisca,
Ao sexo íorte, blacíc-fic.

Arno von Bohlen und Halbach e sua mãe. a
baronesa de Essen, estranharam a falta do

pontualidade dos brasileiros

DR. CARLOS ALBERTO DE SOUSA
Tratamento d* pele das erUnçai, aenhorai e homens. Ca-

belos, verru-as, pêlos e manchas do rosto. Emaareclmtnio
e en-orda. Clrur-ta plisUca das roxas da face. Olhos, ore-
lhas, tatuagens, elcatriie?. 42-3291. Exames de laboratório.
Alefila. Cheek-ups. *4W'
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Da cabeça aos pés I
George G. -'¦:'.. |

NOME: TVONNE ROSSIGNEUX j

Vitrola - bar
Ccey Pôrlo

Continuam em grande moda os móveis tipo
mira auc podem servir para diversas utilidades,
a mTsePrem peças de fácil execução. E que
você, com habilidade, pode tentar realizar nos
dias de férias.

Desta vez apresentamos uma sugestão que
c ao mesmo tempo vitrola e bar. Ê uma peça
rie aproximadamente 70 x 70cm com 40cm de
altura. £ ideal para ser colocada sobre um es-
trado de madeira que servirá lambem de sota,
ou ainda em salas com piso em níveis diferen-
les, ficando no limite da parte mais alta com a
baixa.

Na parte lateral, que se abre segundo um
eixo horizontal, fica situado o bar. Sobre o ra-
dio está o toca-disco, que é fechado por meio
de um tampo de correr. A parte de trás é des-
tinada para guardar os discos, e fecha-se cio
mesmo modo que o toca-disco. A caixa dos dis-
i os situada nesta parte é removível c apresenta
divisões cm metal para separá-los.

Esta caixa é toda feita por meio de encai-
\cs e a madeira usada deverá ser da mesma qua-
lidade que a do estrado.

Carioca, de Copacabana, 19 anos, 1,60 de altura,
53 ouilos, olhos e cabelos castanhos, estes longos. É
uma das nove moças da equipe de Janete Dequech,
aue recepcionam os visitantes, na recém inaugurada
"Sala do Turista", montada na Praça do Lido, em
Copacabana. 

^ conhecimento. de relações públicas,
cada candidata ao lugar, teria qüe conhecer pelo
menos três idiomas além do português (...en falo

Zs m turno, alternados; estou «ituada no das 18h
TTh^s da manha. Gosto do horário, o clima é mais

temperado). Conta, que apesar de estar pouco anun-
ciado, o local tem sido muito procurado pelos turis-
tas estrangeiros, além de centenas de moradores lo-
ca s ( a maliria de turistas tío norte-americanos
e argentinos, no momento, e suas perguntas &£"*
riàvelmente dirigida* às Informações sôbre os pontos
pitorescos e sôbre a vida noturna no Blo. Ug» «ri-
ficam que o nosso Rio vive mesmo é do sol. Há muito

culo para mais de três dias de estada na Guanabara).
Eli éC autêntica globettroter ( *£• ^jg
» Europa, tendo voltado em «gosto ««JgjtlgHf
em especial » Holanda, e nSo esqueço ¦. cidade de vo-
lendam, ha cerca de hora e meia de 

J^«erdam, 
que

conserva os costumes de 100 anos atrás. Náo mudou
nada, inclusive alugam os trajes para os turistas. D<*-
mem em gavetas e guardam as roupas em ca xas; de

papelão. Mas. a emoçáo mesmo é respirara atmos e-

ia parisiense...). Visitou vários países da América
do Sul (...morei um ano em Buenos Aires). Esteve
na África (... Marrocos foi o lugar mais curioso que
conheci. A parte francesa é jnodemísslma, 

eeméreto
maravilhoso, a parte árabe é tradição completa. Che-

Kuei lá, no dia do aniversário do Sultão Mohamed, as

estradas estavam coalhadas de caravanas, uma verda«
delra visão cinematográfica). »

-ir Yvonne estudou nos melhores colégios do HM,

esti com a matricula trancada na Faculdade de Fi-

losoíia (... tenho que fazer o primeiro e segundo
anos. ,para poder tentar o concurso para o Itamaratl,

n"e é o meu sonho). Acha que a mulher solteira de*

ve trabalhar (... é necessário preencher c.tempo>ya-
rio, do contrário ela viverá cercada pela. futllidades)/
Para ela, náo há idade definida para casamento (...•!
rnxVÀm P™ todos). E, o divórcio ié encarado, «jj
uma necessidade. Não encontra jeito da mulher bra-,

fileira ganhar total independência ...so » «•»"
dade do povo permitirá essa emancipação). Viu ele-

Sncias nas mais variadas formas internacional
( .no Brasil náo há mnda genuinamente ™f™*>
tudo é copiado com modificações). Seu hobby e cok-

cionar bonecos típicos (...tenho setenU ,peca. de toj

o mundo). Não se adapta a chamada "30«m «uarda ,
( .o ic-iê-iê nacional é muito estranho e Igual). Na

cultura diferencia a nossa juventude cabeluda das
ria Eurona ( ..lá, os grupos possuem excelente ni-

vel Sral, o «.li í duro e sério, é bem orienta-
do aTui tudo é na base do deficiente, no «•**£

çam, namoram e vestem do mesmo Jeito). Yvtmn*
é das que praticam esporte (...há quatro anos per-
tenço ao .ballet-aquátlco do Fluminense). Diz que
é opinião generalizada dos turistas, que no Brjaj.

existem multidões de mulheres bonius (...concor-
rin *. alemi da rua é feia, na sociedade e bela, •

?r°ancVa tTm charme, belíssimas e em 
^f^J

no Brasil). Acha que o jogo regulamentado e legal -

rado faz íalta ao incremento turístico (...os pais-
mÜ adiantados possuem centro, onde se em»»tm
cassinos. Nós também deveríamos te-los, feito, com

gabarito e mantidos com categoria, sem relaxamen-
tos).

Da arte

de falar

ao telefone

Não deixe o telefone tocar durante horas. Que
isto poderá irritar os que a procuram. Também não

corra feito uma desesperada, t possível que seja o

namorado quem chame, c cie a íentirá ofegante, lou-

oulnha, à espera de um tlin-tlin tão desejado.
Jamais passe trotes. Ê sinal do má educação c fal-

1» de consideração com o próximo. Lcmbrc-sc; a pes-
soa que atende pode ser um doente do coração, a

quem um susto trará sérias conseqüências.
Sc discar um número errado, peça desculpas, diR»

qual o número com que desejava falar. Poderá assim

verificar se houve realmente engano ao discar ou sa

houve mudança de número.
Não deixe de ensinar suai empregadas a aten-

der dentro das regras de civilidade, t mister que elas

d-gam que a senhora não está, quando fôr o caso. an-

te, da pessoa que chama dizer o seu nome Lem-

bre-se que há pessoas sensíveis, c que poderão ma-

Lr-se Também de bom tom é não demorar-se du-

Snte hora, falando com alguém. O telefone, com

.Igumas exceções. íoi feito para comunicados, noti-

cias... Voeis todas sabem diíso muito bem.

CLINICA MÉDICA

DR. FLORIANO DE LEMOS
CLINICA MtDICA T. PROFH.A.
XIA DO CÂNCER. R- Sen. Dsn-
Us n» 76, s»l» »7. Tri. 22-2748.

Resldénclt: R. Boi VUt», 131,
— T. 3S-370S

Dr. Dermeva! M, Carvalho
Cllnlel Mídltt • Dotnçit Allr-

ficas. Cittlt. 37 t Copicibina,
10S1, «/WS. MJ«S. Msrcir hor».

DOENÇAS DAS
SENHORAS E PARTOS

Dr. Aloysio Graça Aranha
P. Botífogo. «8, sp. 503. 28-316»

DR. ERNANE FALLEIROS
ESTERILIDAOI CONJUGAI

Voluntirloi dt Pilrl», 329. «r.
;0I - Dlírlo. 3S-53S4 * 45-6171

DOENÇAS DE

CRIANÇAS

INDICADOR MÉDICO
PUBLICA-SE AS QUARTAS, SEXTAS E DOMINGOS - ANÚNCIOS NESTA SEÇÃO - TELEFONE 51-4156

DOENÇAS DO
CORAÇÃO

Dr. Paulo Vasque* Freitas
Cardlolegl' • Ilttrocirdlogramas
Hilário Gouvêl 60 r,l'J 57-92S8 

OCULISTA 
"¦"

DR. ORLANDO REBELLO
OCULISTA — Novo consultório:
Av. Cop»ctbtni 603 1010. 36-1000

DR. A. P.ALVES CÂMARA
Cirdlolojl* - Clinica Mídlt»
iniirio «• GouveU, 6Í, •/ 803.
» , j', ! !< 5 hf. T. HMl,

BANCO DE SANGUE

no vfiaa FllHn Prof. Luiz Eurico Ferreira
UK. VtlÜA rlLnU Sob wi orlenlaçio clinica dl

Clinica dt Crlantas - Ru» Sls.
Clara. 33. 11» »nd.. s/ 1123; ««! •
57-7471. « tri. ruldènela: 27-2322

ESTÔMAGO — FÍGADO
INTESTINOS
NUTRIÇÃO

Sob sua orlenlaçio clinica da
olhos noltt « dia. Av. Copaca-
esbsntj 1.032. 4toand. t. MAm'OUVÍDbs~^^NÃRIZ

GARGANTA

DR YANCHEL FUCS Dr. Abraham A. Klajman
•L reo.'xirIir. 1SS - T. M-374T R. Sts. gari. M, i/IllS. 3H313

DR. ÁLVARO COSTA
Oarssnta, Narli, Ouvidos, Olhos
nchrít. 23. 110. 42-1065 t 25-0201

DR. MILTON DE ALMEIDA
Ouvidos • Narit • Garganta -
Av. R. Branco. 183, s 212. 32-8787

PSICOLOGIA INFANTIL

Diagnóstico c tratamento das
alterações de comportamento,
hábitos t vicio*. Orientação psl-colójlca de crianças e adoles-
centet. Testes pjlco-dlatnéstl-
cos, vocacionais de tntellfèncla
a personalidade. Orlentaçio de
pala. Direção: Drs. Heladlo Ml-
?iara e Ary Monteiro di Silva.
Rua Fernandes Figueira, 13 —

Tel. 28-4619 - Tijuca.

DOENÇAS NERVOSAS
E MENTAIS

> Dr. Robalinho Cavalcanti
Clinica Mtdlct-Doinçii Ntrve-
sts. M<x- 41, 80. 416714'26-2481

Prof. Otávio de Freitas Jr.
CLINICA PSIQUIÁTRICA

Nturotts - Testts pslcodlifnA--
ticos. Rua Álvaro Runot, 403
(Sanatório Botafogo), t( U 18h.
Menos sáb. 28-7122, marcar hori

Dr. Sebastião Teixeira Silva
Clinica mídlet t psiquiátrica -
R Carvalho de Souza. 247. a/
109 — Madurelra. 3", 5*. síb.

da* 9 ks llh.

DR. J. F. PEREIRA 
"

Pslcoterapls, Eletrosono. Hlpno-
se. Desajustes famlltrcs, con-
Jugaia e profissionais. Distúr-
blos sexuais, depressóes, angus-
tlat e fobias. R. Figueiredo
Mcgalhles, 286 - sala 1.014.

HIPNOSE MÉDICA

ORTOPEDIA

DR. LUTHERO VARGAS
Rua Moura Brito, 81. T. 284668
1», ,", 6» as 17h. Hora marcadi

VIAS URINARIAS

Férias

de cirandinha

Férias são sempre motivo para roupa nova, «

é que alguém precisa de motivo. Ê que os passeio!
são muitos, das brincadeiras então nem se fala. E H»
trar um desgaste, quando se trata de crianças...

Nas férias, todo dia é dia de festa. As amigui
nhas rc encontram e naturalmente cada uma qu«
estar mais alinhada que a outra. Que a competição
feminina é coisa muito séria e começa mais cedo q«
se pensa. Então, para ajudá-las, aqui vão alguma
sugestões bem gostosas para os vestidinhos de íérli
de verão. Q .

Os dias quentes ainda pedem o baby-look. W«

para as menininhas não é novidade, pois elas ttm

pre o usaram, chegando assim a inspirar a propri
moca. O primeiro é um estampadinho bem coloriu»
com pala tòcla em lastex, presa por alcinhas tennin
das em dois laços. ,

Para a tão explorada lonita listrada — explora"
mas alegre — o segundo modelinho, com pala em 

|
de tom liso e barra larga da mesma côr. Costura cen-

trai une as duas partes da lonita enviesada.
O terceiro é em dois tons — branco e mBrin"

ficam muito bem — com a pala fechada no omw

por três botões. No decote redondo, um viés larí
fazendo efeito de gola.

REUMATISMO

DR. ÉLIO LERNER
Vias urlnirias. Doenças Sexual*.
Tratamento*. Operações. •¦ 4».
6» Lg. Carioca, t, «'307. 22-9533

DR. WALDEMAR BIANCHI
Reumatismo t Fisioterapia —

Franklln Roo«cvclt, 1Í6. 32-6589
mmmmm^tmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

CIRURGIA PLÁSTICA

Dr. Waldir Camillo Jorge
1», 4», 6» de 14 às 18h. T. 57-7429
Av. Copacabana, 540, sala 508

GLÂNDULAS
ENDÓCRINAS E

NUTRIÇÃO

CASAS DE SAÚDE
E MATERNIDADE

hemorróidas Dr. Aroldo A. Guimarães

Casa de Saúde e Matem
dade Arnaldo de Moras

(Abtrto t elasst inMIei)

Cirurgia de homens t senW
_ Partot - Clinicas de Ci»

up (Inventário de saúde ce

pleto para ombos os s«

Exames de laboratório . **

nal, - Ralos X - Par» *J

to nxo: Cr$ 230.000. Cur.»

glnastlc pari P«to •« ¦

Direçlo: Dr. Arn.Uo.i «gj

n Ru. CONSTANTE «JJ.
173, Copicibim - 1C1; »

DR. NIKODEM EDLER DRA. HILDA MARTIHELLI
VI. MIUiuu H. uuiiiiuiuw ;; ;,
Rio Brinco, 237, s! 1903. 27-9068 

q^ 
t^fe tfa ]%\tW

Hipnose t tlttrosono em suas
lndlcaçíes. Marcar hora 28-4619.
Ftrnandts Flgtrtlra, 13, Tijuca

Colltei imeblanas t Hemorról-
das sem operação das 13 U I8h.
R. Rodrigo SUvi. 14. T. 52-3018

SANATÓRIOS

Dr. Ary Monteiro da Silva DR DKI0 pereira
Dotnças Nerrosu, Medicina pslcossomítici. Mircir h. 28-4619.
Ftrnindes Flguelri, 13, Tljuci

Doenças AnfRitlU - Gen. Pe-
lldoro, 144, «8-4110 l R. Í7-747I

Sanatório Santa Juliana
Pin senhons nervosn • Orlen-
tiçlo: Dr. Robalinho Civaleantl
R. Cirollnt Santos. 170 • 29-3934

Telefones: 28-2794 iftg
(Abtrto » cIMM n>W; ju

Optr.ç6ts, frsWt*. «• r
çlo. Partos, ?«»S»n?p»R.lo. X. Cirurgia «»'»%#
tamento de queimados. ^
Mídlco-Flslot*:ap a • R- ,|{l
Brito. 81. Tijuca. onen

Dr. Armwdo AW"

i' i
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A mulher

de prata
Salete

Em matéria de m«kt up para 1937, ousa-
ios fazer um lajiçamento original. Trata-se de
im complemento para a moda atual, que poderá
simbolizar a mulher de prata.

Prata para os olhos, reflexos prateados nas
faces e nos lábios, para combinar com tóda a
moda de vestidos, sapatos, meias e até perucas,
como tivemos oportunidade de ver, recente-
mente, em Paris.

No lançamento de todo e qualquer tipo de
novidade devemos sempre levar em conta, como
é óbvio, a estação a que o mesmo se destina,
Todavia, embora tenha sido a moda do pratea-
do lançada no outono europeu, certo é que éle
se adapta perfeitamente ao verão brasileiro —
tempo de férias e de ousadias.

Vejamos, por exemplo, como fica bem i
carioca bronzeada num vestido de prata e lma-
glnemos como ficará com o singular comple-
mento do make up prateado.

A MAQUILAGEM PRATEADA

O prateado na maquilagem deve ser sem-
pre usado em combinação com outras cores.
Tem aplicação tanto na maquilagem esportiva,
quanto na sofisticada.

Pari o dia — Acompanhando a moda es-
portlva, a maquilagem prateada deve ser sua-
ve • quase imperceptível. Recomendamos uma
sombra bege ou lilás, fixada com pó prateado.
Essas tonalidades deverão ser aplicadas de tal
maneira, que não dêem propriamente côr às
pálpebras, mas tão somente um suave e natural
brilho.

Para a noite — Na maquilagem sofisticada,
cm todos os tipos, Incluindo aquela para ser
usada com o seu moderno kaftan, você estará
up to datt abusando dos reflexos prateados mis-
turados às tonalidades quentes.

Para um rosto bem queimado — Sugerimos
uma base bronze e, sôbre ela, alguns reflexos
de Blush 0'n prateado, acentuando, nas pâlpe-
bras inferiores e na parte mais alta das ma-
çãs do rosto.

Para os olhos — Sombra prateada combina-
da com a de tonalidade eurry e, naturalmente,
os indispensáveis cilios postiços.

Para os lábios — Valorizando-os bem, use a
tonalidade Clrene com um toque de cintilante
prateado, com mais intensidade, no meio do lá-
bio inferior.

E ai está a nossa novidade 67 para as férias
que chegaram.
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Da arte de

fazer as malas

Se você quer mesmo que seu guarda-
roupa chegue em bom estado e com aspecto
Impecável ao local de destino, há um certo
número de "truques" que você deve adotar
na hora de fazer as malas. Vejamos os mais
importantes:

Coloque no fundo as roupas e os objetos
mais pesados e por cima os mais leves e fá-
ccis de amarrotar. Preencha os espaços va-
rios com objetos pequenos. Os sapatos devem
ser guardados em sacolas de plástico. Se pos-
sível, destine uma das malas só aos sapatos
da família.

Dobre com cuidado as calças compridas.
Nos casacos, enfie papel fino amassado nas
mangas, que devem ser cruzadas na írente.

As saias pregueadas devem ser alinha-
vadas e, se possível, não dobradas. Coloque

as peças mais delicadas de Ilngerlc em bòl-
sas de plástico e use meias, lenços e objetos
não frágeis como calço para as peças maio-
res.

Quanto ao equipamento de beleza, per-
íumes, remédios, o melhor é reservar uma
valise especialmente para eles, usando sem-
pre frascos de plástico, o que evita o desas-
tre dos vidros quebrados.

Caso esteja previsto um pernoite antes
do término da viagem, coloque numa valise
camisola ou pijama e objetos de toilette in-
dispensáveis, evitando assim abrir as malas
maiores. Nesta valise não esqueça de colocar
aspirinas para dor de cabeça, uma revista
ou um livro para ler antes de dormir e qual-
quer outro objeto que você julgue indispen-
sável ao seu bem-estar.

kJSwsHeSnh
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Saladas de férias

Para as férias de verão, umas receitas de
wladai variadas. Há dias em que realmente só
•petece comer frio. E é enorme a riqueza e a
variedade de saladas que se pode apresentar
aproveitando os materiais de que se dispõe e...
vim pouco de Imaginação.

Salada dc siri*

Ineredlentes: — 13 siris ou 300 gr. de carne i
de siri congelada; 1 alface; 300 gr. de batatas;
1 colher de alcaparras; alguns filêzinhos de an-
chovas; 1 copo, dos de água, de azeite ou óleo; 1
gema de ôvo; sal; pimenta-do-reino.

No caso de siris vivos, jogá-los em água fer-
vtndo e salgada. Deixar cozinhar por 12 mi-

-mitos. Deixar esfriar, quebrar a casca do lado da
barriga e retirar toda a carne dos siris, com
cuidado, para evitar as cartilagens.

Caso os siris sejam congelados, deixar o pa-
eote fora da geladeira por uma meia hora. Dar
uma ligeira íervura em água salgada e deixar
esfriar.

Cozinhar as batatas, descascadas e cortadas
«n> fatias, em água ferrendo i salgada, por una
l* ou 20 minutos.

Heloisa de Faria

Lavar t limpar a alface e cortar em tiras
finas.

Fazer o molho de maionese da seguinte ma-
neira: em uma tigela, desmanchar a gema de
ôvo, bater por um minuto e começar, entfio, a
despejar, colherinha por colherinha, o óleo, sem-
pre batendo, até que se esgote todo (aproxima-
damente dez minutos). Acrescentar então, uma
colher, das de café, de água fervendo, para que
não venha a talhar, misturando tudo bem.
Acrescentar as alcaparras, salgar, apimentar.

Misturar a carne dos siris a ésse molho.
Arrumar em. uma travessa, as batatas no

centro e a alface picada toda a volta.
Por cima das batatas, arrumar a maionese

de siri. Decorar ,tôda a volta, com os filêzinhos
de anchovas, meio enrolados.

A verdadeira salada russa

Ingredientes, — 250 gr. de cenouras; 250 gr.
de nabos; 250 gr. de vagens; 250 gr. de batatas;
1 lata de ervilhas; 150 gr. de presunto ou lin-
gua afiambrada; alguns camarões cozidos; alça-

parras; 100 gr. de pepino; 100 gr. de beterrabas
cozidas à parte; 3 tomates; 2 ovos cozidos; 2 ge-
mas; 250 gr. de óleo ou azeite; sal; pimenta-do-
reino.

Descascar e cozinhar cm água fervendo sal-
gada: cenouras, nabos, vagens e batatas, corta-
dos em pequenos cubos. Cozinhar a beterraba, à
parte.

Fazer com as gemai • o óleo, um molho de
maionese, procedendo como na receita preceden-
te (de siris). Salgar c apimentar, acrescentando
as alcaparras.

Misturar, à metade desse molho, todos os
legumes cozidos, assim como as ervilhas, devi-
damente escaldada!, mexendo para misturar os
legumes.

Derramar numa travessa redonda e cobrir
com o resto do molho de maionese bem espa-
lhado com uma faca. No centro do prato, fazer
um montinho com a beterraba cortada em cubi-
nhos e arrumar a volta, por cima dos legumes,
as fatias de presunto ou de língua, cortadas em
losangos e intercaladas com os camarões cozi-
dos. Decorar, toda a volta, com as rodelas de
ovos cozidos (salgadas ligeiramente) Intercala-
das aos tomates e pepinos que foram cortados
em fatias bem finas.

Está pronta a verdadeira salada russa que,
em sua terra de origem, ainda é enfeitada com
montinhos de caviar e fatias de trufas... o que,
para nós, já náo é tão fácil.

Teatro em guerra
contra as férias

Estamos em plenas férias escolares
e grande parte dos cariocas preferiram
o ar do campo ao burburinho da cida-
de, mas os empresários teatrais, valen-
temente, resolveram lançar várias pe-
ças na praça, tais como Pindura Saia, A
Ópera dos Três Vinténs e Oh, Que Dc-
licia de Guerra, mesmo reclamando
constantemente a falta dc público nas

platéias.
Cinco mulheres, de arma em pu-

nho, aprenderam a "ordem unida"
com um sargento do nosso Exército, pa-
ra lutarem contra a casa vazia em Oh,
Que Delícia dc Guerra, além de eu-
saiarem cerca de 16 horas por dia pa-
ra dançarem e cantarem no espeta-

culo. São elas: Célia Biar, Eva Wilma,
Helena Inês, Leina Krespi e Rosita To-
maz Lopes,

AS CINCO

Dentre as cinco artistas, somente
uma aprendeu bailei: Eva Wilma. Mas,
mesmo assim, acompanhando suas co-
legas, durante as manhãs de ensaio,
cia fêz curso de ginástica supervisiona-
da pela professora Marika Gidali, que
obteve resultados extras, surpreenden-
tes. Leina Krespi, por exemplo, ema-

greceu. Célia Biar, que há muito ha-
via se prometido acordar pela manhã

e ir à praia, realizou seu sonho e a gi-
nástica ativou-lhe o apetite, Engordou
três quilos.

Vários camarins do Ginástico trans-
formaram-se cm pequenas residências.
Eva Wilma trouxe uma geladeirinha e

Rosita Tomaz Lopes se encarregou da
manutenção. Flores e bonequinhos fo-

ram espalhados pelas paredes. A rou-

pagem colorida, pendurada nos basti-

dores, dá um ar de circo ao teatro, o

que não desagrada as atrizes,

ELAS AINDA

Rosita Tomaz Lopes achou qua o

treinamento diário de canto de dança

foi eficaz, mas cansativo. Acha que se

nfio fosse esta a «ua profissão, jamais
conseguiria treinar em tal ritmo: "A

mulher atriz aprende a ser versátil".

E depois de aprender a "ordem uni-
da", ensinou-a a seus filhos, para que
não tenham problemas no Exército.

Helena Inês, assim como as outras,
faz diferentes papéis: marchadeira,
operária, dançarina de muslc hall, me-
nina e vendedora de flores. Considera
Oh, Que Delícia de Guerra, uma expe-
riência fascinante; "É preciso esquecer
a base psicológica do personagem, já
que não se trata de apenas um, para
se aprimorar num trabalho direto".

Lclna Krespi nem teve tempo de
perguntar a seu amor se êle não esta-
va satisfeito com o horário. Semana
passada, quando o grupo ofereceu um
coquetel, ela dava os últimos retoques
no vestido que usaria, de linha e agu-
lha em punho e fuzil do lado. Para
ela, o maior problema da peça é ter de
trocar várias vezes de roupa, em me-
nos de cinco minutos.

ATIVIDADES

Além do3 absorventes ensaios, Eva
Wilma conseguiu ir a São Paulo todas
as segundas-feiras e Voltar às terças,
para terminar o vídeo-tape da novela
Angústia de Amar, onde, pela primei-
va vez, desempenha o papel de mu-
lher má. Por isto, pretende não mais
sair à rua sozinha, nem mesmo fazer
comprinhas nas feiras, porque sabe que
poderá ouvir desaforos, ou sofrer agres-
soes. Acredita que a peça será suces-
so, mesmo em época de férias.

Célia Biar gostou muito de atuar
dançando e cantando. Mesmo assim,
acha a televisão mais fácil. Mas con-
sidera essa nova experiência "maravi-

lhosa". E realmente a ginástica abriu-
lhe o apetite. De meia cm meia hora
mastiga um docinho.

O ESPETÁCULO

Oh, Que Delicia de Guerra, em Sào
Paulo, onde está sendo encenada por
outro grupo, conseguiu levar multidões
à platéia e ainda obter cinco prêmios:
direção, espetáculo, figurino, coadju-
vante e assistente de direção, pela Fe-
deração Paulista de Teatro. Foi escrita
pela norte-americana Joan Littlewood,
que não deu destaque a nenhum per-
sonagem. O trabalho é de equipe, con-
ta, de maneira risonha, alguns trechos
de guerra e sua mensagem é exatamen-
te contra ela. No Rio, quem a dirige é
Ademar Guerra, que acha mais inte-
ressante orientar atrizes do que atores.
A música é de Cláudio Pctraglia. São

25 canções. E a "guerra" tem apenas 16
"soldados"..
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Uma jovem de
boa vontade

.. .>•i

Beleza ela tem, nos seus curtos mas sérios 13

•nos de Idade. Sérios, porque a garota, além de gra-

ciosa c do pertencer à alta sociedade, trabalha mais

nas férias do que durante o ano, mas sempre. Em

caridade, cuidando como enfermeira, vestida de bran-

co, das criancinhas, quase todas faveladas, do Am-

bulatórlo S5o Luis de Gonzaga. Tirando a tcmpcratu-

ra, medindo, pesando, dando remédios, e o que é mais

difícil, aplicando injeções nos pobrezinhos. Também

a costura é atividade de Loulse Leal. Em casa de Au-

xllladora Amado, Loulse reúne-se a um grupo de se-

nhoraí que, todas as quintas-feiras, dedica-se a cos-

turar para os pobres de Sergipe.
Estudar plano é outra atividade dessa jovem, afora

o prazer da praia, que é mandamento de toda a ca-

rioca que se preza. Assistir a missa também faz parte
da vida de Loulse, como o sonho de um dia tornar-se

médica. Mas não sabe ninda, pois nos seus treze anos

O estudo ainda é ginásio, c tempo tem pela frente.
Férias, para Loube, servem para leitura, multa e de

tudo, desde a poesia ao romance. Sem esquecer os
afilhados, que são muitos, o para quem também faz

rcuplnhas, porque ainda são crlançaí, pois para gente
crescida, náo sabe costurar, o que não faz para si.

O sorriso é uma constante cm Loulse Leal, cuja

rrnlor dificuldade na vida foi aprender a dar injeção,
tendo a primeira experiência sido cm sua própria
mãe, a bonita Ollvla Leal e oue. servindo de cobaia,
sobrou de braço inchado.
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Fim-de-semana

bem vestido

Fim de semana aí e você com progra»
ma para dois dias bem aproveitados ao sol,
ao ar livre, nadando, preguiçando, pas-
scando.

Um guarda-roupa básico é bom você
ter, para evitar correrias de última hora.
Será reduzido, porque excesso de bagagem
nunca deu prazer a ninguém. Poucas peças
e todas funcionais é o mandamento do bom
senso. E também da elegância.

Duas-peças para praia ou piscina é obri-
gatório. Que do sol você não vai fugir. E
para o almoço, depois do mergulho, nada me-
lhor que o short inteiriço de tecido felpudo,
com debrum em tom contrastante e um
grande fecho éclalr na frente.

Saia reta e blusa de malha são indis-
pensáveis para rodar pela cidade. E o to-
que de bossa vai no bonèzlnho da mesma
côr da blusa e no lenço amarrado com
graça ao pescoço.

Ternlnho para um programa mais de-
íinldo — ou mesmo preguiçosamente inde-
finido — é coisa que você não vai deixar
de levar. Com ou sem blusa de malha. E
os óculos de aros brancos ficam para todas
as horas: de sol, nos olhos, sem sol, na
cabeça, prendendo os cabelos.

E, para a noite, o tnou-mou: vestido
longo, aberto dos lados até os joelhos, últi-
ma palavra em matéria de moda.

¦ Ocupando as

horas de férias
1 -I

Férias, para a jovem carioca, nao sao
simplesmente sinônimo de praia, de estadas
cm locais de veraneio. Férias, sem sombra
de dúvida, é tempo de colocar cm dia a pi-
lha de livros que se acumularam ao longo ,
dos meses, quando as aulas e as provas
eram a principal ocupação, preocupação in-
tcgral.

Haverá as eme queiram aproveitar as
férias para um cursinho ã parte, como de-
senho, pintura, cozinha, escultura, ou qual-
quer outro assunto que houverem por bem
inventar. Algumas pensarão cm fazer cari-
dade, dedicar um pouco do tempo livre
àqueles que sofrem. Outras ensaiarão o tra-
balho, numa tentativa de pôr cm prática o
que aprenderam. Outras haverá que conti-
nuarão a pensar no estudo sério, por puro
prazer (para muitos loucura), fora, natu-
ralmcnte, aquelas que uma ou mais segun-
das-épocas forçam a recorrer aos livros, es-
tragando a alegria de sentirem-se livres nas
férias.

ARTE NOVA
Um caixote, dois caixotes, três caixo-

tes. Tempo de férias, mãos habilidosas. O
desejo de criar bossa e beleza, c sim se-
nhor, nos férias, de pdssar o tempo. De im-
pressionar e encantar os que se lmprcssio-

nam e encantam fácil. Ensaie a collape,
sempre nova, sempre com toque seu e de
mais ninguém. Preciso é: muita revista,
uma tesoura e mãos à obra, cortando, cor-
tando, cortando tudo o qüe lhe parecer bo-
nito ou passível de sofrer alterações com
bossa. Alterações significa, por exemplo, co-
locar dentro de uma írigidelra, daquelas
que só podem ser encontradas em revistas
americanas, um bebê, daqueles bem nutri-
dos, também de "revistas estrangeiras. Alie»
rações chama-se também trocar a cabeça
de um personagem de pintura antiga por
uma cabecinha de mulher cheia de bobs.
Alterações simples é trocar a cabeça de uma
personalidade do momento para um outro
corpo desconhecido. Alterações feitas nos
recortes, a cola se faz necessária, para a
sua aplicação nos caixotes ou nas cúpulas
insossas dos abajures, recortes sôbre recor-
tes, confiando sempre no seu bom gosto.
Cartazes também podem ser feitos, sôbre pa-
pelão ou madeira, cheios de novidades e
bossas. Um verniz, que pode ser encontra-
do em qualquer loja de ferragens, deve ser
passado por sôbre os recortes, já colados
sôbre os caixotes, e que, às vezes, acabam
$e transformando em móveis, lazer de fé-
rias, ideais para as casas de veraneio.

As Bugigangas

da Broadway

(Especial para o CORREIO DA MANHA)

Corríamos de tuna loja para outra, parávamos em
todas as vitrinas e nem sentíamos o frio abaixo de zero.
Esguichavam em cores as luzes rápidas dos anúncios.
Havia um barulho vivo, mistura de passos, de vozes po»
llglotte, de risos, músicas, máquinas, buzlnas.

itnhamos apenas deixado as malas no Hotel Rio,
quase na esquina do Times Square, abraçado Clalre, uma
das proprietárias, para quem trouxéramos um enorme
cartaz de Copacabana. Ela.ficara batendo palmas: "Won>.

derfull Wonderful!" E ali estivamos, numa calcada da
Broadway, como em feira, mafui ou circo, na compen-
sação de trabalhos passados e futuros, na alegria infan-
til de ver coisas e gentes.

Eram as mesmas casas, mas os objetos haviam mu-
dado. Desaparecera mos mostrinhos, surgiram robôs e
petrecos que rodam misteriosamente. Há máquinas dl-
íeremtes, algumas pequenas, outras de tamanho comum.
As televisões estão com novo aspecto. Parecem do ano
passado os enfeites de Natal, os relógios, os óculos. Dr.
Jivago ainda em cartaz. "A Bíblia" no lugar de "O
Maior Espetáculo de Todos os Tempos".. 0 anúncio do
ferro soltando vapor, o do ano velho esperando o ano
novo, o desfile das horas, o jornal luminoso, o pisca*
pisca dos reclames. Guardas a cavalo. Serio as mes»
mas aquelas jovens louras que sacodem ancas no "Café
Metrópole", vestidas de biquínis coloridos expostas cada
uma no seu estrado? Param homens encapotados, diante
da porta escancarada, e lá estão elas numa demonstra-
ção evidente do aconchego morno do café. SSo lindas
como as bonecas e conservam uma certa rigidez de
músculos no rebolado, exprimindo na dança a melan-
colia do giro mecânico. Parecem estar em vitrinas, en.
tre tantas outras miudezas, entre transistores, colarei
de pérolas, jóias, sapatos, binóculos, gravatas, lanternas
elétricas, livros, toalhas de plástico, lenços.

Nova York é um enorme museu do Século XX. Exl-
be tudo quando se faz no mundo em matéria de bugln-
gangas, comidas, artesanatos e máquinas. Por exemplo:
as flores artificiais foram enroladas por dedos de Trás-
os-Montes, as máquinas fotográficas vieram do Japão; os
relógios, da Suíça; as Jóias falsas, da Tcheco-Eslováqula.
Há uma infinidade de colslnhas mexicanas, chinesas, fran-
cesas, dessas que servem para enfeitar mulheres ou me-
sas: indescritíveis. Nas casas de discos, canções de tô-
das as partes, clássicos, ritmos, câmara, Livros de bôl-
so em traduções recentisslmas das últimas edições do
mundo. Capas lindas, excelente trabalho gráfico. E os
postais de obras de arte? Os cartazes, os livros de re>
produções? Capricho no inglês para perguntar o preço
de uma fascinante touca de banho, alvlrrubra. O cat
xelro responde em espanhol. Lembro-me de que fora
assim, algumas vezes, no ano passado. Sâo pôrto-rlque-
nhos, cubanos, mexicanos, que preferem falar sua 11»
gua, embora quase todos Já se achem naturalizados e
contribuam para aumentar, outro milhão, no censo dos
habitantes desta cidade. Fico Impressionada com a pa*
ciência e o carinho com que me tratam. .

Então, sem querer, dou uma gargalhída, lembrando»
me da seriedade de uma querida amiga que me dizia
"não ter vontade de conhecer Nova York porque o povo
americano é desumano, pode-se cair na rua e ninguém
ajuda, a cidade é cruel e só liga para o dinheiro, a co-
mida é horrorosa e não há preocupação cultural". Estes
e outros lugares-comuns ouvi da amiga, que repetia o que
dizem intelectuais ingênuos e mal informados. Nio sabe
ela que o primeiro espanto que sentimos em Nova York é
constatar que o povo é ali igual ao nosso. Esta gente
que ainda na Broadway ou na Quinta Avenida poderia
estar desfilando no Viaduto do Chá. Nos Estauos Unidos
como no Brasil, felizmente, não somos uma raça, no sen-
tido da francesa ou da russa. Somos população, cruzamen-
to de nações, e herdamos de cada raiz virtudes ou de-
feitos. Estamos realizando a experiência de ser em ter-
ra nova, para dessa experiência surgir uma gente nova,
gento nova gerada no calor ou gerada no frio. Yinj ou
Yang, como diriam os xens japoneses. Ouço a voz de Lu-
cia Benedetti me corrigindo: "E* Deus quem está orde-
nando assim, talvez para criar raça capaz de povoar a
galáxia". Tanto no Brasil como aqui, o homem desta se-
gunda parto do milênio procura mostrar o que é capai
de fazer. Aqui desenvolveu técnicas, Inclusive para ven-
cer o clima. No Brasil cuidou de se pesquisar a si mes-
mo, tornando-se ès vezes místico. Mas o aspecto físico
da gente é parecido: gente baixa, alta, gorda, magra, mo-
rena, desmaiada, amarela, mulata, preta — gente variada.
Esta gente forma uma cidade também variada. Se o vt
sitante é gentil, atrai gentileza. Se. é bruto, recebe coi«
ces. Se é culto, encontrará os melhores museus do mun-
do, as mais fabulosas bibliotecas, exposições, peças, fitai»,
óperas, todos os tipos de concertos e recitais, a qualquer
hora do dia, da noite ou da madrugada. Se é boêmio, s»
é comerciante, se religioso, se é desportista — Nova York
lhe oferece um resumo de seu setor no mundo. E oferece,
sem censurar, a coisa autêntica, para ser analisada e en-
tendida. Neste sentido é mais capital cultural do c_u»
Paris, que filtra só o que o bom gosto francês aprova.

Frio e andança abrem o apetite. N^o entramos na
Cafeteria, que exibe comida sadia em balcões, passamos
por um restaurante mexicano, outro da índia, por un>
francês, um armênio, um do Havaí, um das Filipinas, um
italiano... impossível Ir a todos num só dia e difícil a
escolha. Acabamos entrando num Japonês que frita »
comida na mesa, bem em frente ao freguês. O centro de
cada mesa é uma chapa de metal com fogo em baixo;
nela, chiavam pedacinhos de camarão, peixe, carne, vege-
tais. Uma delícia, a preços módicos. Quando samos, o
frio era maior, frio seco, agradável. Fomos andando de-
vagar para o hotel.
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INDÚSTRIA VENDEU CR$ 1,3 TRILHÃO
NO PERÍODO JANEIRO! SETEMBRO DE 1966

WILLYS: MAIS 18,3% EM 66

AUTOMOBILISMO
R. C. BONFIM

RESOLVA SEU PROBLEMA
DE ESTOQUE...

A Willys produziu 63.942 veículos em 1966, su-
perando em 18,8% a produção de 1965 que foi 53.817
veículos — afirmou o sr. William Max Pearce, pre-
sidente da Willys. Os resultados de 1966 foram os
maiores já obtidos pela nossa fábrica desde a sua
inauguração e conseguiram inclusive superar o re-
corde de 1962, que foi de 61.337 veículos.
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ÊÈÈsi
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1-1 • Estantes próprias, para pe-
;as pequenas da VOLKSWAGEN.
Ilvisão em .escanlnhos com
orta-atiqustas.

antes para: peças volumosas
cabos de veloclmetro • parala-
as - peças longas • toda linha

da pela .Volkswagen para
ontagem de loja de auto-peças.

FAZEMOS, TAMBÉM, INSTALAÇÕES
QUALQUER TIPO DE. LOJAS OE

TO-PEÇAS,

N-2 • Apropriada' para estoque
de parafusos de automóveis, com
serventia pelos dois lados, div!-
dlda em escanlnhos com porta-
etiquetas.

Consulte-nos sem compromisso:

MECÂNICA
TEMPO LIDO.

Rua CarmoNeto,214-16e18-A
Telefone: 32-2440

LINHA 67

Os resultados do ano ío-
ram animadores, apesar das
dificuldades decorrentes da
luta contra a inflação e
dos problemas que atingi-
ram a indústria em alguns
meses do final do ano. Em
dezembro vendemos 5.687
unidades da Linha Willys
67, o que veio demonstrar
a franca recuperação do
mercado e o extraordinário
sucesso dos produtos que
lançamos no último Salão
do Automóvel, continuou o
sr. Pearce.

A Willys produziu e ven-
deu 14.002 jipes, incluídos
entre este mais de mil uni-
dades já saídas de nossa
fábrica em Jaboatão, a pri-
meirà que se instala no' Nordeste brasileiro. As Ru-
rais 4 x 4 e 4 x 2 foram a
14.031 unidades e os Pick-
Ups subiram a 9.051 veí-
culos produzidos. Este úl-
limo, com os aprimoramen-
tos introduzidos em sua fa-
bricação, foi o "Carro do
Ano" em 1966 e teve sua
penetração no mercado au-
mentada de 43,6% para
53,2%, derrotando fortes
concorrentes.

ITAMARATY

No setor de carros de pas-
sageiros o ano de 1966 pro-
vou que a Willys estava

Antes de adquirir a sua

BATERIA
.CONSULTE NOSSOS PREÇOS
DAMOS ASSISTÊNCIA E GARANTIA EM NOSSO"
POSTO ESPECIALIZADO EM SÃO CRISTÓVÃO

R. FRANCISCO EUGÊNIO, 90 - TEL: 28-7433
FUNCIONANDO AOS SÁBADOS ATE AS 12 HORAS ' ~ „

MAUÁ Auto-Pecas S.A.
PATRIZi RUA SENADOR ALENCAR, 19 - TEL.t 34-2199

FILIAISi
'

EM SAO CRISTÓVÃO:
RUA FRANCISCO EUGÊNIO, 90

TELEFONE 28-7433
RUA FIGUEIRA DE MELLO, 267

TELEFONE 28-2469

AVENIDA BRASIL, 6987 - LOJA A
TELEFONE 30-5889

NO CATETE:
PRAÇA JOSÉ DE ALENCAR. 5 - L. C

TELEFONE 25-2960

DELCO|VOCE PODE CONFIAR EM SUA
DA GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A.

O valor das vendas da
Indústria nacional de auto-
veículos, no período de ja-
nelro a setembro de 1966,
alcançou a importância de
1 trilhão, 310 bilhões, 253
milhões e 967 mil cruzeiros,
representados pelas vendas
de 179.810 automóveis, ca-
mionetas de uso misto ou
múltiplo, utilitários, camio-

netas de carga, caminhões,
ônibus, tratores, microtra-
tores e cultivadores motori-
zados. Daquele total, os au-
tovelculos participaram, no
período em análise, com
vendas no valor de 1 tri-
lhão, 231 bilhões, 300 mi-
lhões e 141 mil cruzeiros,
representados por 169.905
unidades, enquanto os tra-

tores, microtratores e cul-
tivadores motorizados ai-
cançaram o valor de ven-
das da ordem de 78 bilhões,
953 milhões e 826 mil cru-
zeiros, representados por
9.905 unidades.

O gráfico a seguir, ela-
borado pelo Serviço de Es-
tudos Técnicos e Econômi-
cos — SETEC. do Sindica-

to Nacional da Indústria
de Tratores, Caminhões,
Automóveis e Veículos SI-
milares, proporciona uma
visão das unidades vendi-
das pelo parque nacional
de autoveículos, no período
janeiro/setembro do cor-
rente ano.

VENDAS de AUTOVEÍCULOS
1966 - ATÉ SETEMBRO INCLUSIVE

2()73o 20886
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..... 16.1% ,-f-— AUTOVEÍCULOS
(EXCLUSIVE TRATORES

B1793 M

certa ao lançar o Itamaraty.
Chegamos ao final do ano
com 16.812 Aeros e Itama-
ratys produzidos. O Aero-
Willys ultrapassou a casa
dos 11.100. carros, situan-
do-se praticamente nos
mesmos níveis de 1965 mas
os 5.700 Itamaratys cria-
ram sua própria faixa no
mercado, determinando a
sua expansão e desalojan-
do inclusive veículos im-
portados de alta classe. Ês-
te ano, com novo motor de
três litros, nova direção e
ar condicionado, terá ain-
da maior sucesso. Entre
Gordinis e Teimosos, a íá-
brica produziu 9.938 vel-
culos no ano passado, man-
tendo sua noslção no mer-
cado. A produção do Gordi-
ni II, graças aos melhora-
mentos introduzidos no car-
ro, subiu de 6.631 unida-
des para 7.417 e os prog-
nósticos para 1967 são ain-
da melhores.

IMPOSTOS

O início de novo ano
vem encontrar a indústria
ainda em meio a grandes
problemas, mas não há nin-
guém que não esteja cheio
de confiança no futuro. Um
dos principais problemas
são os altos impostos íe-
derais, estaduais e munici-
pais pagos pelo consumi-
dor, o qual, através do nô-
vo sistema tributário logo
verificará que os carros es-
tão taxados em quase me-
tade do seu valor. Estamos
confiantes de que as auto-
ridades reconhecerão que,
através da redução de im-
postos, permitirão a venda
de um número maior de
veículos, o que significará,
evidentemente, o aumento
da arrecadação aos cofres
públicos.

DE 1968 a 1970

Os planos da Willys pa-
ra o futuro continuam sen-
do tocados em velocidade e
com a linha de 1968 esta-
remos, no próximo ano,
lançando o carro "M" que
testamos no País e que se-
rá o primeiro veículo intei-
ramente concebido e proje-
tado para as condições
brasileiras. Depois do car-
ro "M" que revolucionará o
mercado de carros médios
no Brasil, virão outras no-
vidades nas diversas faixas
de nossa linha de produtos.
E nossa indústria, que foi
pioneira na implantação e
no desenvolvimento do par-
que automobilístico brasi-
leiro, reafirmará sua lide-
rança e abrirá os horizontes
do Brasil motorizado que
se prevê para os anos de
1970, Concluiu o sr. Pearce.

JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET.

1.285
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300 TRATORES
(INCLUSIVE CULTIVADORES MOTORIZADOS)

VALOR DAS VENDAS — 1966 (ATE' SETEMBRO INCLUSIVE)
(Em Cr? 1.000)
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•' Autoveícnlnd Tratores, Microtratoresjçssu 'gar '"¦'
Janeiro 116.170.710 4.759.115 120.929.025 .
Fevereiro 112.583.228 8.273.551 120.856.779
Março 147.210.336 10.100.702 157.311.038
Abril 133.664.216 8.633.247 142.297.463
Maio 146.363.157 9.350.764 155.713.921
Junho 151.863.479 10.362.363 162.225.842
Julho 147.452.138 8.458.335 155.910.473
Agosto 140.459.921 8.791.926 • 149.251.847
Setembro 135.532.956 10.223.823 145.756.779

TOTAL ." 1.231.300.141 78.953.826 1.310.253.967

O quadro a seguir de-
monstra, no período em
análise, como se processou
o valor das vendas, mês a

mês áa indústria de auto-
veículos.

Pode-se observar que as
maiores vendas ocorreram

no mês de junho, quando
se alcançou a importância
de 162 bilhões, 225 milhões
e 842 mil cruzeiros, e as
menores no mês de feve-

reiro, quando se atingiu a
importância de 120 bilhões,
856 milhões e 779 mil cru-
zeiros.

VENDAS DE AUTOVEÍCULOS (EXCLUSIVE TRATORES)
(1966 — até setembro, inclusive)
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Janeiro  10.438 3.622 1.134 1.177. 1.670 138 1.808 Of. 92 187 18.366
Fevereiro  8.941 2.819 931 1.061 2.030 204 2.234 119 91 210 16.196
Março  11.306 3.703 1.214 1.480 2.414 334 2.748 139 140 279 20.730
Abril  9.262 3.165 1.003 1.238 2.372 279 2.651 151 137 288 17.607
Maio  10.439 3.304 1.282 1.645 2.681 410 3.091 92 152 244 20.005
Junho  10.827 3.471 1.468 1.799 2.791 273 3.0C4 95 162 257 20.886
Julho  9.784 2.984 1.379 1.710 2.601 283 2.884 71 '277 348 19.089
Agosto  10.118 • 2.866' 1.294 1.352 2.794 255 3.049 58 137 195 18.874
Setembro  10.193 2.718 1.181 1.378 2.274 220 2.494 58 130 188 18.152

Total  91.308 28.652 10.886 12.840 21.627 2.396 24.023 878 1.318 2.196 169.905

Pelo quadro abaixo po-
de-se ter uma visão das
vendas de automóveis, ca-
mionetas de uso misto ou
múltiplo, utilitários, camio-
netas de carga, caminhões

e ônibus, nos nove primei-
ros meses do corrente ano,
verificando-se que as maio-
res vendas ocorreram no
mês de junho, quando fo-
ram vendidas 20.886 uni-

dades, e as menores em fe-
vereiro, mês cm que se
venderam 16.196 unidades.

O quadro a seguir de-
monstra como se processa-
ram, no período em exame,

as vendas de tratores, mi-
crotratores e cultivadores
motorizados. A menor ven-
da alcançada registrou-se
no mês de janeiro, enquan-
to a maior verificou-se em
junho.

' "i
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VENDAS DE TRATORES
(1966 — até setembro, inclusive) ___
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MJcrotro- Cultivadores Total
M 6 • „;M _. _ . toreai Motorludos Geral

I*Tf.< Médios Feudos Tol.il

Taneirn  13 228 68 309 '31 254 594
Feverdro'.::::: : 578 178 763 38 264. 1.065
Marco.!.  70 646 189 905 27 251 1.183
Abril.  16 693 187 896 58 273 1.227
S .......  18 656 215 -889- 33 270 1.192
Junho  19 746 220 985 19 281 1.285
Julho  21 478 227 726 28 369 1.123
Agosto • 679 159 851 15 230 .096
setembro:::.::.:::::.:  m 243 soa 25 21? 1.140

Total •..;..'  182 5554 ' 1.686 7.222 274 11409 9.905
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Automóveis

RODOVIÁRIOS
QUEREM

PADROEIRO
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,

que seri instalada, possivelmente, éste mès, vai apre-
ciar a pretensão dos rodoviários brasileiros — cs-

pecialmcnte do DNER — no sentido de recomendar
ao Papa Paulo VI o reconhecimento oficial de São

Domingos da Calçada, santo espanhol que viveu no
Século XI, como o padroeiro universal dos que tra-

balham na construção dc estradas.
Uma comissão criada pelo diretor-geral do DNER,

composta do engenheiro Philuvio de Cerqueira Ro-

drlgues, do Príncipe D. Pedro de Orlcans e Bra-

gança e do sr. Gustavo Ernesto Bauer, estão fazendo

uma campanha dc divulgação da biografia e das

virtudes do santo construtor da mais famosa estrada

de peregrinação, a estrada de Santiago dc Campos-

tela, no sentido de haver, também, um reconheci-

mento popular de Sáo Domingos da Calçada comovo

Padroeiro dos Rodoviários.

PESQUISAS

¦•*^"íU/'«tM___a*" 4_py***' ¦'  -_z ¦" ' """***'

ren-^FÍPrí1'^ "' •*í*_^.' Rallye de Montecarlo r
MONTECARLO (France Press) — Duzentos e trin-

ta e cinco binômios disputarão o 36 Rally inter-

nacional de automóvel de Montecarlo, durante a se-
mana de 14 a 21 deste mês.

Esse autêntico campeonato de inverno, que serve

para classificar para o Campeonato Europeu dos
Rallys, constitui um dos grandes objetivos atuais
das principais marcas de automóvel do mundo.

CHRYSLER ELEGEU
NOVA DIRETORIA

7
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DE SEBRING PARA
PALM BEACH

O príncipe D. Pedro de
Orlcans e Bragança que, a
convite do engenheiro Al"
gacyr Guimarães, aqulcsccu
prontamente cm participar
da comissão, conhece per-
íeitamente toda a região do
Norte da Espanha, onde o
santo viveu c onde existe,
também, a cidade de Santo
Domingo de la Calzada,
com uma catedral dedica-
da ao Padroeiro dos Itodo*
viários. D. Pedro dará sua
colaboração no estudo c
pesquisa dc documentos c
literaturas, referentes às
atividades do construtor da
estrada e abrigos dos pere*
grinos do século XI a San-
tiago dc Camposteln.

CONFERÊNCIA

A comissão do DNER,
acompanhada pelo cônego
Fabiano dc Barros, dc Pe-
trópolls, íoi recebida há
dias pelo Cardeal D. Jaime
dc Barros Câmara, o qual
Informou que encaminha-
ria os documentos que lhe

íoram entregues ao presi-
dente da Conferência Na-
cional dos Bispos do Bra-
sil, D. Agnello Rossi, Car-
rical de Sfio Paulo, que tra-
tara do assunto como sendo
dc âmbito nacional.

Vem colaborando com a
comissão, também, o Bis-
po Diocesano dc Petrópolis,
D. Manoel Pedro da Cunha
Cintra, a quem se deve a
orientação c os resultados
atingidos até agora, quan-
do mais uma etapa de pro-
vidéncias íoi vencida, com
o encaminhamento da do*
cumentação à Conferência
Nacional dos Bispos do
Brasil, cuja instalação será,

possivelmente, éste mis. A
comissão do DNER acredita

que, em breve, poderá ser
noticiado que as altas auto-
ridades do Vaticano reco-
nheceram o santo espanhol
do século XI como Pa-
drociro dos Rodoviários do
Brasil c, possivelmente, de
todos os paises do mundo.

O presidente do Aufomo-
hile Racinsr Club of Florida
(ARCF) iníormou que o
Grande Prêmio Internacio-
nal "12 Horas da Flórida",
que foi disputado nos últi-
mos 15 anos em Sebring, a
partir de 1967 passará a ser
corrido em Palm Beach.

O novo autódromo —
Palm Beach International
Racewey — PBIR — ocupa
uma área de quase um mi-
lhão de metros quadrados
entre duas das principais
estradas que demandam
Palm Beach.

Construído com os mais
modernos requintes de se-
gurança apresenta como
principais características:
íacilidade dc acesso; con-
íòrto c segurança para os
espectadores e equipes;
uma pista para carros es-
porte e uma para riragstcr
de 1.200 m, ambas ilumina-
das para corridas à noite;
modernissimos sistemas de
croi.omctrnn.cm com preci-
são dc controle alé milésimo
de segundo; torre central
de controle com vista to-
tal da pista; mais de 20
pontos dc controle; períci-
to sistema dc alto falantes
cm toda extensão da pista;
capacidade para abrigar
5.000 pessoas sentadas. As
poltronas cativas ficam a
50 metros da pista como
medida dc segurança. Sa-
las especiais com telefones
e ar condicionado para a

imprensa instaladas na tôr-
re central; grande área de
estacionamento para os es-
pectadores.

Segundo os técnicos, és-
se autódromo íoi construi-
do tendo em vista não só
as potências dos carros mo-
dernos como também os do
futuro. ,

Há, nas proximidades do
autódromo. grande nume-
ro de hotéis e motéis, res-
taurantes todos com exce-
lentes cozinhas.

Os dirigentes do autódro-
mo consideram essa pista
um marco na história do
automobilismo desportivo
pois será mais uma pista de
provas para os fabricantes
de máquinas e acessórios.

O ARCF é profundamen-
te grato à cidade de Se-
bring que durante 15 anos
íoi sede de uma das mais
importantes competições
automobilísticas. Em vir-
tude do crescimento indus-
trial dc Sebring, os incon-
venientes cc agravaram nos
últimos anos a ponto de
exigirem essa mudança pa-
ra beneficio dos espectado-
res e competidores.

Em 1907 a "12 Horas" da
Flórida ( que era conhecida
como "12 Horas dc Se-
bring") será disputada no
dia 1- de abril dc 1907 no
Autódromo Internacional
dc Palm Beach (PBIR).

A primeira competição te-
ve lugar em 1911, mas a
enorme consagração mundial
do torneio se verificou de-
pois de 1949, ano em que íoi
reiniciado, depois do trágl-
co parêntese da Segunda
Guerra Mundial.

A distância do percurso, as
constantes dificuldades do
trajeto, agravadas pelas rir
gorosos condições atmosféri-
cas desta época do ano, obrl-
gnm os competidores a ser
verdadeiros ases do volante
e homens dotados de gran-
des qualidades físicas. Quan*
to ao material, os percursos
de Oslo, Moscou, Varsóvia,
Helsinque, Lisboa ou Atenas,
até Montecarlo, o põem em
dura prova.

Atualmente, apenas hábeis
pilotos sáo capazes de
triunfar nesta prova-ralnha
d06 rallys, de' que geralmente
desistem 3 quartos dos com-
petldores.

A Indiscutível Influência
que exercem a neve e o gê*
lo no desenvolvimento dessa
prova explica talvez os su-

cesslvos triunfos de tripula*
ções nórdlcas, há alguns
anos. O sueco Erlck Carls*
son ganhou em 1962, ao lado
de Haggbom, e, em 1963, com
outro compatriota, Palm.
Os britânicos Paddy Hop*
klrk-Henry Llddon venceram
em 1964, mas o finlandês
Maklnen voltou a impor a
supremacia nórdica na du*
ríssima prova de 1965, em
que só se classificaram 35 en-
tre os 237 concorrentes que
tinham dado a "largada".

No ano que passou regls-
trou-se outro êxito nórdlco,
com os também finlandeses
Tolvonen-Mikander, depois
de um fato sem precedentes
na história desta prova; a
desclassificação de quatro
binômios oficloramente cias*
slflcados nos quatro primei-
ros lugares.

Quanto à Copa de Damas,
criada em 1927, sua grande
vedete é Pat Moss-Carlsson,
vencedora em cinco oportu-
nldades: 1959, 1960, 1962,
1964 e 1965, com companhei*
ras diversas.

BMC E JAGUAR
FAZEM EMPRESA

LONDRES (BNS) — A
British Motor Corporation
c o Grupo Jaguar anuncia-
ram a constituição de uma
nova companhia comum de
financiamento sob a desig-
nação de British Motor
Holdings Ltd.. que entrou
em funções no dia 14 de
dezembro. Dessa nova com-
panhia fazem parte a Bri-
tish Motor Corporation, o
Grupo de companhias Ja-
guar e a Pressed Steel-
Fischer. ,

O anúncio preliminar re-
lativo à fusão íoi ícito cm
julho do ano corrente, ten-
do-se declarado então que
a BMC e a Jaguar conti-
miariam como entidades
distintas com as suas orga-
nizações próprias, inas ten-

do em vista o objetivo co-
mum de compartilharem
conhecimentos técnicos e
utilizarem da melhor ma-
neira os seus recursos íi-
nanceiros e capacidade de
produção.

Todos os acionistas da
British Motor Corporation
passam automaticamente a
ser acionistas da British
Motor Holdings Ltd.

O nome da Brili.sh Motor
Corporation c a roseta que
utiliza como distintivo con-
tinuarão a figurar na pu-
blicidade e nos prospectos
de vendas da companhia.

A Jaguar Cars Ltd- con-
Unuará como anteriormen-
te r fazer a publicidade da
sua marca e a sua promo-
ção dc vendas.

O Conselho Diretor da
Chrysler Corporation acaba
de se reunir, a fim de pro-
ceder às eleições para os
cargos diretivos da Compa-
nhia, para o ano de 1967.
Assim, íoram eleitos os srs.
Lynn Townsend, para pre-
sidente do Conselho, e Vir-
gil E. Boyd, para presiden-
te da Chrysler Corporation.
O sr. George H. Love, que
deixa a presidência do
Conselho (que ocupava
desde 1961), continuará
presidente do Comitê Exe-
cutivo do Conselho. O sr.
Lynn Townsend, presiden-
te do Conselho, será o prin-
cipal diretor executivo e
orientador da política da
empresa. Ao sr. Virgil E.
Boyd, como presidente da
Chrysler Corporation, ca-
berá a responsabilidade de
todas as operações.

Outras alterações de im-
portância íoram as seguin-
tes: O sr. John J- Riccardo,
anteriormente vice-presi-
dente do setor "Marketing",
íoi eleito vice-presidente

Produzido
o 100.000.°
Porsche
STUTTGART (IF) — ba
fábrica Porsche, em Stutt-

gart saiu, há dias, o 
100.000.° carro esporte, des-
de a fundação da firma. O

primeiro veiculo com a
marca Porsche foi produ-
zido há 18 anos. Dos 12.900
Porsches vendidos em 1966,
nada menos de 9.800, ou
seja, 76% foram exporta-
dos. Somente para os EUA
destinaram-se 6.700 unida-
dades.

Devido à diminuição da

procura na Alemanha, os
2.700 operários da Porsche
deixaram de trabalhar 4
dias no fim do ano: equi-
vale a menos 400 carros na
produção.

para o setor automobilisti.
co doméstico, cargo que era
ocupado pelo sr. Virgil E.
Boyd.

O sr. Byron Michols, até
então vice-presidente e ge-
rente geral da Divisão Dod-
ge (automóveis e cami-
nhões), foi indicado vice-
presidente do setor Marke-
ting, responsável pela po-
Iftica de "marketting" pa-
ra os produtos Chrysler em
todo o mundo. Para o pôs-
to que se vagou, de vice-
presidente e gerente geral
da Divisão Dodge; íoi elei-
to o sr. Robert B. McCurry,
antes vice-presidente e ge-
rente geral do Grupo de
Produtos Industriais e para
a Marinha.

Finalmente, Donald A.
Milton, íoi eleito gerente
geral, de Operações do re-
ferido Grupo de Produtos
Industriais e para a Marl-
nha.

Salva'VÍda
com casco
de aço

'7 "

LONDRES (BNS) — O
barco salva-vidas "John F.
Kennedy" — o primeiro de
seis a serem construídos
na Grã-Bretanha — acaba
de ser submetido a expe-
riências no Mar do Norte.

Construído para o Royal
National Lifeboat Institute
pela firma Brooke Marina
Ltd., o barco tem super-
estrutura leve e sua parte
superior é de alumínio.
Desloca 17 toneladas, me-
de 13 metros e 67 centlme-
tros de comprimento, é mo-
vido por dois motores
Cummins de seis cilindros
e desenvolve até 14 nós.

O "John F. Kennedy" es-
tá sendo visto em público
pela primeira vez no Sa-
lão Internacional do Bar-
co, em realização em Earls
Court, Londres. ,v

AUTOMÓVEIS

AUSTIN CAMINHÕES CAMIONETE

VENDE-SE um Aunllm A*t0 —
MM. Perfeito estado por 
1.500.000. Hu» S«nto Am.ro H5
— Catete.

CAMINHÃO Chevrolet bascu-
lante ano 58. Vendo nua Con-
«elhelro Hamalho 101. Tel.: ..
29-7750. Anua Santa.

AERO-WILLYS CHEVROLET

CAMIONETA VAJJJVNT 1003 -
Em perfeito estado de funcio-
namento — Vende-se pela me-
lhor oferta. Tratar 27-3168 (FAO
Nações Unidas).

DKW-VEMAG

DKW, Rural, Gordini, Simca,
compro, mesmo precisando
dc consertos, vou a domicílio
c puro à vista, a dinheiro, é
só telef. para 29-1738- IVAN.

DAUPHINE

KARMANN-OHIA 67 "0" - N/
motor — N/ modelo. VArlas có-
ros. Inf. BERNARDO 42-8803 -
pela manhi.
KÃnMAN-GHIA 85, 6Umo tia-
to c! rádio, capas, boa proce-
dencia ótima ocaslSo e preço,
0.350 mll Tel. 48-957». SILVA
HAMOS,

AERO WILLYS 62 - Branco
totalmente reformado. Ver
hoje à torde R. Aurora, 5,
Penha Circular ou 2a. feira.
Tel.: 42*1825. 58354 64
AERO-WILLYS — Compro
mesmo precisando dc conser-
tol, vou a domicilio c pago
Imediatamente a dinheiro, 6
§6 telef. 29-1738 — IVAN.
AERO 83 — Atui claro, estudo
perfeito c| radio, capa Mamara-
ty, perilana, atapetado. Ver d
«uardador Waldyr Tribunal Jui-
tlc«- Rua D, Manuel.
aYrÕ-MLLÍS — Compro,
mesmo precisando consertos

Ntíóclo rápido «em abor-
recè-lo. Tel. 38-3891.
AEnO-WII.LTS — Compro po-
«amento * vista de USO a 1563.
Favor tel. 57-57SB ou 22*4229.
(Comprando da particular).

CHEVROLET 66, ar condi-
cionado, novíssimo slmonlza-
do recentemente liberado cs-
ta semana. Tel- 22-1188.

CHEVROLET 65, vende-se, pre-
ço: 11 milhões; tipo utilitário
(camioneta luxo), magnífica
conservação, negócio direto pelo
tel, 45-5067.

D.K.W. — Sedan 65, ótimo
estado, motor Fisore, pouco
uso. Vendo motivo viagem.
Tel.: 47-5635. 69813 64

DKW _ Compro pagamento f.
vlsta sedan ou camioneta. Favor
tcl. 57-5736 ou 22-4220 (compran-
do de particular).

DAUPHINE — Compro mes-
mo precisando de consertos,
vou a domicílio e pago ime-
dlatamcntc a dinheiro, c só
telefonar 29-1738. IVAN.

rvyjsíANG

MUSTANC, 19KÍ/67 - Compro
pagamento à vista tels. 5G-0233
_ 36-3551. 26353 «I

FIAT MERCURY

CHEVROLET
58

Nomad-Pcrua. Excepcional, 6
cll.i mec, 4 portas, cl radio —
Ver c! porteiro. Sen Vcrsuclro,
150/202, garagem — Tratar em
22-7000 c| CARLOS. Vende-se pl
melhor oferta p| escrito.

1865 61

DKW — Compro, mesmo
precisando consertos. Nego-
cio rápido c sem aborrecê-lo.
Tcl. 38-3891.

FIAT 2.100 luxo, carroeíaria Bel*
llnl, 4 portas, mec, 00 HP, rWlo,
nr condicionado. Vendo ou troco
por VOLKS ou Karman-Ghla.
Rua Soares Cabral 50, tel.: ....
45-0600.

MERCURY 52 — Vendo, —
Aceito oferta. Ver hoje Cam-
pos Salles, 184. MAUIO.

mercedes4enz
gordini

DKW-VEMAG - Antes de
comprar é de seu interês-
se visitar Gávea S.A. ^^^
Rua São Clemente, 91, Bo- ——
tafogo, telefone 46-1414. hudson

GORDINI — Compro, sem
aborrecc-lo. Atendo em seu
domicilio c pasto hoje em di-
nheiro. Tel. 38-3891.

2518 64

p,IXA FCONÔM1CA FEDERAL
V_*/ *• DO RIO 0i JANÜRO

HUDSON SUPER S1X, parti-
cular, vendo, lantcrnaücm per-
feita. Urgente, tíc_oc. foragem.
OcaslSo só! 360 mll cruzeiros, —
Tcl. 30*6457. 3572 64
VENDE-SE Hudson 6 Clí. duas
portas ano 1052 perfeito íun-
elonamento, Fone 47-97C6.

MERCEDES BENZ - 220 — S-B
— Vcnde-sc e em ótimo estado,
de pnrt. para part. Aceito oter-
ta e cairo peq. Ver à Rua Conse-
lheiro Lataictc, 4 — Com o sr.
MARIO, nn portaria. 3501 64
MEROEDE8 BENZ 220 SE - Mod.
1965 equipado, branco, estofa*
mento prato. Dlreç.lo hidráulica.
Eitndo de novo. Tel.: 26-2572 —
Dgo.s. Ferreira 781101.

VOLKSWAGEN - Compro
61 a 63. Pago à vista na
hora o melhor preço. Aten-
do a domicílio 47-9290 -
HENRIQUE. 9044 64
VOLKS: 50 n 63. Compro 1 de
particular. p| uso próprio. Pago
íi dinheiro cm s| residência, T.
48-7132, urgente.
VÔLXWÃGÉN - Compro paga-
men.o ii viFta dc 1959 a 19(14.
Favor tel. 57-5736 ou 22-4229.
(Comprando de particular).

VOLKSWAQEó — Compro,
mesmo precisando dc conser-
tos, vou a domicilio c pago
imcdbtamer.e a dinheiro, 6
có tefef. 29-1738. IVAN.
VOLKSWAGEN — Compro.
Tago hoje em dinheiro, ne-
gócio rápido sem aborrecc-lo.
Ver a domicilio— 38-3891.
VOLKS — Aceito como troca em
meu Fiat 2.100, de luxo. mec. 4
portas, 8 passflgelros, rftdlo, ar
condicionado, cnrrosMrla Bellini.
Ver a Rua Soares Cobrai 59 c|
o porteiro. Um. tel.: 45-866£.__
VOLKSWAGEN 1967 "0" — N/
Motor N' Moíélo. Várias cores.
Inf. RERNARDO 42-8803 - pela
manhã!
VOLKSWAC1EN — Vendo ótimo
eítado de conservaçüo. Modelo
65 - Barata Blbelro 323, 11."
«nrtír CACEHES.

CALHAMBEQUE
Ford bigode 1931. Vcndc-se Cr?
2.500. Tel. 47-8355. Dr. JoSo.

26876 64

Para automóveis de qual-
quer marca — Telefone
38-6844.

21474 64

¦ r ¦¦ MECÂNICAVolkswagen
'PAU CAIXA DE MARCHA $lllCK)NI£ADAa Anijfl©Mj.

Y^SSSM
AV/ «IM". BARROSO.

-4660
2-S/1404

fsHEIlJ SHELL BRASIL S.A.
(PETRÓLEO)

DIVERSOS
PEUGEOT

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 12/66

VENDA DE CARROS USADOS, MEDIANTE CONCORRÊNCIA PUBLICA

1 - Comunico-se que, de acordo com o Edital de Concorrência Pública n.° 12/66,

publicado no D. 0. do Estado da Guanabara de 15/2/66, página 20.125, receberemos,

até oi 17 horas do dia 13/1/67, no Secretaria Geral da Caixa, sita a Avenida 13 de

Maio 33/35 - 5." andar, no horário dos 12 às 17 horas, propostas para venda dos ve.-

culos' usados de nossa propriedade, abaixo relacionados, observados os preços mínimos

estabelecidos:

MARCA ANO CHAPA MOTOR MF.ÇO
100.000

UmbretI»  0 
28 83 1.613.946 700.000

riflo rurfio  »M »¦«•»» 239.129-T55F 3.800.000
tf.tvroUt  8S09M 31.357.067LP 5.000.000
Dodft IMJ S-S-JJ VO32.406 3.300.000
DKW-Vema» }*H 0 88 20 BN BI6.337 1.500.000
Rural Wllly.  »» »'.B»^ B3.OO0.627 4.000.000
A*ro Wllly.  M3 85.«.W B3.000.621 4.000.000
Aero Wllly» }*» S'S"5 B3.000.614 4.000.000
Aero Wllly»  «» 85.46.M m.noo.007 4.000.000
Atro Wllly.  «£ 877.u B4.1T.MI 3.200.000
Aero Wllly. }«« g'S'2 B4.017.591 5.200.000
Aero Wllly»  £4 5t'«"2 B3 174 025 2.200.000
Rur.l Wi.jy» <P>  063 IJ.M.g S8JB 2-WK1.M0
Rural Wllly. (P)  *g g»g B3.174.285 2.800.000
Rural Wllly» (P)  »g g'2'g B3 173.452 2.000.000
Rur.l Wllly»  W3 85.38.53 ^ 173.421 2.000.000
Rur.l Wj y»  963 85.38.54 §3 1ÍS.4Í8 2.000.01O
Rur.l W >•»  »M ggg R1.173.457 2.000.000
Rur.l Willy»  953 W38« B3.173.442 3.000.000
Rur.l Wi y» W» g-M-g B3.173.431 3.0CO.0O0
Rur.l Wllly.  9KJ «'«'?? B3 173.396 3.000.000
Rur.l Wllly»  «« »•»•" g 173 «S 3.000.000
Rur.l Wllly.  MJ M.M.M BJ73.4H 3.000.000

feS wííS:::::;::::::::::: \™ SUS B3.n3.456 3.000.000

H - Todo. o. erro» ttUrlo expo»to» «o pühlllco Interew.do M JTÇWf da c«ixa' » Rua do

C»U»««. 227, ne«U Cldidt. até o dl. 10 de jinelro de 1067. entre 11 • 16 horas.

m _ A* vend.» uxio realiiada» à vt»U ou a pr»io. de açòrdo com « condiçeu constante» do

tdlUUtendo! neíte c.w. o depô.lto mínimo de 20* do preço oferecido pelo. carros.

IV - Poder* um me»mo candidato adquirir mais de um carro. »endo o contraio realizado «ob re*

«erva de domínio quando ¦ vend» fftr a pr»io.

- Al pn>po.t.» «rio aberta à* 9 hora» do dia 17 dt Janeiro $«&«- 
«olenWide pu*

blica. na Sala%aÍBcrlturas. no 2.» andar deita Caixa, à Avenida 13 de Maio, 33/35.

») LAVRO COSTA REBELO
Pre»ldentt dt Comttsio dt Concorrência

38489 64

ITAMARATI

i uUQEOT — Motivo viagem,
vende-sc 403 modílo 1359, luxo,
teto solar, rádio etc. Estado
lCOfr. Fone: 2.» leira AHMAN-
DO, 48-7703.

ITAMARATY - 66
C<">r verde, com 10.000 quilòmc-

tros. Preço cr$ 10.n0'> con. i vis-
ta. Trotar pelo tel. 36-2010, com
o proprietário. 85315 61

RURAUEEP

J. K.
JK 63 — Vendo, côr «elo, equi-
pado, pneus novos eslado excep-
cional. Ver c tratar com AFFON-
SO, Av. Camões 51 casa III —
Tel. 30-5663 Inclusive domlnRO a
qualquer hora. Perto do viaduto
da Rua L&ho Júnior.
JK — Ali» Romeo 2M0~y~Vm
só dono, estofamenlo couro príto
conservaçüo excepcional — Ven-
de-se meimr oferto, acima 6.000
— Sr. JACQUES - 57-4483.

RURAL 1964 — 36.000 Km —
Pneus c bateria w.vos — Pin-
tura dc í.ibrica — óleo 30 —
tranca dlrcçjo e pir-ca-pisca —
documentnçiio perfeita — refi-
rênclaa idoneidade — Crj 
4.500.con — necitam-sc propus-
Ia.*. Fone 37-8027, das 8 às 12,
todos os dias. 25881 61
RURAL — Compro pagamento
A vlsta de 1353 a 1965. Favor tel.
57-5736 ou 22-4229 (comprandu
de particular).

SIMCA

KOMBI

KOMBI: 59 a 63. Compro 1 dc
particular, p| ujo da Firma, Pa-
go a dinheiro cm «1 domicilio.
T. 48*7132. Urgente.
KOMBI — Compro pagamento à
vista Standard ou Luxo. Tcl.:
57-5736 ou 22*4229 (comprando
de particular).
KOMBI — Compro, mesmo
prrcisnndn «lc consertos, vou
a domicilio c pago imediata,
mente a dinheiro, c só tele-
fonar para 29-1738._[______-
KOMBI — Vendo ótimo estado
de conservação. Rua Cnhuçu 229-
A. Tel.: 49-6633 sr. ADRIANO.

84730 64

KOMBI STANDER ou~LÜXO 67
"0" — N motor — NV modelo.
Várias cftres. Inf. BERNARDO
42-8803 — pela m.nhl.

SIMCA — Compro, mesmo
precisando consertos. Nego-
cio rápido c sem aborrece-
lo — 38-3891.
SIMCA — Vendo, de um só
proprietário, ano 1965, mo-
dêlo Ralye Especial, com rá-
dio. Tratar à Rua Figueira
181, casa 34. Tel. 54-2577.
SIMCA Troque o seu motor por
um recondlclonado na fabrica
garantia de 6 meses ou 15.000
kms. Moncar, Rua Araújo Lei-
tSo. n.» 344. Facilitamos o pa-
gamento.
SIMCA Resolva o problema de
aquecimento de seu Simca, Mon-
car of. autorizada, Rua Araújo
LeitSo j)44.
SIMCA recondlclonamo» a lua
«uspençío com garantia Moncar
Rua Araújo Leitão n.« 344. Fa-
cllltamos o pagamento.
SIMCA — Compro pagamento à
vlsta de 1983 a 1964. Favor tel.
57-5736 ou 22-4223 (comprando
de particular).

KARMAN-GHIA

KARMAN GHIA 65 - Vende-se
«uperiqulpado — 6.500. Av.
Atlantic, 4112. Tel. 47*2117.

25947 64

VOLKSWAGEN

VOLKS x apartamento. Ofereço,
apt. 3 quartos em Niterói. Centro
Tel. 31-2444 sr. JÚLIO.

SENHORA ENSINA A DIRIGIR
— 29-1074. 3535 64
VITROLA DÉ FITA para auto-
móvel, vcnJo uma de 12 volls,
acompanha uma fila, nova, mar*
ca Automatic. 320 mll. Tel
42-0364.

Mercedes-
Benz

230 S — 1966 — cinza claro
220 S — 1965 — preto
220 S — 1965 — azul claro
220 S — 1965 —- vermelho
220 S — 1962 — preto
230 — 1966 — azul claro
220 — 1960 — cinza claro
300 D — 1958 — preto

LEBLON MOTOR S /A
Exposição: Av. Atlântica,

1.536-B.
31192 64

Propriedade de
Diplomatas

CARROS
GALAXIE 1965 "500". %l

col., 8 cll., hldr., dir. hid.,
rádio, ar condicionado. CD
209.

RAMBLER 1963, 6 clí., mec,
placa 216986.

IMPALA camioneta 1964, 6
cll., hldr., placa 135716.

IMPALA 1963, 6 cll.. hldr.,
placa 214253 Ar condicionado

BELAIR 1964. 6 di.. mec,
rádio, ar condicionado. CD
256.

As propostas deverão vir
com um chequei de CrS 500
mil e entregue até 15,30 ho-
ras do dia 11 do corrente.

Os cheques serão devolvi-
dos após a abertura das pro-
postas.

Maiores Informações com
Sr. Goodman — Tel. 52-8055,
R/458.

68519 64

Vende:

1 carro Volkswagen — Kombi-1962

Os interessados poderão examiná-lo na Av. Rio
oe Janeiro, 2302, no horário de 7 às 16 horas, e as
propostas deverão ser encaminhadas ao Sr. Benford,
na Av. Pres. Vargas, 482, 9.° andar, até o dia 13
do corrente. 9047 64

€ROMAGEM
;,.V Pelo nftvo .ik.ehia americano. larantidò J anoi;por.'e»f»lto. ""•'¦í5..í.j._, mm  . __.__»  »¦ »w ._.„.... rnmarlimni
-4. Colocimói .,— Ortarnrnto jritlí. — Preçoi »em ebmpeudor.
.,-.* * ''..¦'•'¦",• CETEL PDX «31-1010. K:"

íèli.: 30-02ÍÍ - 22-5951 - 36-7624^

Simca - Rallye -1965
Vendemos, em bom esfado.de conser-

vaçêo. Ver e tratar na Rua do Rocha, n.° 155.
Procurar Dr. Vital. 5436 64

ALARMA CONTRA R0UB(T~
PARA AUTOMÓVEIS

É melhor prevenir. Deixamos seu carro inteira-
mente inviolável. Inf. tels. 54-1184 e 46-2012. g4

PEÇAS PARA TRATORES E MÁQUINAS
gINTERNATIONAL HARVESTER

o preçoi occe«,vei» ENTREGA IMEDIATA

AUTOPEÇAS;^OMFIM
, 1CONCESS10HÃRIO) ¦

A*. Brasil. 1337- Tilí.í 28-1 IÇ9'« 34-3452- GB
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? O primeiro resultado positivo da fusão de em-

, risas de turismo que operam com sight-seeings. no

nin ia se fèz sentir: a expressiva redução nos preços
dos passeios e excursões a cidades próximas. Por en-

nuanto formam o pool quatro companhias, mas outras

He poderão associar-se, integrando a Coordenação

de Serviços de Transportes Turísticos, denominação

oficial adotada. .
A redução dos preços dos passeios foi a seguinte.1

Pin de Açúcar, praias: de Cr$ 8 mil para Cr$ 5 mil;

rorcovado, Floresta da Tijuca, de Cr$ 8 mil para Cr$ 5

«iU- Cidade, jardins, museus e cha/arizes, de Cr$ 8 mil

mrá Cr$ 5 mil; Ilha de Paquetá, de Cr$ 20 mil para
Crt 12 mil; Petrópolis, com almoço, de Cr$ 25 mil para
rvs 15 mil; Teresópolis/Petrópolis, com almoço, de

rlt 30 mil para Cr$ 20 mil; Rio-Cidade Maravilhosa,

de Cr? 15 mil para Cr$ 8 mil; Rio d Noite, de Ct? 50

mil vara Cr$ 30 mil.
O Club Méditerranée e a Atr France oferece-

rnm ontem, um almoço tipicamente /rances, d impren-
2 carioca, a bordo do navio Louis Lumière, segutn-

rio-se a projeção do filme Paris vu par.... no qual seis

famosos diretores do cinema /rances contam como

vêem Paris. O Louis Lumière está transformado em

exposição /lutuante, onde o carioca poderá ver mos-

írcTsôbre a cidade de Paris e seus artigos de luxo;

Sosição de litografia e tapeçaria, representativoida

«intura abstrata atual; exposição sobre a vida e a obra

de Louis Lumière, pioneiro da industria cinematográ-

fica Há, ainda, a apresentação do Semaphora III, mó-

bile musical realizado por um jovem artista francês
«or vrocessos eletrônicos e uma exposição e filme so-

bre o tema: Les vacances avec le Club Méditerranée.

A VASP está promovendo, até fevereiro, ex-

cursões ao Vale do São Francisco, com partidas de tô-

das as cidades servidas pela empresa. Nos roteiros é

vrevista a utilização de três meios de transporte: ae-

reo rodoviário e fluvial. O ponto de referência é Belo

Horizonte, de onde os excursionistas partem, pela ro-

dovia, até Pírapora. Daí, descem o São Francisco até

juazeiro. De Juazeiro, novamente pela rodovia, retor-

nam a Belo Horizonte, via Salvador e Vitória da Con-

quista. A duração da viagem é de 14 a 18 dias.
Depois de proveitosa experiência numa agên-

tio de viagens, Carlos Celso Griffo retorna d atividade

nela oual sempre demonstrou ser um apaixonado: avia-

cão Ganhou a Air France um categorizado funcionário.' 
• Uma boa excursão para os próximos dias e que

i realizada, todos os anos, desde 1957, pelo Centro Tu-

rístteo e Cultural Raoultur: denominada Rumo ao Sul,

sairá dia 18 de janeiro, em ônibus de turismo, com

retorno previsto para 1.° de fevereiro, passando por

cidades do Sul do Brasil e pontos de atração da Ar-

gentina e Uruguai.
O grupo de companhias aéreas que forma a

British United Airways transportou, durante 1966,

2 240.659 passageiros, aumentando o seu tráfego, em

16 por-cento, comparado com o ano de 1965. Outro

recorde conseguido /oi o trânsito de mais de um mi-

Ihão de passageiros pelo Aeroporto de Gatwick, em.

Londres. No transporte de carga houve um aumento

da ordem de 17 por-cento.
Dois pequenos jornaleiros e dois jornalistas do Ca-

nada chegam ao Rio, no próximo dia 12, cumprindo

vrograma de uma excursão organizada pela Pan Ame-

rican Airways. Antes, visitarão São Paulo e Brasília.
O maior sortimento de brinquedos do mundo

estará em exposição, de 12 a 17 de fevereiro próximo,
na 10.» Feira de Brinquedos de Nuremberg, a qual reu-

nirá 1.177 expositores de 28 paises.
A United States Travei Service informou que o

«reco médio da diária nos hotéis norte-americanos, em

1911, /Oi de 9,81 dólares. Em 1964, /oi de 9,52 dólares
•O ano de 1967 da Era Cristã, chamado pelos

chineses de Ano do Cordeiro corresponde ao 4.665.0

ano lunar. Sua passagem será "memorada em Sao

Francisco, Califórnia, pelos americanos de a cendéncio

chinesa, dia 9 de fevereiro próximo, em festejos que

te prolongarão até 25 do mesmo més.
Registramos e retribuímos mensagens de Ano

Nâvo que nos enviam Marcello Maranhão e Jos^i Rt-

bdro da BUA, Thadee de Sulocki, do Anuár.o Inter-

nadonal! Corinto de Arruda Fakto.gConse ho d

Turismo da CNC, Moshé Lagnado, da El AUsraelAir

Unes. Recebemos e agradecemos as rev.stas Hotéis do

Brasi Turismo de Portugal, Tcheco-Eslováquia. Agra-

Solida, brindes àaBrimVfed^aVs^
de Corinto Falcão, e a publicação do Govêrno do Es-

tado do Amazonas, O Turismo na Formação das Lide-

ranças.

R. T.
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TURISMO EM NOVA YORIÍ
É MELHOR FEITO A PÉ

COLHEITA

Durante a colheita, antigas músicas são ouvidas em todo o roteiro da uva

ROTEIRO DA UVA E DO
VINHO É O MAIS BELO

ítóLA
INGLESA

;. ííMlmailx^lnes,-;
Tràiti<0 britânica de cortesia

.'' e pontualidade
Serviço d» passageiros em modernos

•'.'¦;'.'•' "e confortava/» transatlânticos

Situada na serra de mé-
dia altitude do Rio Grande
do Sul, ideal para o turis-
mo, gozando de clima tem-
perado, a região da uva e
do vinho se caracteriza por
seu relevo acidentado- A
mudança na paisagem é
contínua, mas a beleza dos
vales e das encostas é sem-
pre a mesma. As estradas
serpenteiam pelos vales,
galgam encostas, se espre-
guiçam sinuosas pelos dor.
sos das montanhas e tor-
nam a descer para, mais
adiante, repetir o movi-
mento, sem jamais repetir
a paisagem.

Os vales lembram vastos
mosaicos abstratos, forma-
dos pelas terras lavradas e
plantações. No fundo, ani-
mando a paisagem, levan-
tam-se povoações com suas
casas minúsculas e as tôr-
res alvas das igrejas. Cida-
des, vilas e povoados pon-
tilham a região, entreme-
ando-se às serras, aos pl-
nheirais e aos vinhedos.

RIO

O Rio das Antas, nascen-
do nos Aparados da Serra,
onde recebe o Tainhas, cor-
ta transversalmente o Ro-
teiro da Uva e do Vinho. É,
na verdade, o rio da inte-
gração turística da serra
Nordeste: está no Roteiro
das Praias, com suas nas-
centes nos Aparados da
Serra; participa do Roteiro
da Serra; atravessa o Ro-
teiro da Uva e do Vinho; e,
desembocando no Rio Ta-
quari, na altura de Santa
Teresinha, entre Encanta-
do e Muçum, participa,
também, do Roteiro da La-
ranja.

No seu curso da serra, o
Rio das Antas tem a pe-
culiaridade notável de per-
correr o fundo de um imen-
so canyon, cujas elevadas
paredes, na maior parte co-
bertas por mato natural, se
estende do Leste para Oeste
do Estado. As montanhas
que o ílanqueiam são de
uma simetria assombrosa,
dando a impressão de que
ambos os lados se encaixam.
Ao recortado de uma das
faces, alterna-se recorte in-
verso da outra, não distan-
do, em alguns lugares, mais
de 300 metros uma da ou-
tra.

VIAGEM

}
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SAÍDAS PARA A EUROPA
Escalas om Las Palmas, Lisboa, Vijo, Southampton e Rotterdam-,

ARAGON 18 de í»ne'">
ARLANZA  « *« Fevereiro
AMAZON  1 d« M"«°
ARAGON 21 de MMC0
ARLANZA 12 de Abril

SAlDAS PARA O SUL „
Escalas em Montevideo e Buenos Aires

ARLANZA 20 de 1™*'°
AMAZON 10 fle Fevereiro
ARAGON _.2 5eííarCO
ARLANZA 25 de Março
AMAZON « de AbrU

Escaloino Brasil: ttla it Janeiro e Soutos

.....WILSON, SONS,,
Av. Rio BrBnco,J03.A - TEU 23-2161 ~ Rto d* Jonaln»
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Um complexo de boas es-
tradas serve o Roteiro da
Uva e do Vinho, per-
mitindo ao turista per-
corrê-lo integralmente, sem
problema. O tráfego inten-
so e uma verdadeira rede
de postos de gasolina, ofi-
cinas mecânicas, à beira
das estradas, contribuem
para tornar a viagem mais
cômoda e segura- Além
disso, todos os municípios
são ligados à capital, e en-
tre si, por l'nhas regulares
de coletivos.

ônibus de turismo, con-
fortáveis e rápidos, ligam,
diariamente, Porto Alegre
às principais capitais dos
Estados do Centro e do
Norte do Pais. A estrada
federal BR-2, inteiramen-
te asfaltada, é a principal
via de acesso ao Roteiro- O
turista que venha de São
Paulo, do Rio ou de outros
Estados, poderá ingressar
na região da uva e do vi-
nho do Rio Grande do Sul

pela BR-2, tomando a es-
trada' que vai a Antônio
Prado, 18 km à direita, de-
pois de Vacaria. De Antô-
nio Prado, poderá baixar
para Farroupilha, percor-
rendo o fabuloso canyon
do Rio das Antas, ou então
por Flores da Cunha e Ca-
"FÉRIAS 

PROVEITOSAS
ARPALICE-HOTEL

Ni* famosa! Aguai da Prata-
SP. Diirla para casal a partir
de 12, 13, 14 e 18 mil cruzei-
toi e loltelro apenai CrS «000,
eom mainífieis reíelcoes e dl-
reito à «aratem. Em quartos ou
aptos. Fonei 12 para reserva».
Ê o preferido da família bra-
illelra. Favor recortar • apre-
icntar êste anánelo. 1M3

xias do Sul. Em Porto Ale-
gre, o turista conta com
transporte cômodo para to-
dos os municípios do Ro-
teiro. Partem da Capital,
diariamente, ônibus para
Caxias do Sul, de duas em
duas horas. É de tal forma
acessível êste Roteiro que
o turista poderá escolher
qualquer outra cidade co-
mo ponto inicial de parti-
da e percorrê-lo inteira-
mente, com igual satisfa-
ção e proveito.

CAXIAS DO SUL

O município de Caxias
do Sul, situado a 760m de
altitude, teve origem com
a chegada dos primeiros
imigrantes italianos, em
1875, no Campo dos Bu-
gres, como era conhecida a
localidade. Desde então,
seu progresso e expansão
têm sido vertiginosos. Tem
como principais pontos de
visita o Monumento ao Imi-
grante, à entrada da cida-
de, o Palácio da Feira In-
dustrial, onde se realiza a
Festa da Uva. A Metalúr-
gica Eberle, a maior do
Continente, famosa pela be-
leza e originalidade de suas
peças, é uma das visitas
obrigatórias de Caxias do
Sul, principalmente ;para
compra de souvenirs. Há,
ainda, a Igreja de São Pe-
legrino, com soberbas pin-
turas sacras do renomado
artista Aldo Locatelli.

Em Caxias do Sul, como
nas demais cidades do Ro-
teiro da Uva e do Vinho,
há inúmeras cantinas onde
se pode saborear, na ori-
gem, mesmo, o que de me-
lhor se produz em vinho.
Os visitantes são bem re-
cebidos e podem percorrer
as instalações da cantina,
apreciando todas as fases
da vinificação da uva, des-
de o começo, se a visita fôr
nos meses de fevereiro e
março.

FARROUPILHA

A cidade de Farroupilha
conta com elevado índice
agrícola e industrial. Pos-
sui lindos panoramas, com
Inúmeros vales, arroios e
riachos. Em suas encostas
e vales florescem mais de
2 milhões de videiras. O
Salto Ventoso, no distrito
de Caruara, é uma das

principais atrações locais.
O lençol de água despenha-
se frente à vasta caverna
com 25m de altura. O San-
tuário de Caravaggio, a
9 km de Farroupilha.^ na
estrada que vai a Antônio
Prado, é cenário de gran-
des romarias na data con-
sagrada a N. S.° do Cara-
vaggio, dia 26 de maio,

quando milhares de pere-
grinos acorrem ao local pa-
ra rezar por boas colhei-
tas. Outros pontos a serem
visitados são a Cachoeira
São Vicente, Açude Santa
Rita e a Subestação Ex-

perimental de Fruticultura.

nio Prado, Flores da Cunha,
Nova Prata, Monte Belo e
Carlos Barbosa.

ESTAÇÕES

Em cada estação do ano
há um encanto e uma atra-
ção especial. Os tons das
magníficas paisagens, vi-
nhedos, lavouras, plnheirais
e vales se alternam numa
renovação constante o en-
cantadora com as mudanças
das estações do ano. Na pri-
mavera, tudo respira ires-
cor e viço novo. O céu é
límpido e tudo parece re-
cém-crlado. No verão, os
dias são mais longos, as nol-
tes frescas e agradáveis. A
abundância de uvas das mais
deliciosas e reputadas varie-
dades, de figos e morangos
é verdadeiramente surpre-
endente. É o verão a época
ideal para os apreciadores
da uva e. do vinho e para
assistir ao espetáculo das
vlndimas, quando os colonos
colhem a uva cantando ve-
lhas canções, que seus avós
trouxeram da Itália.

No outuno, os Imensos
parrelrals, até então de um
verde prateado, se vestem
de ouro e, sob uma lumlno-
sidade meio baça, as cores
da paisagem ganham um cá-
lido tom pastel. O inverno
traz névoas tênues, verdes
sóbrios e freqüentes tapetes
de neve que cobrem a vege-
tação, estrada e vales, num
espetáculo Inesquecível.

FESTA

A Festa da Uva, que se
realiza de quatro em quatro
anos, da segunda quinzena
de fevereiro à primeira de
março, na capital do vinho.
Caxias do Sul, é a mais im-
portanto e famosa do gene-
ro na América. Milhares de
turistas acorrem de todo o
Continente, lotando os hotéis
não só de Caxias do Sul
mas também das cidades
próximas. As autoridades
recomendam que as reservas
sejam feitas com certa an-
tecedêncla. A festa é Inau-
gurada, tradicionalmente,
pelo presidente da Repúbll-
ca e nas suas grandes expo-
slções industriais e agrlco-
las se reflete toda a pujan-
ça econômica da região.
Termina com um desfile de
carros alegóricos pela cida-
de. A uva e o vinho rolam
durante 15 dias. A rainha
da Festa da Uva e sua corte
de princesas presidem as

principais solenidades. O
folclore gaúcho revive du-
rante os festejos.

Acontece a todos que vi-

sitam Nova York, cedo ou

tarde. Procurando um res-

taurante, voltando ao hotel,

imaginando como chegar à

próxima atração marcada na

agenda, subitamente encon-

tramo-mos pa esquina de uma

rua convidativa.
E iniciamos a caminhada.
Uma série de velhas man-

soes, um campanário, um gra-
mado, arrasta-nos de quar-
teirão em quarteirão. Quan-
to mais avançamos. maior é

nosso interesse. Encontra-

mos ecos do passado nos no-

mes das ruas, nos monumen-
tos, na sombria elegância de

velhos edifícios. Descobrimos

lojas com letreiros em lln-

guas estranhas, mostrando
apetitosos pratos e queijos.
E observamos as pessoas...

Nova York tem cerca de

350 anos. E' uma cidade jo-
vem, mas a passagem dos ho-

mens e dos acontecimentos
deixaram uma grande heran-

ça de história e tradição, co-

mo nas cidades milenares.
Para o caminhante observa-
dor, os velhos arrabaldes de

Nova York — e alguns novos
— expõem marcos insuspeita-
veis, variedade e contradi-
ção que dão à cidade uma
característica marcante.

Não é necessário ir multo
longe para apreciar os velhos
bairros de Nova York. A
apenas algumas quadras do
Empire State Building, encon-
tramos Murray Hill, o aristo-
crático bairro da década de

1930, entre Madison e Thlrd
Avenue.

O Rockefeller Center ofe-
rece um excelente serviço de
excursões com guias, mas a
apenas algumas quadras ao
norte desse edifício encontra-
mos diversos museus de ar-
te, interessantes lojas e anti-
gas mansões. Ao sul de Ro-
ckefeller Center, localiza-se a
incrível "Rua dos Dlaman-
tes", centro mundial do co-
mérclo de diamantes. Qua-
so todas as vitrinas de West
4th- Street, entre Flfth e Sixth
Avenues, rebrilham com pe-
dras preciosas, enquanto for-
tunas em gemas sào negocia-
das a toda hora por homens
que regateiam discretamen-
te nas calçadas.

Próximo de City Center e
Carnegie Hall, o caminhan-
te encontra ao norte de Ti-
mes Square a zona dos tea-
nos, que o leva a um mun-
d:> de música e ballet. Ao rul
de Times Square fica o Gí-r-
ment Dlstnct, cujos arranW
céus abrigam ateliers que
produzem a maior parte da
confecção nacional de rou-
pas.

A balsa que leva os turis-
tas até Libeity Island, para
conhecer de perto a fa.nosa
estátua, trazem-nos sempre
de volta a Battery Park. Ali
mesmo, pode-se explorar a
extremidade do Manhattan,
especialmente Pearl e Will
Street, com uma visita ao
Stock Exchange (Bolsa de Va-
lôres) e à Trinity Church.

Belos edifícios ornamenta-
dos por grades de ferro ba-
tido, construídos por voltado
1850 ou 1860, atraem os vi-
sitantes a City Hall. Parti-
cularmente interessante é
Worth Street, a leste da
Broadway, com seus edifícios

pintados de branco, que por
quase um século constituíram
o centro comercial de têxteis
da América.

A leste de City Hall 
'e 

do
Civic Center fica o extremo
de Manhattan e a Brooklyn
Bridge, e próximo da ponte,
o Fulton Fish Market A me-
lhor hora para se conhecer
êsse mercado é pela manhã-
zinha, quando o movimento
é maior. Depois, podemos
cruzar Brooklyn Bridge e co-
nhecer as belíssimas ruas de
Brooklyn Heights. A ponte
oferece uma visão espetacular
do porto e do sul de Ma-
nhattan.

Partindo da sede das Na-
ções Unidas, pode-se apreciar
as antigas lojas da Second e
Third Avenues, ou dar um
passeio pelo elegante setor de
Beckman Place, Sutton Placo
e a zona artística da East
57th. Opulêncla e arte são
vizinhos, na Flfth Avenue. As
mansões da "Millionaire's

Row", ligam a Fifth Avenue
ãs ruas adjacentes por uma
milha ao norte do Metropo-
litan Museum of Art, e são
mais numerosas nas vizlnhan-
ças do Guggenheim Museum.

Para explorar as redondo-
zas de Nova York 6 necessá-
rio um equipamento mínimo:
olhos aguçados, um mapa da«
ruas e um par de conforta-
veis sapatos... Mas não es-
queça a máquina fotográfica.

O "Oonvention and Visiton
Bureau" (90 East 42nd Street,
Nova York 17) oferecerá a
você um Guia para Vlsltan-
tes, que apresenta um exce-
lente mapa e orientações ge-
rais. Oferecerá também um
gula de restaurantes e lojas,
que serão utilisslmos nas ho-
ras de refeições ou num pas-
seio pelos centros comerciais.

Caxambu vai
desenvolver
seu turismo

O novo prefeito de Caxam-
*bu, sr. José Ferraz Caldas,
disse ontem que pretende
desenvolver vários planos
para despertar o interesse de
maior número de pessoas,
no sentido de que a cidade
aumente o seu potencial tu-
rístico. Anunciou para os
próximos dias a divulgação
das metas de sua administra-
ção, dando ênfase ao novo
plano do obras públicas a
ser executado. O sr. Ferraz
Caldas, eleito a 15 de no-
vembro último pelo MDB, es-
tá radicado naquela estân-
cia hidromineral há 20 anos.
Natural de Pedralva, tam-
bém em Minas Gerais, tem
37 anos.

Alvim assume
gerência
na Ibéria

O sr. Célio Alvim assumiu
esta semana o cargo de ge-
rente comercial da Ibéria
para o Brasil. Com 35 anos
de Idade e considerado o
mais jovem executivo da
aviação comercial a exercer
tão elevado cargo, Célio Al-
vim possui larga experiência
no setor.

Ingressou na carreira de
aeroviário na extinta Panair,
em 1949, como speclal servlee,
passando 

'para o tráfego
e, posteriormente, a chefe
de Turma. Seis anos depois,
no cargo de assistente de
statlon manager, deixou a
empresa para ingressar na
Pan American, onde ocupou
até há pouco numerosas fun-
çõps Importantes.

Possui vários cursos no ex-
terior, tendo participado de
numerosas reuniões Intera-
mericanas de vendas.

RUMO AO SUL

BENTO GONÇALVES

Em 1870, o govêrno da
Província criou as colônias
de Dona Isabel e de Conde
D'Eu, em terras que per-
tenciam ao município de
Montenegro. Conde D'Eu é

' 
Garibaldi de hoje e Dona
Isabel, em 1890, passou a
município tomando o nome
do presidente da Repúbli-
ca Rio-grandense, general
Bento Gonçalves. A cida-
de, hoje, é moderna, com
amplas avenidas e nume-
rosos pontos turísticos.

GARIBALDI

Garibaldi goza a fama de

produzir as melhores uvas
e os melhores vinhos do
Estado. A champanha íoi
produzida pela primeira
vez no Brasil nesta cidade
que, ainda hoje, a fabrica
segundo processo clássico
de fermentação, por trê3
anos, na própria garrafa.

Outras cidades de grande
beleza na" reglio sSo Vera-
nópolli, São Marcos, Antô-
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EXPANSÃO

Anunciando a expansão de suas atividades para
o próximo ano, a VARIG informa que deverá che-

gar ainda êste mês, o primeiro dos três novos Boe-
ings, do tipo 707-320C. O primeiro, de prefixo
PP-VJR, deverá voar diretamente de Seattle, onde
está localizada a Fábrica Boeing, a Porto Alegre,
onde se acham as principais instalações do Parque
de Manutenção da empresa. O aparelho tem capa-
cidade para transportar até 189 passageiros, sua ve-
locidade de cruzeiro atinge a quase mil quilOihetros
por hora e o seu raio de ação ultrapassa 10 mil qui-
lômetros, possibilitando alcançar, em vôo difètd,
qualquer, ponto da Europa,.

iijs«liili
EXCURSÃO MARÍTIMA - BUENOS AIRES - MON-
TEVIDÉU — Próxima salda: 20/Jnnclro. Ida e volta no
transatlântico "ARLANZA". 20 dias de excursão. .1 noites em
Montevidéu, 6 em Buenos Aires. A partir de CrS 575.000,
ou em 8 parcelas de Cr$ 90.000. Outras saldas: 10/Fcvereiro,
3/Março. Realiza-se mensalmente.

EXCURSÃO AÉREA - BUENOS AIRES - MON-

Próxima salda: 27/1. Volta 8/2. 4 noites em Montevidéu,
8 em B. Aires. A partir de Cr$ 575.000.

EXCURSIONANDO PELO SUL — A mais bela «cur-
„5o pelo Sul; inci. São Paulo - Curitiba - São Bento do
Sul -- Joinville - Pomerode - Blumenau - Itajal - 

Çam-
borlú - Florianópolis - Tubarão - Torres -Pôr o Alegre

Novo Hamburgo - Gramado - Caracol - Canela - Ca-
xias do Sul-Lajes. Cr$ 450.000 (Tudo inci.) ou cm 8 par-
cdas de CrS 70.000. 16 dias de encantamento. Próxlm^
saldas: 14/Janelro. 30/Janelro, 5/Fcvereiro, 12/Feverciro e 6
de Março.

SUL DO BRASIL - MONTEVIDÉU -
PUNTA DEL ESTE - BUENOS AIRES

Ida em ônibus, volta no ENRICO "C" Salda 16/Janelro.
Volta 5/Feverelro. 21 dias de duração. Cr? 675.000, ou em
8 parcelas de Cr$ 102.000.. Ida em ônibus, volta no EU-
GÊNIO "C". Salda 12/Feverciro. Volta 2/Março. Cr$ 675.000
ou cm 8 parcelas de Cr$ 102.000. Ida no ENRICO "Ç ,, volta
de ônibus Salda 28/Janelro. Volta 16/Fevercíro. Cr? 660.000
ou cm 8 parcelas de Cr? 94.000.

SUL DO BRASIL - URU-
GUAI - ARGENTINA

Esta excursão è realizada anualmente desde 1957, viajando
ida c volta em ônibus dc turismo, com 18 dias de duração.
Saldas 18/.laneiro e 1.» Fevereiro. Cr? 525.000 ou em 8 par-
celas dc Cr? 80.000.
BARILOCHE - BUENOS AIRES - MONTEVIDÉU

PUNTA DEL ESTE - SUL DO BRASIL -
Salda 18/Janclro, volta 16/Fcverelro. Ida e volta de ônibus.
A partir de CrS 890.000 ou em 8 parcelas de Cr? 127.000.

VIAGEM ROMÂNTICA PELO RIO SÃO FRANCISCO
BAHIA MARAVILHOSA — 20/Janc.ro a e/Feve-

relro. Belo Horizonte — Ouro Príto — Pírapora — descida
pelo São Francisco — Juazeiro — Salvador (4 noite») — VI-
tória da Conquista — Tcófllo Otôni — Governador Vaiada-
res. Cr? 600.000, ou cm 8 parcelas de Cr? 90.000.

CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS— Bel° H°'iZonte
Sabará — Ouro Prito — Gruta Maquine — Congonhas

do Campo — S. João dei Rey — Barbacena. 20 a 25/Janelro.
Cr? 180.000. ou em 8 parcelas dc CrS 26.000.

EXCURSÃO DAS 7 MARAVILHAS
RIO PARANÁ - 7 QUEDAS - CATARATAS DO
IGUAÇU - ASSUNCIÓN - BUENOS AIRES -
MONTEVIDÉU - PUNTA DEL ESTE - SUL DO
BRASIL  Um:i das excurs5es mais bc'as e c°mpletas. —

Salda: 25/Janelro. volta: 2.1/Fevcreiro. Cr? 1.130.000, ou em
8 parcelas de CrS 165.(W0.
VIAJANDO PELO RIO PARANÁ - SETE QUEDAS

CATARATAS DO IGUAÇU - Dcscendo peI° R1°
Paraná e apreciando os encantos das Sete Quedas e das Ca-
taratas do Iguaçu. Próxima salda: Vila Vellia — Curitiba

25/Janelro a 4/Fevereiro. Cr? 440.000 — ou em 8 parcelas
de Cr? 65.000.
RUMO AO NORDESTE — Carnaval do frevo no
Decjie  25 dias de excursão encantadora de 26/Janeiro •
19/Feverclro, inci. SALVADOR (5 noites) - Aracaju - Pe-
nedo — Maceió — RECIFE (4 noites) — João Pessoa — Na-
tal — FORTALEZA (3 noites) - Campina Grande - Caruaru

Garanhuns - Cachoeira de Paulo Afonso - Jcrcmoabo
(antigo quartel geral rie Lampião) - Caldas do Cipó -Feira
de Santana — Jcqulé - Vitória ria Conqulrla - Teófllo
Otôni - Gov. Valadares. Cr? 850.000. (Tudo Ind.) ou em
8 parcelas de Cr? 125.000.

ARAXÁ  BRASÍLIA 29/Janclro n 8/Feverelro (apro-
veltando os dias dc carnaval) - Famoso roteiro dos 6 Es-
tados, de 11 dias, Inci. B. Horizonte - Trís Marias - BRA-
S1LIA — Anápolis — Goiânia — Uberlândia — ARAXA —
Ribeirão Prôto — Campinas. — Cr? 360.000, ou em 8 parcelas
de Cr? 55.000.

CATARATAS DO IGUAÇU - SETE QUEDAS -
ASSUNÇÃO  5 a 22/Fcvereiro — São Paulo — Londrina
- Maringá - Gualra - 7 Quedas - Foz. do Iguaçu - (Hos-
pedagem no maravilhoso Hotel das Cataratas) - As™1^.0
_ Guarapuava — Vila Velha - Curitiba. - Cr? 635.000,
ou em 8 parcelas de Cr? 100.000.

CARNAVAL — Saída 4, Volta 8/Fevereiro
5 dias de excursão.

CAMPOS DO JORDÃO — No maravilhoso clima doi
Alpes — Cr? 185.000 — ou 4 parcelas de Cr? 50.000.
CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS - 0uro Pr"° ~
Gruta de Maquine - Sab,,râ - Belo Horizonte - Congo-
nhas do Campo. CrS 150.000 - ou i^ctíaste 

Cr? 40.000.

VITÓRIA - GUARAPARI - Cr$ 17000° " ou 4 par

brasTlia5-6'^ 1C5000 -ou 4 parcc,as dc CrS 50000-
Informações, programas explicativos e Inscrições:

CENTRO TURÍSTICO CULTURAL RAOULTUR
Inscr STU 69 - Rua México, 74 - Grupo U09

Teli 52-5041. 42-:845 e 22-W6 - Wo.
Em Belo Horizonte: Rua da Bahia, 1.201.

E SE QUER PAGAR SEM ENTRADA E

EM ATE 15 PARCELAS IGUAIS

BORBRENHA TURISMO - Copacabana
Av. Copacabana, 908 ;- í''.-,3,8:?6".,

Bu» Fernando Mendel, « - WM J.-60» tittt
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PORTO RICO: TERRA
DOS BVCAmiROS É
HOJE MAIS COBIÇADA

WASHINGTON MOSTRA
A VISITANTE COMO
SE FABRICA 0 DÓLAR

/
BRUEHL

farinai do Palácio dc BrucW, no caminho para Bonn, obrigam hoje um luxuoso hotel o ó visita obrigatória
• » .. i *

Encruzilhada histórica, des-
de que Colombo a descobriu
em 1493 chamando-a, ade-
quadamente, de Porto Rico, a
formosa terra do» bucaneiros
tem, hoje, o olhar do mun-
do voltado para ela, com ln-

^ensa curiosidade.
Que há, em Porto Bico, que

transformou a Ilha num co-
bicado ponto turístico do he-
misfério?

Em poucas palavras, Porto
Itlco tem de tudo, inclusive
uma posição geográfica que
a situa às portas dos Esta-
dos Unidos e da América La-
tina. Os mesmos ventos ali-
slos que, em determinada
época, impulsionaram os na-
vios pfratas em perseguição
aos galeões espanhóis com
sua carga de ouro, trazem,
agora, a Porto Rico, cerca de
quatro milhões de turistas,
anualmente.

Rccém-casados ou pessoas
em simples viagens de fé-
rias escolhem a ilha do éter-
no verde como seu ponto de
destino.

As estradas são uma deli-
cia para os que gostam de
dirigir scü próprio automó-
vel. Os 4.000 quilômetros de
boas rodovias são um convi-
te à velocidade c, através de-
Ias, pode-se Ir de San Juan
a quase todos os pontos da
ilha, com regresso no mes-
mo dia. Mas, para que tanta
pressa, se há tanta coisa
agradável para ver?

A velha capital da ilha,
San Juan, é uma cidade do
446 anos, restaurada em par-
te e vestida à última moda.
A verdade é que San Juan
é um aglomerado de várias
cidades numa só, e vale a
pena çonhccê-las e diferen-
çá-las.

A velha San Juan é o se-
tor histórico do porto, com
ruas ainda empedradas, lo-
jas de artigos típicos o res-
taurantes com sabor local.

Condado ó o mundo polido
o moderno dos grandes ho-
téls, de belas piscinas e clu-
bes elegantes.

Santurce e a vizinha Mira-
mar possuem edifícios co-
mcrclais, lojas, teatros, clu-
bes e elegantes residências.

Ilha Verde, no setor do
aeroporto, tem hotéis e res-
taurantes. .

Toda a área é cortada por
autoplsta» e canal» e, à noi-
te, a lua, a soberba lua do
Caribe, Joga seu brilho sobre
as águas.

Os preço», em Porto Rico,
são comparáveis aos de qual-
quer bom lugar de féria» dos

Estados Unidos, Europa ou
América do Sul. Os aparta-
mentos em hotéis de luxo
custam entre 15 e 45 dóla-
res durante os meses oue
vão de dezembro a maio, en-
quanto nas várias cadeias de
motéis, os preços variam de
12 a 28 dólares diários.

San Juan nio é apenas
uma mescla, mas, antes de
tudo, o encontro de duas cui-
turas — a do Renascimento
Espanhol e a Americana do
século XX.

Há dois tipos de vidas bem
distintas, em San Juan: a
diurna e a noturna. O dia
é para o uso de roupas efl-
modas, embora as calças
compridas não sejam muito
usadas pelas mulheres nas
artérias comerciais ou nos
melhores restaurantes. Che-
gada a noite, é preciso muita
preocupação com o guarda-
roupa. Paletó e gravata são
necessários e as peles ou sué-
teres elegantes complemen-
tam os vestidos de coquetel
utilizados nos cassinos ou
jantares.

Graças ao movimento de
restauração da velha San
Juan, um passeio a pé pelas
áreas mais antigas da cidade
é como passear por Córdoba
ou Sevilha. Balcões íloridoá,
pátios escondidos e fontes
falam de um passado colo-''
nial. A Fortaleza, residência
do governador, data de 1553
e está aberta ao público. Na
Catedral de São João Batista
repousam os restos mortais
de Ponce de León, o pri-
meiro governador e .também
o primeiro turista a chegar
à Flórida.

Uma das maiores atrações
de Porto Rico é a aura de
aventura que emana de sua
história bucaneira, onde
abundam anedotas sobre os
malvados piratas barbudos
cue freqüentaram a ilha há
300 anos. Não obstante, como
poderiam ter sido tão maus
se inventaram coisa tão ro-
mântlca como os famosos
churrascos na praia, à luz da
lua?

Contam as anedotas que os
piratas enterravam seus te-
souros na praia, em meio a
gritos, enquanto bebiam rum
e comiam o churrasco.

Esse costume ainda persis-
te, sendo a diversão favorita
dos milhares de turistas que
chegam a Porto Rico. É cia-
ro que os turistas não espe-
ram encontrar tesouros na
areia, mas para Isso, lê estão
os cassinos dos fabulosos ho-
téls à beira-mar.

COLÔNIA DE ÁGUA FAMOSA
TEM MAIS BELA CATEDRAL

¦ ' Colônia figura entre as

, ' cldntlcs ociàcntols com lon-

. ga c rica história. Como

n-.uitas outros capital» tio

continente, n cidade foi

outrora fundada pelos ro-

manos. Durante séculos,
até o inicio dn Invasão dos

bárbaros, ela não foi sò-
mente n pllflítra angular

do nordeste do Império, a

capital ria província romã-
na da Hnixn-Gcrmftnla, co-

mo também um próspero
centro cultural c comercial.
Muitos monumentos c re.s-

to» dc construções impor-

tante», assim como objetas
de arte, o testemunham
nlnda hoje.

Muitos visitantes combi-
nam a sua estada cm Colo-
nia com uma viagem ao
longo do Reno. Foram os
Ingleses quo descobriram o

Reno como destino do via-

gem romântica e que des-

deveram entusiasmados a
ma paisagem. Colônia é,

cm geral, o ponto inicial
ou terminal das viagens
sobre o famoso Rio, que nn
maior parte vão até Mainz,
ou então de Mainz até Co-
lónia.

Férias no Reno quase
não valem n pena se o vi-
Hilnnte tencionar ver, cm
4<1 horas, cidades c lugares
íis margens do rio. Para
aproveitar algo, o turista
deveria gastar pelo menos
o dobro desse tempo. Pas-
sar dois dins em Colônia
c dois dia» no Reno é uma
sugestão para os que dc-
sejarem lembrar, com pra-
zer, o que viram.

Quem só ficar 48 horas
cm Colônia, deve dividir o

seu tempo Inlcligcntcmcn-
te. Uma manhã é dedicada
convenientemente à Cate-
dral e nos monumentos ro-

manos. Devem-se visitar,

pelo menos, duas das gran-
des Igrejas romAnlcas. Dos
sete museus, o Wallraí-Rl-

chartz-Museum, a maior

galeria dc pintura da Re-
níinia, é o que em primeiro
lugar exige o interesse do

visitante.

A metade de um dia de-

veria ser dedicada nos ar-
redores, seja no Bergisches
Landx, com a Catedral Cis-
terciense em Altenberg e o

Palácio Burg, o imponente

palácio barroco de Bruehl,
situado no caminho para
Bonn, a atual capital fede-
ral, a 30 km dc distância.
O Mosaico dc Dlonlslo, ao

lado da Catedral dc Colo-
nia é uma visita obrigaló-
ria para os turistas.

Colônia é uma cidade de
excelente comércio e na

Hohc Strnss estão ns mais

belas lojas dc departamen-
tos. Apesar de contar, ape-

nas, 850 mil habitantes, já
começou a construir o seu

metrô, cujas obras tém
trazido alguma dór de ca-

beca aos empreiteiros, t

que na perfuração do solo
estão sendo encontrados,

com freqüência, vestígios
romanos c, n cada achado,
os serviços são interrompi-
dos, muitas vezes por lon-

gas semnnas e até meses,

para que especialistas iden-

tifiquem o material a re-

colher.

Para os turistas existe,
agora, a possibilidade de se
informarem sobre a interes-
santo e divertida história
da famosa Agna de Colônia.
A casa J. M. Farina, fren-
te ao Juelichplatz, a mais
antiga fábrica de Eau-de
Cologne, reuniu num mu-
seu ns mais Importantes
documentos e utensílios da
sua coleção histórica, entre
cies o mais antigo barril de
água de Colônia ainda
existente. O museu, situado
na casa matriz da firma,
bem no centro da cidade,
está franqueado ao públi-
co nos dias úteis, das 9h
às 18h.
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A Casa da Moeda (Bu-
reau of Engraving and
Printing) em Washington,
convida os turistas para ve-
rem seu funcionamento.
Pode não ser um grande
espetáculo de arte, mas.os
milhares de turistas que
têm feito gratuitamente
esta visita, têm gostado.

Em se tratando de moe-
da americana, não há nada
mais interessante do que
ver todas aquela ihilhares
de miniaturas- de retratos
de Washington (5 centa-
vos) e Lincoln (1 centa-
vo), através de um vidro
protetor onde o papel moe-
da corrente é impresso. A
Galeria está na 14th e C
Streets, Northwest.

Aprende-se muito duran-
te a excursão à Casa da
Moeda, mas nosso consolo
é saber que também o go-
vêrno tem multo trabalho
e demora para fabricar o
dinheiro.

Mas por que a demora?
Bem, uma das razões está
no processo da secagem,
que leva pelo menos uma
noite secando de um lado
para que possa então ser
impressa do outro. Tam-
bém há freqüente inspe-
çáo e intermináveis ven-
ficações.

Apesar de uma cédula
de 1 dólar levar vários dias

para completar sua impres-
são, num só dia a Casa da
Moeda pode expedir 1,5
bilhão de cédulas, títulos e
selos. Aquela visão sempre
impressiona.

Mas o distinto e atordo-
ante cheiro do dinheiro
desde o início toma nossos
sentidos. Impregna o ar des-
de a passagem pelas má-

quinas de refrigerantes, pe»
Ias pontes sobre as oficinas,
até os elevadores que
transportam os visitantes
para uma galeria onde se
situa a maior máquina im-
pressora de 

'dinheiro em
operação no mundo.

Antigamente os turistas
eram agrupados de 20 em
20 e levados por um guia,
quando estava disponível.
Havia grades e vidros fe-
chando as galerias. Hoje há
alto-falantes os quais trans-
mitem explicações de todo
o processo da impressão
através de fitas gravadas.
Agora o visitante vai sò-
zinho, demorando o tempo
que quiser, sem atrapalhar
quem quer que seja. .

Cerca de 600.000 vlsitan-
tes excurslonaram o ano
passado pela Casa da Moe-
da, segundo o velho slste-
ma limitado. Pelo novo sis-
tema será permitido a mais
de um milhão de pessoas
por ano fazer esta excur-
são em melhores condições.

As visitas são permitidas
de segunda a sexta-feira,
das 8 às 14h30min. O tem-
po normal da excursão á
de 20 a 25 minutos.

Como introdução no pro-
cesso de fabricação do di-
nheiro, o visitante vê pri-
meiro as velhas prensas
planas, multas das quais
continuam em uso. Elas e
os modelos mais modernos
imprimem num papel fl-
brado especial.

O papel é produzido com
a supervisão e controle da
Casa da Moeda em diver-

OHIBUS ESPECIAIS
PARA EXCURSÕES
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COKAÇÃO DA CIDADE

Catedral i o coração da cidade de Colóni. • nela estuo guardado» oi mrt beloi teaouro.

P?tata- . 'tal; ..

sas fábricas através do
país. As prensas velhas
usam papel molhado, as
novas usam seco.

Há uma velha teoria que
se os malfeitores obtiverem
esse papel, eles têm meta-
de da batalha ganha. Para
evitar tais ocorrências a
Casa da Moeda mantém
absoluto controle sobre o
papel segulndo-o passo a
passo desde o minuto em
que êle deixa as fábricas
até o Tesouro acabar as
cédulas.

A mais interessante má-
quina para ser vista nessa
excursão são 3 prensas pe-
sadas e velozes, de movi-
mento rotativo, cada uma
delas fabricando 6.000 íô-
lhas com 32 cédulas por
hora. Elas trabalham 24
horas por dia, 5 a 7 dias da
semana, dependendo da ne-
cessidade do Tesouro. As
prensas antigas fazem 3.800
folhas de 18 cédulas cada,
diariamente.

Todo o lado verde das
cédulas (verso) são im-
pressas em primeiro lugar
com uma tinta muito firma
cuja fórmula é especial-
mente fabricada para a Ca-
sa da Moeda. Depois de
uma noite de secagem a
frente da cédula é impres-
sa em tinta preta, em di-
íerentes impressoras na
mesma sala.

Cédulas de 1, 5 e 10 dó-
lares são impressas diária-
mente. As de 20 são im-
pressas com menos ire-
qüência e as de 50 e 100
somente uma vez por ano
num período de 3 meses.

As cédulas de maior va-
lor impressas no Tesouro
são cupons de US$ 500 mi-
lhões, somente de 15 a 20
de tais cédulas para efeito
de pagamento interbancos.

A vida média de uma cé-
dula de 1 dólar é de 18 me-
ses. As outras é de se su-
por que tenham maior du-
ração.

Aquelas pilhas de cédu-
Ias esperando o acabamen-
to final são de impressio-
nar até um multimilioná-
rio. As folhas de cédulas
são colocadas então em
uma máquina para o ca-
rimbo oficial, as assinatu-
ras do secretário do Tesou-
ro (ministro da Fazenda),
do tesoureiro dos Estados
Unidos e o designativo de
um dos doze Distritos Ban-
cários, Ao mesmo tempo as
cédulas são numeradas.

Numa sala de inspeção,
as cédulas defeituosas são
marcadas a lápis para se-
rem retiradas numa próxí-
ma etapa da inspeção. AI
as cédulas são cortadas em
seu tamanho real e as de-
íeituosas são substituídas
por outras chamadas estrê-
Ias, uma série separada e
distinguida' por uma estre-
linha próxima ao número.
Num quadro-negro, na sa-
Ia de inspeção, são anota-
das todas as imperfeições e
defeitos verificados.

Depois as cédulas são se-
paradas em grupos de 100,
amarradas e então guarda-
das num cofre até serem
apanhadas pelo Tesouro.

Para o Tesouro, o preço
de cada 1.000 cédulas e de
7 dólares. Uma verdadeira
pechincha!
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Soletur - Camillo Kahn
1) SUL DO BRASIL, URUGUAI E ARGENTINA

DlvtrJ»! fxeurjÍM em Janílro e fevereiro, com Ida •
volta terrestre! ou com regreuo pelo» transallinUeos EN-
RICO "C", AUGU8TUS E EUGÊNIO "C". Saldai a 12, 16 e
20 de Janeiro e a 4, 13 e 16 de fevereiro. A parUr de Cri
47S.000 (terrestre), e de Cr$ 660.000 (rerresso marítimo).

2) VALE DO ITAJAI E ROTA DOS PAMPAS
Slo Paulo, Curitiba, Vila Velha, Blumenau, Joinville, Rio

do Sul, Caxias do Sul, Gramado, Cascata do Caracol, Canela,
Porto Alecre, ttc. Salda, a 12, 16 e 20 de Janeiro, e a 4 e
16 de fevereiro. A partir de CrJ 343.000, tudo Incluído. FESTA
1)0 VINHO EM BENTO GONÇALVES: 16 de fev.

3) BRASÍLIA E TRIÂNGULO MINEIRO
Campinas, Rlbelrio Pitto, Ufcerlandla, Golinla, Trfs Ma-

rias, Belo Horizonte, etc. Salda, a 13 de Janeiro — Cr? 215.000.

4) FOZ DO IGUAÇU, SETE QUEDAS, ASSUNÇÃO

Excursio Internacional. Incluindo visita ao Paratual e Ar-
tenttna. Hospedanem no Hotel das Cataratas e no Gran Hotel
Cassino Acarav, com Jôco permitido. Saldas, a 17 de Janeiro
e 10 de fevere'lro. — Cr» 560.000.

5) BELO HORIZONTE E CIDADES HISTÓRICAS
Ouro Preto, Sabará, Conconhas do Campo, Gruta da Lapl-
nha. etc. De 19 a 22 de Janeiro. — CrJ 128.000.

EXCURSÕES DE CARNAVAL

CARNAVAL NA BAHIA: — CrJ 219 000.
CARNAVAL KM GUARAPAR1 F. VITORIA

De 4 a 6 de fevereiro. — CrJ lií.000, tudo Incluído.
CARNAVAL EM BRASÍLIA: - CrJ 188.000.

FINANCIAMENTO - 10 PRESTAÇÕES
Nossos cuias falam Infles r Espanhol.

SOI. - EMPREENDIMENTOS TLRISTICOS - 9TU 056.
Rua da Quitanda. II - 5.» andar - TeK: 42-1358 • 42-0391

( AMII O KAHN VIAÍ.I.NS E TURISMO - STU 05.
Avenida Rio Branci. 12» - sobrei- Ia — Tel.: 31-0061

CORTEZ TURISMO — Avenida Amaral Peixoto, 3T0 — Loja II
Tel: 2-5910 - MTFRÓI.

51226

DELTA LINE

Para: Bantoi — Montevidéu
— B. Aires

de: Rio Santos

Del Nort» .. 26-1-87 28-1-87
Del 8ud ... 8-2-87 10-2-67
Del Mar ... 23-2-67 24-2-67
Del Norte .. 15-3-67 16-3-67

Para: Houiton • New Orleans

de: Santoi Rio

Del mar ... 17-1-67 18-1-67
DelMonteC) 15-1-67 19-1-67
Del SantosC) 24-1-67 26-1-67
Del Norte .. 8-2-67 9-2-67

(•) Escala em: Paranaguá
— Santos — IRo e Niterói.

Ênm
MESSAGERIES MARITIMES

Para: Santo» — Montevidéu
— B. Aires

de: Rio Santoi

Paateur 23-2-87 24-2-67
Parteur 13-4-87 14-4-67
Paateur 1-6-87 2-6-87
Pasteur 20-7-67 21-7-67

Para: Europa

de: Santoi Rio

Pasteur 16-1-67 17-1-67
Paiteur  8-3-67 7-3-67
Paateur 24-4-67 25-4-67
Pasteur 12-6-67 13-6-67

Del Mar - Del Norte - Del Sud recebem carga
para entrega direta em La Gualra e San Juan
do Porto Rico. Todas as acomodações com ar

condicionado.
Serviço fjulnrenal de navio* cargueiros, procodenlw do Golfo

do México, via México para o
BRASIL, URUGUAI o ARGENTINA

> (Pasteur» ó um modem» transatlântico oferecendo todos os
requisitos da técnica e do conforto.

Safdas freqüentes do navios^carguefros da M. M. para: Las
•Palmas, Lisboa, Vigo, Bordeaux, La Havie, Dunquerqua o

Rouen, Barcelona, Marselha e Gênova.

. DELTA LINE INC
Stafot (Etciltérla Central de Bmll) Pçi.iaBipúbllci, (7-TtL 2-3107

Sio Paulo: Rio de Janeiro i Vitória, E.S.-Ed. Navamar
Rua Cons. NJbias,U Av.R. Branco, 11/t3 Av.G. Vargas, 3.'-Conj. 6

Tal. 37-1892 Tel. 43-4915 T«l. 3340 m
58456
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OVOS NÃO PROVOCAM
A ARTERIOSCLERÓSE

Em trabalho sobre as pro-
priedades nutritivas e a co-
mercialização de ovos, o es-
peclalista Paulo Rubens Soa-
res assegura serem lnfunda-
das as suspeitas de que o con-
sumo daquele produto, em
larga escala, possa provocar
aumento da taxa de coleste-
rol no sangue a ponto de fa-
cllltar o aparecimento da ar-
teriosclerose.

INFORMAÇÕES

São as seguintes as demais
Informações do estudo:

Os ovos novos têm ge-
mas e claras bem abauladas
ou arredondadas.

Os ovos velhos têm as
gemas e as claras bem espa-
lhadas, achatadas e com mui-
ta clara fluida ou rala.

A proteína dos ovos con-
tém todos os amlnoácidos es-
senciais à formação e renova-
ção dos tecidos do corpo.

O ôvo é uma boa fonte
de minerais, principalmente,
ferro, fósforo, cálcio, iodo, etc.

O ôvo é tão bom alimen-
to que se recomenda dar ge-
mas de ovos às crianças, des-
de 4-5 meses de idade.

A riboflavina se encon-
tra na clara do ôvo.

—. A maior parte das vita-
minas do ôvo se encontra na
gema.O ôvo contém todas as
vitaminas conhecidas, exceto
a vitamina C.

O ôvo é especialmente
rico em vitaminas A, D, B e
riboflavina.

Observe sempre a pro-
cedência dos ovos que com-
prar para o consumo.

As galinhas de granjas
produzem ovos mais nutriu-
vos, porque lhes é fornecida
ração e todos os nutrientes
necessários à formação de
um bom produto avícola (ôvo
e carne).

Consuma sempre ovos
de granja, geralmente frescos
ou novps.

Os ovos de galinha de
granja não possuem germe,
e por Isto podem ser conser-
vados por muito mais lompo
do que o ôvo caipira ou da
roça.

A côr dos ovos não in-
dica maior ou menor riqueza
nutritiva.

A coloração bonita dos
ovos de raça é causada peto
plgmento chamado xantofila,
existente nos vegetais.

É possível produzir,
atuamente, ovos de granja,

cujas gemas tenham a colo-
ração que o freguês desejar

A côr da casca do ôvo
náo tem nenhuma relação
com o seu conteúdo.

Deve-se comprar e con-
sumir somente ovos novos.

Quanto mais velho fôr
o ôvo, pior será sua quali-
dade.

Os ovos velhos servem
para produtos Industriais (bo-
los, biscoitos, doces, balas,
etc).

Devem-se comprar ovos
classificados, em relação ao
peso e às suas qualidades In-
ternas e externas conforme
lei nacional.

Em relação aos preços
atuais, os ovos maiores ofe-
recém mais vantagens, quan-
do se considera o preço dos
nutrientes.

A quota diária de pro-
teina custa bem menos nos
ovos grandes do que nos
ovos pequenos, geralmente.

Os ovos para consumo
devem ter a casca bem limpa.

Os ovos com casca suja
estragam-se mais depressa do
que os limpos.

Os ovos para consumo
não devem possuir odores e
corpos estranhos, em seu in-
terior.
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Ordenha mecânica ajudou a aumentar a produção de leite em 1966

PRODUÇÃO MUNDIAL DE
LEITE SUBIU EM 1966

USO DA URTIGA COMO
ALIMENTO PARA AVES

Experimentos conduzidos
pelo pesquisador russo P.
Medvedv demonstraram que
a urtiga também pode ser
aproveitada como alimento
para galinhas, face à sua
valiosa composição de 18,4
por-cento de proteína, 7,7
por-cento de matérias gra-
xas, 10,6 por-cento de íi-
bra crua, 6 por-cento de
cinzas, 38 por-cento de
substâncias não nitrogena-
das, além das vitaminas A,
B, C e K.

Outro especialista sovié-
tico, I. TmenoV, concluiu
que cebolas silvestres cons-
tituem boa-alimentação pa-
ra peruas, conforme de-
monstraram os testes a res-.
peito. As cebolas utilizadas
nas pesquisas são seme-
lhantes ao alho e produzi-
das em abundância na Si-
béria e ao Norte do Cáu-
caso. O técnico selecionou
três grupos de peruas com
5 dias de idade, alimentan-
do-as com rações a que
misturou meia, cinco e dez
gramas de cebola triturada

por cabeça/dia, enquanto
um quarto grupo recebia
alimentação normal. O lo-
te que recebeu a taxa de
10 por-cento de cebola en-
gordou cerca de 30 por-
cento com consumo de ali-
mentos menor, da ordem de
0,74 unidades por quilo
de peso, em relação ao lo-
te testemunha, registrando,
por outro lado, índice de
mortalidade de apenas 13,4
por-cento contra quase 29
por-cento do outro. ,

PINTOS

O crescimento e o ganho
de peso dos pintos se pro-
cessam mais vagarosamente
quando alimentados com
rações velhas, armazenadas
há mais de dois meses. A
conclusão foi extraída de
experiência realizada, du-
rante largo período, emes-
tação experimental agríco-
Ia do Havaí. Ao longo das
pesquisas, foram ministra-
dos aos lotes objeto de es-
tudo rações velhas isolada-

PLANO INTEGRADO
PARA ABASTECER
O GRANDE RIO

Um esforço inédito na Guanabara, destinado a
resolver definitivamente os problemas de abasteci-
mento, será realizado em 1967, constituindo-se de
um vasto programa de estudo de mercado do Grande
Rio, que compreende, além da área guanabarina prò-
priamente dita, as regiões limítrofes que interessam
diretamente ao Estado.

ção agrícola, com 20 con-
juntos trabalhando na
Guanabara e adjacências e
atendendo a cerca de mil
lavradores, com um total
de 10 milhões de metros
quadrados de área traba-
lhada; manutenção de ser-
viços de assistência e
amparo às cooperativas e
frigoríficos criados junto
às Colônias de Pesca de
Sepetiba, Copacabana e
Barra de Guaratiba, com
entrega à Colônia do Caju
de um prédio de CrS 50
milhões e à de Paquetá,
um de CrS 30 milhões; pro-
moção para o aproveita-
mento do frigorífico do En-
treposto da COCEA, com
capacidade de mil tone-
ladas, cuja taxa de ocupa-
ção passou de 10% para
90% em 1966; colocação da
agência do Banco do Bra-
sil, em Campo Grande, ao
dispor das necessidades dos
produtores de ovos; aumen-
to de 76% no abate de bo-
vinos no Matadouro Esta-
dual de Santa Cniz, com
uma oferta de carne à
Guanabara 99 por-cento
superior à de 1965.

MASCARENHAS

Ao dar a informação, o
sr. Armando Salgado Mas-
carenhas, secretário de Eco-
nomia da GB, disse que o
estudo abrangerá todos os
aspectos do problema, com
o levantamento das popu-
lações, suas necessidades
alimentares e meios de
produção, enfim, o perfei-
to conhecimento prévio
da estrutura e funciona-
mento da oferta — a pro-
dução, meios de distribui-
ção e sua infra-estrutura
— juntamente com o com-
portamento da demanda.
A programação racional e
científica do abastecimento
da Guanabara, que permi-
tira a execução de um Pia-
no Integrado, proporciona-
rá ao Estado regular supri-
mento de gêneros alimen-
tícios de primeira necessi-
dade.

AGRICULTURA

Falando sobre a agri-
cultura da GB destacou as
seguintes atividades prin-
clpais em 1966; mecaniza-

mente ou misturadas com
produto fresco, verifican-
do-se, sempre, maior efi-
ciência das misturas fres-
cas. O estudo concluiu,
em face disso, que o avi-
cultor não deve fazer gran-
des estoques de ração se o
consumo fôr pequeno, mes-
mo se os preços foram fa-
voráveis.

, MAGNÉSIO

Ao realizar pesquisas só-
bre raquitismo das aves, o
técnico R. Creek, do De-
partamento de Avicultura
da Universidade de Mary-
land, verificou que alguns
casos são conseqüentes da
ingestão de alimentos, prin-
cipalmente calcários, com
excesso de magnésio. O ra-
quitismo, nesses casos, de-
corre da diarréia e excita-
bilidade das aves submeti-
das àquele defeito alimen-
tar, mais comum nas poe-
deiras. Aconselha os fa-
bricantes de ração a utili-
zarem calcários com baixo
teor de magnésio.

Dólares
para pesca
no Brasil

Cerca de três milhões de
dólares serão empregados
pelo Governo brasileiro e
Fundo Especial das Na-
ções Unidas, em parcelas
iguais, no programa para
o desenvolvimento pesquei-
ro do Brasil a ser iniciado
nos primeiros dias do pró-
ximo mês — segundo re-
velou o assessor em Legis-
lação e Planejamento da
Divisão de Pesca da FAO,
sr. Júlio Luna.

Acrescentou o técnico
da ONU que o programa
tem como objetivo assistir
de forma completa e obje-
tiva a pesca no Brasil, re-
velando ainda que o tempo
programado para a sua
execução será de dois anos,
podendo no entanto se es-
tender por mais três, além
de já se encontrarem no
Pais os técnicos da FAO
encarregados de sua exe-
cução.

Informou que, antes dos
estudos para este progra-
ma, a FAO já tinha ela-
borado, em conjunto com
o Governo brasileiro, a
nova Lei Geral de Pesca,
aprovada recentemente pe-
Io Congresso Nacional.

— Ainda este ano —
concluiu — a FAO colabo-
rou com as autoridades go-
vernamentais brasileiras
na elaboração do Decreto
n.° 58-696, que trata do
fomento pesqueiro, além do
inventário básico da pesca
brasileira.

OS ASSINANTES
DOMICILIARES

De acordo com o Servi-
ço de Agricultura Estran-
geira do Departamento de
Agricultura dos Estados
Unidos, a produção mun-
dial de leite deve ter au-
mentado 2 por-cento, em
1966. Baseia-se essa esti-
mativa em relatórios espe-
ciais fornecidos pelos adi-
dos do Departamento na
maioria das capitais do
mundo, que analisaram a
produção em 35 países,
que, normalmente, respon-
tlcm por aproximadamente
85 por-cento da produção
mundial de leite.

REGIÕES

A produção de leite na-
queles países deverá ser
aproximadamente de 295,2
bilhões de kg, em compara-
ção com a produção de ...
290,7 bilhões de kg, em ...
1965, e de 282,6 bilhões de
kg , em 1964.

As previsões indicam que
a produção de leite aumen-
tou em 29 daqueles 35 pai-
sés. Em quatro outros pai-
ses, a produção aproxima-
se da cifra registrada em
1965. A produção na Eu-
ropa Ocidental, que é de
mais de 1/3 da produção
mundial, deverá exceder a
cifra de 1965 em cerca de
2 por-cento.

Na América do Sul o au-
mento será de aproximada-
mente 1 por-cento. Segun-
do se acredita, a produção
está aumentando ou sendo
mantida em todos os países,
sul-americanos, excetuado
o Peru.

CRISE EM S P

"A solução para a crise
leiteira surgida em S. Pau-
Io virá com o entendimen-
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to entre as partes e finan-
ciamenlo oficial para esto-
cagens", íoi o que decla-
rou o sr. Otto Frensel, pre-
sidente da Associação Bra-
sileira de Laticinistas, pre-
sente à reunião realizada
na FAESP, em São Paulo,
entre produtores e indus-
triais do leite.

Na reunião o Sindicato
Rural de Campinas abriu
luta contra a decisão arbi-
traria dos industriais, que
impuseram, cm prejuízo do
produtor, o regime de quo-
ta para entrega do produ-
to às usinas. Várias reivin-
dicações foram apresenta-
das pelos sindicatos rurais
de S. Paulo, com os indus-
triais do leite sempre con-
tra-argumentando.

Os debates duravam 5
horas quando o diretor cia
Pecuária de Leite da
FAESP sugeriu a formação
de uma comissão mista rio
3 industriais e 3 produto-
res para deliberarem sobre
o assunto.

DECISÃO

Retornando ao plenário,
a comissão afirmou ter fi-
cado resolvido pagar quo-
ta e excesso para o leite
in natura destinado ao con-
sumo e industrialização do
leite em pó. Deliberou ain-
da que o preço da quota
seria pago no período da
entressafra, enquanto que
o do excesso seria de B0%
do preço quota base para o
leite destinado ao abaste-
cimento da capital e para
o leite em pó. Decidiu
também que seriam segui-
dai as normas da portaria
da SUNAB, quanto ao cx-
cesso da matéria gorda e
as condições a serem ado-
tadas seriam objeto de um

novo estudo. Resolveu so-
licitar ao Governo o en-
quadramento dos derivados
de leite dentro dos produ-
tos amparados pela Comis-
são de Financiamento da
Produção.

PROTESTO

Por unanimidade os par-
licipantes da reunião de
produtores e industriais,
decidiram protestar peran-
te os órgãos governamen-
tais cotra a importação do
leite em pó e outros deri-
vados. Falando ao COR-
REIO DA MANHA, o sr. •
Otto Frensel, disse que tan-
to as cooperativas como as
indústrias estão apreensi-
vas diante do Imposto de
Circulação de Mercadorias,
que passará a vigorar a
partir deste ano e que vai
incidir snb mercadorias pro-
duzidas no ano corrente.

Afirmou que esteve no
Paraná, onde assistiu à fun-
daçâo da Federação dos
Produtores de Leite do Es-
tado e constatou uma pro-
dução farta em compara-
ção aos anos anteriores.
Disse que em S. Paulo a
situação é a mesma e que
condições favoráveis pro-
vocaram o excedente do lei-
te, acima das possibilida-
des atuais da comercializa-
ção. Entretanto o consumi-
dor precisa ser abastecido
a preços convenientes e
com fácil acesso ao produto.

Finalizando, disse que
muitas industriais não têm
capacidade industrial nem
financeira para atender a
oferta o que naturalmente
pode ser remediado com
novas instalações e finan-
ciamentos, e que levará
tempo para ser obtido.

COTAÇÃO BE PRODUTOS
AVÍCOLAS

Foram os seguintes, segundo levantamento do Ser.
viço de Informação do Mercado Agrícola, os preços dos
ovos, pintos, aves e rações no mercado da Guanabara,
na semana passada:

v OVOS

Tipo '•'.'-. «Preço

(Cxa. c/ 30 dúzias)

Cr$

Extra 26.000/27.000
Grande 25.000/26.000
Médio 24.000/24.500
Pequeno 21.000/22.500

PINTOS DE UM DIA

Linhagem Preço
> i

(unidade)

Cr$

Para postura 500/800
Para corte 280/380

AVES VIVAS

Preço

(quilo)

Cr$

Galinha caipira  1.650/1.850
Frango caipira  1.650/1.850

AVES ABATIDAS
Preço

(quilo)

Cr$

Galinha  1.500/1.650
Frango  1.700/1.750

RAÇÕES

Tipo Preço

(quilo)

Cr$

Para pintos 217/242
Para frangos 209/218
Para poedeiras 194/225
Para reprodutóras 212/236
Para corte inicial 238/269
Para corte final 223/255

PARA SUÍNOS — leitões  169
engorda  152
recria  182

PARA EQÜINOS 157/162

PARA GADO LEITEIRO —
até 10 litros/dia  156
acima de 10 litros/dia  171

SEM TRANSPORTE
ADEQUADO NÃO HÁ
EXPANSÃO AGRÁRIA

A produção agropastoril está condicionada às

diversas condições infra-estruturais e, entre essas,

predominam o transporte, a energia e a tecnologia.
Estas.três condicionais são como que os instrumen-

tos de trabalho de que o Governo e a iniciativa

privada dispõem para atuar no sentido do desenvol-
vimento agrário e, por tal contingência, merecem
a atenção governamental. A tese é defendida em
estudo enviado pela Confederação Nacional da Agri-
cultura ao marechal Costa e Silva, esclarecendo que
transporte, em termos de agropecuária, significa colo-
cação em mercado, isto é, facilidade de fazer das
safras verdadeiras mercadorias, ponderação de valor
econômico. Sem transporte serão inacessíveis os mer-
cados de consumo e, sem eles, a produção se anula,
transformando-se em passivo do capital e do trabalho
convocados para as empresas agropecuárias. Assim,
está a agricultura estreitamente vinculada às possi-
bilidades e condições de transporte ferroviário, fluvial,
marítimo e rodoviário, além do aéreo.

FERROVIÁRIO

SB575

No que se refere ao fer-
roviário — diz o documen-
to — predominam entre
nós diversos problemas,
como a deficiência de apa-
relhamento e de sincronis-
mo de transporte 

'na cul-
minância da comercializa-
ção para melhor aproveita-
mento das mercadorias,
com a velha carência de
vagões e de composições,
falta de vagões frigoríficos,
inadequação do transporte
ferroviário para as cargas
a granel; ramais deficitá-
rios, cuja supressão não

pode ser sumariamente de-
cretada sem prévio levan-
tamento das motivações do
colapso econômico das re-
giões rurais que lhes cum-
pria servir, e falta de ar-
mazéns frigoríficos para
dísciplinação do transporte.

O transporte rodoviário,
cujo progresso é considera-
vel, sofre de um pecado de
origem: seu alto custo ope-
racional, que tanto tem
contribuído para a alta de
preços, dada a manifesta
preferência dos produtores
e consumidores pela cir-
culação cm rodovias.

Quanto ao transporte
marítimo, é por demais co-
nhecido o descalabro cm
que vive há tanto tempo,
quando o desenvolvimento
econômico não pode pres-
cindir, no Brasil, de sua
navegação costeira, a servi-
ço dos principais centros de
consumo. Neste setor, qua-
se tudo resta a fazer, para
que a agricultura pense de
novo em usar o Oceano
Atlântico como instrumen-
to para escoar suas safras,
assinala a CNA.

Produção
agrícola da
Paraíba

O Estado da Paraíba con-
ta com 30 produtos agrico-
Ias, e um total de 50 re-
glstrados pelo Serviço de
Estatística da Produção, do
Ministério da Agricultura.
Em 1964, a colheita dos prin-
clpais deu ao algodáo a pri-
mazia, com 11.625 tonela-
rias, representando 25 bilhões
e 845 milhões de cruzeiros.
iO segundo colocado foi o
agave, com 104.571 tonela-
dns, valendo 17 bilhões e 737
milhões. A cana-de-açúcar,
em terceiro lugar, acusou ..
2.197.375 toneladas, no va-
lor de 13 bilhões e 202 mi-
lhões, sendo seguida pela
mandioca, com 616.808 to-
neladas, representando 10
bilhões e 922 milhões de cm-
zeiros. Em segundo plano
aparecem o milho, com —
128.344 toneladas e 6 bilhões
e 873 milhões; a banana, com
8.763.000 cachos e 5 bilhões
e 522 milhões; o feijão, com
55.741 toneladas e 5 bilhões
e 60 milhões, o arroz acusan-
do 31.660 toneladas, no va-
lor de 2 bilhões e 252 ml-
lhões; a batata doce, com
113.829 toneladas, valendo 2
bilhões e 187 milhões. Ain-
da com valores expressivos
vêm o abacaxi, o côco-da-
bala, a manca, a batata In-
glésa, a fava, a laranja e o
fumo (de 604 milhões e 1
bilhão c 868 milhões). Os de-
mis produtos figuram com
índices inferiores a 365 mi-
lhões de cruzeiros. Quanto
às áreas cultivadas, as maio-
res pertencem ao algodão
(395.664 hectare*.), ao milho
(176.449). ROfeIJSo (119 357),
ao stol '89.5661 e & mandio-
ca (61.273 hectares).

SEMENTES DE CAPIM
Tratadas para boa |*rmtn;«jSo.
Casa daj Sementes (SURERUS)
- Av. G. Vargas, 791. J. Fora.

SOSM

FRUTEIRAS DE TODAS AS
QUALIDADES

Chícara HORTULANDIA
- VILA ISABEL —

R. Sen. Nabuco, 48. T. 38-0384.
81403

TÉCNICO INGLÊS
CONCLUI MISSÃO NO
RS: OVINOCULTVRA

O sr. Bernard Williams, perito britânico em
carneiros retornou a Londres em dezembro passado(
depois de passar seis meses prestando assistência téc-
nica a criadores de ovinos no Rio Grande do Sul.

Foi a segunda visita do técnico ao Sul do Brasil.
Em 1965, ali permaneceu sete meses, havendo achado
o trabalho tão interessante e útil que resolveu retor-
nar em 1966. Ambas as visitas foram feitas sob oi
auspícios do Ministério de Desenvolvimento Ultra-
marino da Grã-Bretanha, cujas responsabilidades in-
cluem o envio de conselheiros especializados a países
dispostos a aceitar seus serviços.

EXPERIÊNCIA

No decurso de seu traba-
lho no Brasil, o especialis-
ta realizou extensas via-
gens. Lembrou à reporta-
gem que, certas vezes, teve
dificuldade em fazer com
que os fazendeiros brasilei-
ros entendessem que o Es-
tado do Rio Grande do Sul
era maior do que as Ilhas
Britânicas.

Anteriormente, prestara
assistência a fazendeiros na
Áustria, França, Alemanha,
paises escandinavos e Iu-

goslávia. Disse haver ganha
valiosa experiência no Bra-
sil e estar satisfeito por seu
trabalho, que se relaciona-
va principalmente com a
melhoria da nutrição dos
rebanhos e a redução da ai-
ta taxa de mortalidade en-
tre os cordeiros ter valido
a pena. Para que tenha
efeito duradouro, todavia,
acha que seu trabalho deve
ser continuado pelo menoi
nos próximos cinco anos,
esperando que outros téc-
nicos vão ao Brasil e con-
tinuem a tarefa onde éle a
deixou.

DECRETO DIVIDE
FAZENDA-MODÊLO
EM DUAS GLEBAS

O governador Negrão de Lima baixou decreto

desmembrando a Fazenda Modelo de Guaratiba em

duas glebas, uma cedida à Secretaria de Economia e

outra à de Serviços Sociais, onde serão reinstalados

o Centro de Experimentação Agrônoma e o Centro

Agrícola de Menores Odylo Costa Netto, bem como

dependências d0 Centro de Recuperação de Men-

digos.

RELATÓRIO

Justificando o decreto,
considerou o governador a
necessidade da adoção de
medidas que favoreçam o
desenvolvimento econômi-
co, bem como a elaboração
de estudos referentes à fi-
totecnia e à zootecnia, as-
sim como que a educação
pelo trabalho do cam-r
po, como lavoura, atividà-
des agrícolas e outras, faz
parte da moderna técnica
de recuperação social.

As glebas serão delimita-
das e descritas em proto-
colo a ser firmado entre as
duas Secretarias, sendo que

a área cedida à Secretaria
de Economia deverá ser ex-
piorada por esta direta ou
indiretamente, através do
seu Departamento de Agri-
cultura. Igualmente, ficam
transferidos para a Secre-
rida, bem como todas as
instalações localizadas na
gleba que lhe será confe-
irda, bem como todas as
benfeitorias, equipamentos,
máquinas, veículos e mate-
riais nela existentes. Serio
designados funcionários das
duas Secretarias par» ta-
ventariar os bens relado-
nados, devendo os mesmos
apresentar relatório «dr-
cunstandado no prazo má-
ximo de quinze dias.
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AGROPECUÁRIA
EM RESUMO
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A Costeira t a SSAPP estão «tildando a po»*l*
blüdad* d« conceder prioridade especial ao transporte
dt rações balanceada», para aves, das indústria* lo-

eolüada* na resido centro-sul, para os auicullorc* amo-

itmtruet, qut st encontram cm «irias di/icu!dadci cm
uirtudt da escaiiez da mercadoria no» merendo» do
Nort* do Pai».

Importadore» alemãe» de café, qut operom na cl-

dadt de Hamburgo, estiveram «m uUita d* tris dias

d» cooperativa» de ca/cicultorc» de Alegre, Guactií e
Santa Tcre»n, no Espirito Santo. Declararam-íe »a-

ti»/*ito» com o» tipos de café cultivados naquelas lo-
calidades.

A Sociedade Rural do Norte do Parand progra-
mou para o período 1.° a 9 de abril do próximo ano,
o Quarta Exposição Apropccuriria e Industrial de Lon-

drlna- A Terceira Exposição, realizada no ano em cur-

to, reoUtrou orande êxito, com o comparecimento de

100 mil visitantes t movimento /inanceiro superior a

Cri 2 bilhões. O Município d« Londrina conta com
cerca de 180 mil habitante, 20 esíabclecimento» ban-
cdrio», 28 holct», 9 emissoras de rádio t 20 clube» re-
criativos,

O primeiro sistema de transmissão hidrosfdtlca
«m trator de produção cm série foi recentemente exi-

bldo em Londres, instalado em um trator alemão
Elcher Mammut,

O Itamaraíl recebeu comunicação da Embaúrnda
do Brasil na Bclolca, dando conta da possibilidade da-

crucie pais interessar-se pela importação de carne bo-
nina brasileira, embora o» importadore» locais pre/i-
ram, cm princípio, comprar o produto argentino- O in-

formt assinala que os compradores belons gastam, cn-
mumcnle, peças com piso entre 50 e 75 quilos, com
o» quarto» traseiro» cortado» em 3 lado». No que se
relaciona ds carne» industrializadas, dão preferência
d mercadoria magra, com o mdximo de 3 por-cento de

Gordura risível, devendo cada peça ter o piso mínimo
de 10 quilos.

Também há possibilidade de exportação de bananas

para a França, que no ano passado importou cerca
. de 400 mil toneladas da fruta, sendo a maior parte

procedtntt de duas de suas colônias — as ilhas da •

I Guadalupe t de Martinlca. Êstí ano, a produção dn-
', 

quilos repiões «o/reu forte decréscimo em virtude de

furacões, sendo que na primeira é esperada a queda
dt B0 por-cento da colhelra prevista.

+ A produção 7nundinl de banha animal elevou-se,

em 1005, a mais de 3,12 milhões de toneladas, contra
3,03 milhões no anterior, quando »e havia registrado
queda dê 5 por-cento em relação a 1963. A reação

quantitativa do volume de produção no ano passado
d*viu-sc ao incremento ocorrido na Europa, particular-
mente parte Oriental e União,Soviética. América do
Sul, África e Ásia. Na América do Norte veri/lcou-se
queda di 10 por-cento em relação ao total produzido
cm 84.

• O GERAN (Grupo Executivo de nacionaliza-

ção da Aoroindústria Açucareira do Nordeste) pretende
introduzir profundas modi/icações na estrutura agra-
tia daquela reoião, mediante execução de plano qiün-
ijilinal e utilização de 170 bilhões de cruzeiros. A pro-
oramação prevê orande diminuição da drea cultivada

r - com cana, aproveitando-se quase 200 mil hectares para

\ realização d» reforma agrária. Espera que a reuião

í deixe de ser lati/úndlo-monocultor pura trans/or-
mar-si em produtora diversi/ienda.

PEDOZOOLOGISTAS
HÚNGAROS VÊEM SOLO
DA AMÉRICA DO SUL

Encontra-se na América do Sul desde novembro
uma expedição húngara de pedozoologlstas que, sob
o patrocínio da UNESCO, está empenhada em reunir
material para as pesquisas relativas ao estudo com-

parado do caráter biológico, tanto do solo das ílo-
restas virgens como do que hoje é destinado à

plantação, mas que antigamente era ocupado por
florestas.

MIC EXPLICA CRISE
CANAVIEIRA EM MG

Utilização de
rochas como
fertilizantes

Plantadores de arroz radicados cm Pirapora
t outras localidades do Valo do São Francisco vão so-
licitar ao Governo medidas cm favor da classe, amea-
cada de orandes prejuízos, cm virtude das enchentes
çue tem destruído ns lavouras: a) suspensão, por dois
onos, de execução judiciaria dos débitos no Danço do
hrasil; b) rc/tnnncíamcnto dos débitos, com bnse na
previsão dns colheitas, cm duas parcelas; c) /orneci-
mento de sementes (em cooperação), adubos, inseti-
eidas c sacaria; d) empréstimos de tratores t imple-
mento» aoricoln». A orlzicultura daquela zona lograra
t/rande impulso nos últimos quatro anos devido d pre-
»«nça de aoricultores oailchos, atraídos pelas boas pos-
cibilidade» repionais.

A Cooperativa Agropecuária de Curvelo (MG)
estd construindo usina de leite com capacidade inicial
de 60 mil litros riidrios, podendo ser ampliada para
100 mil litros. Construção orçada em 140 milhões de
crurfiro» e ocupando drea coberta de C00 m2.

Cerca de 130 milhões de cruzeiros foram gas-
to» na construção da usina de benc/iclamento de leite
recém-inaupurada pela Cooperativa de Laticínios de
São Mateus (ES).

iniciadas experiências no litoral do Parnnd com
« plantação dt raml. Pequenas plantações de um hec-
tare foram formadas em de» propriedades rurais dos
municípios de Guarntubn, Marretes e Antonina para de-
terminar as melhores áreas produtoras e avnlinr a qun-
lidade da fibra produzida.

A Secretaria de Apricultura do Cenrd recebeu 500
toneladas de prúos de sorgo de procedência norte-ame-
ricana, destinada» a dois projetos de alimentação de
rebanhos bovinos leiteiros c planteis avícolns, locali-
sados, respectivamente, em Fortaleza e Maranpunpe.

Embarcadas no Porto de Pnrnnapud, com des-
tino d União Soviética, 30 toneladas de café solúvel.
liá possibilidades de novos fornecimentos, segundo in-
formação prestada em Londrina pelo embaixador io-
viitico no Brasil.

Gisner Morpado, nosso companheiro de reda-
ção, faz parte do grupo de personalidades que mais se
destacaram nos setores cooperativista e apricoln no ano
de I96Í. Também foram aclamados os srs. Íris Mein-
Itrg, ex-ministro Ney Braga, Gcrvásio lnonuc, gover-
r.ador Paulo Pimentel, povernador Paulo Guerra, mi-
nistro João Gonçalves de Souza, Josafá Macedo, Flá-
Vio da Costa Brito, Fábio Yassuda, Edgarà Teixeira
Leite, Gastáo Lammounier Jr., João Cleofas e Antônio
Satnt Pastoui. O Comitê1 Nacional do» Jornalistas na
Africultura, que promoveu a eleição, entrepard o» di-
ptimas aos apraciados em data próxima.

Nos onze primeiro» meses de 1966, a produção
nacional de tratores foi da ordem de 11.831 unidades.
Ai fdbrica» que mais produziram foram Massey-Fer-
guton, Kubota-Tekko, Ford, Valmet e Iseki.

O Governo do Rio Grande do Sul estima em
'"> mil tonelada* a produção oaticha de tripo da sa-
fra atual, repruentando leruível melhoria em relação
it colheitas anterior**. Conseqüência dai nova» va-
ritdadts, lançada* recentemente após 12 de estudo»
conjunto* para ttleçio dt tspiciet de maior rendi-
mento t mal* re*i*tentc* d* praga* e trueto». At va-
tieiades Toropi, Nora Prata, CotlporS, Gimã e as
chamadas IAS tem aprovado plenamente, sepundo a
Secretaria dt Agricultura local, com rendimento* mé-
dio* d* 21 tacos por hectare, coiuiderado muito bom
ptlot tienicot.

EXPOSIÇÃO

Antes de deixar Budapes.
te chefiando a expedição, o
dr. Janos Balogh, membro
correspondente da Acade-
mia do Ciência* da Hun-
gria e professor de zoota-
xia da Universidade de
Budapeste, expôs os objetl-
vos da missão, a qual, em
fins de 1905 e Inicio de
1966, examinou durante
seis meses as condições do
solo dos trópicos, no Chile,
Argentina e Paraguai.

CURSO

Naquela oportunidade —
declarou — fizemos con-
ferências no decorrer do
primeiro curso pedobloló-
gico da Argentina. As pes-

quisas que agora realizare-
mos dizem respeito às par-
tes brasileira • boliviana
da mesma região. Espero
que a nossa atual viagem
seja tão proveitosa quanto
a anterior.

Integram ainda a delega-
ção o dr. Andras Zlcsl, co-
laborador cientifico do gru-
po de pesquisas pedozooló-
gicas da Academia de Ci-
ências da Hungria; o dr-
Sandor Mahunka, pesquisa-
dor cientifico do Museu de
Ciências Naturais de Buda-
peste, e o engenheiro de
florestas Nador Irmai, de
origem húngara mas resi-
dente na Bolívia.

O dr. Janos Balog já che-
íiou expedições desta natu-
reza no Congo, na Austrá-
Ha, na Nova Zelândia e na
Nova Guiné.

RJ ESTUDOU NO
RS AS TÉCNICAS
DE AGRICULTURA

Técnicos do Estado do Rio participaram do curso

de Agrostologia promovido pela Divisão de Treina-

mento do Departamento de Promoção Agropecuário,

do Ministério da Agricultura, ministrado em Bagé, Rio

Grande do Sul, em colaboração com o CETREISUL..

O curso, com duração de 23 dias, destinou-se

a aperfeiçoar técnicos do Departamento de Produção

Animal de diversos Estados e foi ministrado por
especialistas da Fazenda. Experimental de Criação
"Cinco Cruzes", com a coordenação de um técnico do

CETREISUL. Foram utilizados, durante o curso, as

Instalações e o material daquela. Fazenda Experi-

mental, incluindo sementes, herbários, laboratórios,

máquinas e os campos experimentais, assim como

campos já designados do particulares dos arredores

de Bagé, estes últimos durante a fase das aulas

práticas.
TEMAS

Foram abordados temas
sobre "pastagens nativas",
com nnálises dos seus sls-
temas do manejo, o estudo
de estado e da evolução
dos mesmos, os métodos de
análise de vegetação, os In-
vnsores e os planos de utl-
llzação; "pastagens cultl-
vadas", abordando o pre-
paro de solo, a semeadura
c icus aspoctos (época,
densidade, forma e ino-
culação), a análise das cau- ¦
sas do Insucesso no cultl-
vo das pastagens, o mane-
jo das pastagens, o sistema
de pastejo, n conservação
de forragens, a dinâmica da
fertilidade c as suas cau-
sas, como o nitrogênio no
solo, as dejeções, a aduba-
ção, a Integração dos ele-
mentos o o movimento da
fertilidade numa exploração
agrícola, os invasores, as
pragas, as doenças o os
meios de combate.

Por outro lado, o item
"generalidades", após um
rápido estudo teórico da*
pastagens no sul do Brasil
e no mundo, passou em
revista os vários fatores
que influem na formação e
na qualidade dos pastos,
como seja o clima, o solo
e aspectos de fator animal,
ou seja, os hábitos e slste-
mas de pastejos, a carga
animal e, finalmente, o ais-
tema ecológico a será de*
dlcado ao estudo das rela*
ções entre pastagens e nu-
trlção animal, analisando o
calor nutritivo da» pasta-
gens, os índices de consu-
mo de matéria verde • de
matéria seca pelos animais,
a capacidade dns pastagens
em preencher os requisitos
de energia e de proteína*
dos herbíveros, as necessl-
dades alimentícias dos ani-
mais e as épocas de pro-
dução de pastagens, as ca-
rênclas minerai* do animal
vivendo em pastagens.

Atendendo à convocação
da Câmara dos Deputados,
o ministro Paulo Egydio,

da Indústria o do Comer-
cio, deu àquela casa do

Congresso esclarecimentos
sobre a crise açucareira,
notadamente em Minas Ge-
rais. Respondeu, a seguir, a

várias indagações dos srs.

Abel Rafael (MDB-MG),
Clemens Sampaio (MDB-
BA), Afonso Celso (MDB"
rj),. Geraldo Freire

(ARENA-GM) e outros re-

presentantes.
EXPOSIÇÃO

Salientou que o comple-
xo agro-industrial da cana
de açúcar é integrado por
mais de 270 usinas, inte-
ressando a todos os Esta-
dos, exceto Acre, Amazo-
nas, Pará o Guanabara,
além dos territórios. Por
Isso, é uma das mais lm-
portantes fontes de empre*
go da Zona Rural brasilei-
ra, ocupando mais do um
milhão de pessoas. Na safra
1965/66 as Usinas utiliza-
ram 48 milhões de tonei a-
das de cana, estimadas em
mais 520 bilhões de cru*
zelros. Foram fabricados 76
milhões de sacos de 60 qul-
los brutos de açúcar cris-
tal, cru e demerara, no va-
lor global de 755 bilhões
de cruzeiros e 600 milhões
de litros de álcool no valor
de 72 bilhões de cruzeiros,
além do bagaço residual pa-
ra a indústria de celulose,
papel, ácidos citrico, oxáli-
co e látlco. O açúcar produ-
zldo foi multo mais do que
o necessário para o consu-
mo interno. Dal a exporta-
ção de 15 milhões de sa-
cos.

MALES

Disse que os males eco-
nômlcos e financeiros —
mais agudos no Estado do
Rio e em São Paulo — cau-
sados pela competição de-
sordenada e pela produção
excessiva, já estavam fei-
tos e cumpria, então, en-
írentar o problema do sa-
neamento e da recuperação,
programa esto apenas inl-
ciado. As medidas postas
«m prática — adoção do ta-
xas ad-valorem em substl-
tulção àg primitivas taxas
de valor absoluto, a fixação
de preços regionais, a defi-
nição de mercados regio-
nais privativos e o estabe-
leclmento de quotas men-
sais de comercialização per-

mitlram melhor comercial!-
zação.

SAFRA 1966-67
O IAA — informou —

chegou à conclusão de que
a nova safra deverá ser de
81 milhões de sacos. Ten-
do em vista os estoques re-
manescentes, considerou ne-
cessárlo estabelecer o con-
trôle rígido da produção,
consideradas as possibilida-
des de absorção dos merca-
dos interno e internado-
nal, aquelas estimadas em
51 milhões de sacos. Trin-
ta milhões de sacos se des-
tinam ao comércio interna-
cional, muito fraco, não se
registrando em 30 anos pre-
ços tão baixos como os de
agora, pois a tonelada está
sendo negociada em 33 dó-
lares, ou seja, Cr$ 4.452
FOB. O Brasil ó um dos
principais fornecedores de
de açúcar aos Estados Uni-
dos (este ano foram em-
barcadas para aquele país
430.000 toneladas métri-
cas). O preço por tonelada
(CIF-Nova York) é pago à
razão de 157 dólares.

PREÇOS
Discorreu sobre as medi-

das adotadas pelo Governo
na execução da safra, es-
tudando agora o IAA o
comportamento dos custos
de produção, cujas conclu-
soes evidenciarão da neces-
sidade ou não e, se fôr o
caso, da natureza dos rea-
juçtamcntos a serem efe-
tuados nos preços internos
do açúcar, sendo difícil esta
decisão quando há exce-
dentes de produção acumu-
lados. O produtor, tam-
bem, não deve alimentar a
idéia de que o reajusta-
mento dos preços, pura e
simplesmente, seja o gran-
de remédio para o seu pro-
blema de custos.. Disse que
o Brasil é o 22.° produtor
de açúcar quanto ao rendi-
mento agrícola, 23° em
produção por hectare o
20° em rendimento indus-
trial. Assim, acentuou, sò-
mente a elevação dos índi-
ces médios de produção po*
dera, efetivamente, contri-
buir par? o fortalecimento
econômico da indústria açu-
careira nacional, dando-lhe
o imprescindível poder de
competição, ou, pelo menos,
reduzindo de forma apre-
ciável a distância que hoje
se mede entre os outros
custos internos e oa preços
do mercado livre mundial.

1967/68
Afirmou que já se come-

ça a coaslderar o problema
ria safra 67/68 o advertiu ser
bom que fique claro, desde
logo, que o esquema de con-

tençáo não poderá sofrer mo-
dlílcações substanciais. Este
é o comportamento devido
face à conjuntura. O consu*
mo Interno da safra deverá
subir para 53 milhões de sa-
cos. Em 67, o IAA conta co*
locar no mercado preferen*
ciai dos Estados Unidos ....'
500.000 toneladas métricas, o
que corresponderá a cerca de
8 e melo milhões de sacos,
podendo sofrer um pequeno
acréscimo se forem conflr-
madas as atuais expectatl-
vas, sendo certo que multo
dificilmente melhorarão os
preços nos próximos 18 me-
ses. Os produtores devem ter
em conta, também, a neces-
sidade do aperfeiçoamento
doa tipos, a fim de que não
venhamos a sofrer dlscrlmi*
nações no mercado Interna*
cional pela baixa qualidade
de nossos açúcares. Aeentu-
ou que náo se deve perder
de vista, face ao cresclmen*
to rápido de nossa popula*
çâo, a economia de mercado,
frisando: "O empresário não
é o Estado. O Estado cum-
pre, apenas, o seu dever de
disciplinar a oferta, ajustan-
do-a aos termos da deman*
da. Os capitais Investidos no
setor, ponderáveis, 6ão da
iniciativa privada, como de-
la são os seus benefícios e
os seus riscos. Não se pen-
sa em erigir o Estado no
comprador compulsório de
produção sobrante."

CRISES
Referiu-se a dois movi-

mentos distintos na crise
açucareira: conjuntural e es*
trutural e ao ritmo da mo*
dernlzaçfto, que é lento, vis-
lumbrando-se alguma melho-
ria tecnológica apenas na re*
glão centro-sul, notadamen-
te em São Paulo. A crise de
estrutura remonta aos pri-
melros anos de após-guerra
e desde 1948 o IAA procura
superá-la através de estudos
técnicos de várias equipes
especializadas. Vlsa-se o re-
aparelhamento de fábricas,
IrelocallzaçSo e racionaliza*
ção de usinas.

MINAS
Quanto às Informações sô-

bre a falta de cumprimento
das usinas de açúcar de Ml-
nas Gerais no acordo para o
pagamento de fornecimento
aos plantadores de cana, em
Ponto Nova, disso que o IAA
náo recebeu qualquer recla-
mação dos fornecedores das
demais zonas produtoras.
Detalhou as providências to-
madas para a regularização
dessas falhas o concluiu for*
necendo tabelas de preços e
sua evolução de 1954 a 1965
e outras de preços de cana e
de açúcar deflaclonados.

O Instituto de Pesquisas
agronômicas do Nordesta
firmou convênio com a
SUDENE para pesquisar a
utilização de rochas como
fertilizantes e corretivos,
informou o agrônomo Jai-
me Sena, diretor daquela
entidade. Salientou que
experiências já reallzadaj
pelo órgão ofereceram re-
sultados compensadores, em
certas regiões do Estado da
Pernambuco. O convênio
visa a solucionar problemas
da pobreza em elementos
minerais dos solos lixlvia-
dos ou que possuam peque-
na capacidade de trocas da
elementos e ainda ofere-
cer condições de maior dis-
ponibilidade dos nutrientes
às culturas, pela correção
da acidez ou alcalinldade.

Inicialmente as pesquisas
serão levadas a efeito nas
faixas litorâneas a mata a
posteriormente, estendidas
ao sertão.

Volta do
Brasil ao
I. do Frio

A Confederação Nacional
da Agricultura oficiou «o Ita-
maratl solicitando o relngres-
so do Brasil no Instituto In-
ternacional do Frio, do qu»l
vinha participando po' fôr*
ça do Decreto Legislativo n»
1, do ano de 1959 e se afa»-
tara, inexplicavelmente.

Em longa exposição, ene»-
receu a Importância não sô
do frio industrial em nosso
Pais, mas também daquele
organismo Internacional, qu*
congrega os principais países
do mundo e seus mais desta-
cados especialistas, reallzan-
do Importantes congressos a
reuniões de comissões téonl-
cas que se deslocam is n»-
ções filiadas.

Adiantou a CNA que o Ml-
nistório da Agricultura e ju-
tros órgãos governamentais
são contrários ao desllgamea-
to do Brasil, face às van'*
gens dessa filiação, esclare-
cendo que, so o nosso Pais •
deixou de auferir vantagens,
não cabe culpa nem aos téc-
nicos nem às classes produ-
toras, pois a Iniciativa d«
uma participação mais efetl-
va compete, inegavelmente,
ao Governo brasileiro, a quem
apela para que o assunto se-
Ja reconsiderado, dentro d»
política geral adotada pelo
Brasil, Inclusive participando
de organismos sem a mesma
importância da que tem o
Instituto Internacional do
Frio, cujas atividades lnteret»
sam à própria segurança n»«
cional.

o que enge
o rebanho

É o olho do dono, quem nâo sabe?
Principalmente quando o criador
acrescenta ao zelo natural
uma assistência prática
e atualizada. Quando confia a
orientação do rebanho a
veterinários, e escolhe suplementos
alimentares. vacinas e
medicamentos especializados
PFIZER, garantidos por um padráo
cientifico de nivel internacional
- admirável afirmação do
desenvolvimento-de nosso Pais.

DUAS LEGUMINOSAS
UTILIZADAS NA
ADUBAÇÃO DO SOLO

Adubação verde, como sabe hoje quase todo agri-
cultor, é fertilização de terra por intermédio de plan-
tas da família das leguminosas, que têm a proprie-
dade de fixar o azôto do ar atmosférico nas peque-
nas nodosidades de suas raízes. Com o enterrio des-
tas plantas em determinadas fases de seu desenvol-
vimento, o terreno em que foram plantadas fica qu]-
micamente enriquecido e de propriedades físicas me-
lhoradas, por força do volume de matéria-prima ao
mesmo incorporado. É grande a família das legu-
minosas, mas são poucas as plantas de comprovado
valor real na adubação verde, e ainda menos co-
nhecidos os informes práticos a seu respeito, no seio
dos agricultores brasileiros. Duas são muito reco-
mendadas: a mucuna e o calo-pogonium.

MUCUNA

A mucuna necessita solo
preparado com lavra comum
seguida de gradagens d* dis-
cos. Plantação normal, era
covas de 0,60m2 a 0,70m do
distância, com dois grios em
cada uma. Consumo de 35 n
40 quilos da semente» por
hectare. Exigência de uma
* duas capina* como trata-
mento cultural. Idade de
aproveitamento como adubo
verde d» 7 * 9 meses, quan-
do começa a florescer. Boa*
condições do terreno para as
culturas subseqüentes (cana,
mamoni, amendoim, etc.)
depol* d* dois a três meses
de enterrio. Cobertura do
solo de média fertilidade,
pela camada vegetal, mais
ou menos 3 meses depois de
germinação. Tombamento dl-
flcll pelo fato de ser trep»-
deira • de formar camada
orgânica tio densa que ex!-
ge, muitas vizes, passagem
da grade d* disco* ante» do
enterrio mecânico. Resiste
bem aos efeito* dos verões
prolongados.,

Cilopogonlum — Sementes
miúdas, semeadura mecânica
na distância de 0,50m a
0,60m entr* a* linhas, em-
pregando-se 45 a 48 quilos
por hectare. Um pouco sen-
slvel • vagarosa na primeira
fase de desenvolvimento.
Crescimento ripldo do 3.°
mé* em diante. Ciclo vege-
tatlvo mal» ou meno* como
o da mucuna, mas com maio-
res possibilidades d* cober-
tura • abafamento do mato
e das pragas vegetal» (tlrlrl-
ca, genglbre-, c*plm-deburro,
etc). Floração abundante,
vagens de 4 a 6 grios cada
uma. Para efeito da dlstri-
buição das tementes, colheita
manual quando se qutr con.
servar * cultura; ou batedu-
ra das planta* *6c*i, arran-
cada* totalment* por capina-
çio, on! caso contrário. Dua*
• três limpai como trato
cultural, que é mais caro
qut o da mucuna. Granda
produçio de matéria orgâni-
ca, facilidade d* enterrio e
duraçio *m cultura até três
•nos. Resista bem is longas
uütital.
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Econômico CORREIO DA MANHA, Domingo, 8 de janeiro de 1967

ECONOMIA E
SOCIOLOGIA

m

Duzentos economistas e sociólogos brasileiros en-
ntram-se empenhados e7ti atividades de pesquisasc0 

instituições de pesquisa básica e aplicada no Pais,
¦ o Que informa a Coordenação do Aperfeiçoamentoe, 

prosai de Nível Superior, em seu último relato-
rio sobre as instituições de pesquisas, jeito em 1966.

Segundo o relatório da CAPES, cerca de 250 ins-
fifuições nacionais encontram-se, no momento, dedi-
adas a pesquisas básicas e aplicadas de ciências so-

ciais (economia, sociologia, antropologia, educação,
etc.) biologia, química, física, matemática, agronomia
c outras.

Nesses centros trabalham aproximadamente 5.000
técnicos, sendo que 14Q em Sociologia e 130 em Eco-
«omifl. O estudo abrangeu, contudo, a Fundação Ge-
túlio Vargas e o Escritório de Pesquisa Econômica
Aplicada, do Ministério do Planejamento, órgãos estru-
««rodos — ou a serem organizados — em forma de
iundação e que ocupam o inaior contingente de eco-
Jiomistfls do País, em termos globais.

Dando conta da situação dos pro/issionais de eco-
«omifl c sociologia, por outro lado, foram realizadas,
«os últimos meses, duas pesquisas: uma, sóbre as fa-
culdades de ciências econômicas, patrocinada fe já
publicada) pelo EPEA, e outra, sobre os técnicos em
ciências sociais, pelo Ministério da Educação.

Embora elaboradas com objetivos diversos, as duas
pesquisas dão indícios seguros do crescimento do mer-
cado de trabalho para economistas e sociólogos, mas
comprovam o nível baixíssimo da maioria das instt-
ttiiçóes universitárias que se dedicam à formação dês-
ses técnicos.

AMÉRICA LATINA
Será posto em circulação, nesta semana, o nume-

ro 3, o"0 9- da revista América Latina, do Centro La-
tmo-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais, di-
rigido pelo professor Manuel Diégues Jr. (Rua Dona
Mariam, 73, Botafogo, Rio).

O número correspondente aos meses de jullio a
setembro de 1966 publica ensaios sobre Tecnologia y
recursos naturales: ei' ejemplo de America Latina
(G. fí. P- Aymans), Etude comparative des sociétés
paysannes d'Amérique Laüne (Richard P. Schaedel),
Política e Desenvolvimento: o caso brasileiro (Antônio
Octavio Cintra e Fábio Wanderley), El reconocimien-
to dei papel des campensino en na reforma agraria
(Sam Schulman), Impasse e perspectivas da sociologia
rural: estudo de quatro fenômenos sociológicos (Carlos
/liberto de Medina). Divulga ainda noticiário sóbre
reuniões, congressos e conferências de ciências sociais
e notas de livros e artigos.

DIAGNÓSTICO
Acaba de ser editado pelo Ministério do Planeja-

mento o diagnóstico preliminar número 2 de Educa-
ção, do Plano Dccenal de Desenvolvimento Econômi-
co e Social, dividido e?n três partes: os subsetores do
sistema brasileiro de educação; aspectos de influência
ao treinamento profissional, imigração, emigração e
assistência técnica na formação da mão-de-obra no
Brasil; e conclusões.

Até o próximo mês Ceverão ser editados os diag-
Tiósticos setoriais sóbre energia, transportes, comunica-
ções, indústria e mineração e serviços. Os diagnósti-
cos regionais sóbre os sistemas norte, nordeste e cen-
íro-sui, segundo se informa, serão divulgados mais
tarde.

NOTÍCIAS
*** A França continua a ser o país mais procura-

do pelos estudantes brasileiros que fazem pós-gradua-
ção no exterior nos diversos ramos dos cursos univer-
sitários, inclusive ciências sociais. Dados divulgados
pelo Ministério de Relações Exteriores indicam a pro-
porção de 3 estudantes brasileiros na França para 1
nos Estados Unidos.

,,í"> Até março será editado o segundo número da
revista Dados, do Instituto de Pesquisas do Rio de Ja-
tieiro, cia Fundação Cândido Mendes, com dois expres-
tivos ensaios de Fernando Henrique Cardoso e Gláucio
Ary DUlon Soares, sóbre estratificação e mudança so-
ciai na América Latina.

«"* O próximo número da revista América Lati-
na, do CLAPCS, será dedicado à transcrição dos resul-
tados dos trabalhos de sociologia educacional, realiza-
dos na mesa-redonda dedicada à análise de problemas
de sociologia educacional, no Congresso Internacional
de Sociologia de Evian.

JOSÉ NILO TAVARES

MAQUINAS

Um plano destinado à construção de cidades tn-
dustriais submarinas no Mar do Norte foi recentemente
discutido por um grupo de arquitetos, engenheiros e
projetistas, em reunião realizada no norte da Ingla-
terra. Concluíram eles que o Mar do Norte, com seu
imenso potencial de combustível e gás natural, sua re-
latiua pouca profundidade c sua proximidade das áreas
densamente povoadas da Inglaterra oriental, Escandi-
náuia e Países Baixos apresentava-se como ponto ideol
para projetos daquela natureza.

As fábricas seriam erguidas no leito do mar sóbre
os depósitos de óleo e gás, mas se projetariam acima
da superfície.

Tais cidades, baseadas no conceito Mulberry Har-
bour do tejnpo da guerra, seriam "acodicionadas" em
diques interligados da concreto que flutuariam como
iccberg, ficando sua estrutura principal sob a super-
íícia do 7»ar. Torres de comando especiais dariam acca-
so ao seu interior, forneceriam locais residenciais e de
recreação para os trabalhadores e suas famílias.

A equipe de peritos enviou suas conclusões à As-
sociação Sententrional de Arquitetura e preparou um
Plano detalhado de um dique submarino básico, pesan-
do 45.000 toneladas e cujo custo seria inferior a meio
milhão de libras esterlinas.

» * •
Os Estados Unidos vêm aumentando, gradativa-

mente, suas i?nportações de veículos, atingindo no ano
passado, 000 mil unidades, sendo o Volkswagen o carro
estrangeiro preferido pelos norte-a7nericanos, com 73%
das importações. As vendas daquele veículo, em se-
lembro último, superaram de 34% as vendas no mes-
">o período de 1965. Foram importados naquele mês,
Pelos Estados Unidos, 38.783 veículos Volkswagen,
contra 28.842 em setembro do ano anterior.

A República Democrática Alemã forneceu ao Bra-
»", num período de 10 anos, cerca de 3.500 máquinas
ferramentas. A instalação em São Paulo, de um cen-
tr° de assistência técnica e serviços contribuiu paraourneníar as aquisições brasileiras daqueles produtos.O setor industrial de máquinas ferramentas da Re-
Vi .'íca.Democrática Alemã, que compreende mais de
*: 'abricas, com aproximadamente 36.000 empregados,aporta atualmente para cerca de 70 países.

# •
Material plástico destinado a fazer concorrência°af°. estará sendo produzido até 1968, em larga es-

ca h 
malerial compõe-se de longas tiras de fibras deT°ono, que podem, ser modeladas com resinas emsruiuras, as quais segundo os fabricantes tem dezezes a resistência do aço. A técnica do uso de fibrae carbono foi desenvolvida por cientistas no Royal>¦ raft Establishment, em Farnborought Duas firmas'túnicas rão produzir as fibras de carbono, depoisrealizarem várias experiências de laboratórios, am-' m"s n«m processo industrial.

* •
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Sa'"i da ^orica c,n Gotemburgo o 500.000.° Volvo
sua' 

C0"'iee,tI° Pela designação de "Amazonas" que, na
do « p""0 cic quatro Portas, foi introduzido no merca-
vemiS em 1958- Cinco anos mais lardc' Iancou"sc a
2onas° d"QS P°rí?s c' em 1962, a station V9lvo Ama'

cad<H'? SéHe 12° da VoIvo detém> a0°Ta' 23% do mer"
meim ° e' "° P'ano internacional, obíeuc nos pri-
dade, !"!," me!ses de 1966, um total de 18.387 uni-
40<- 

'•'ywdo.s nos Estados Unidos, o que representa" mo.ts.do que no mesmo período de 1965.
JVnnüS Venda* nos países escandinavos — Dinamarca,
m<Sô.C Fin'ándia

PETROBRÁS É MAIOR
INVESTIDORA DA AL

também acusaram substancial

Técnicos do Grupo de
Trabalho sobre revisão do
imposto único sobre com-
bustíveis, passaram em re-
vista os vários aspectos do

programa petrolífero brasi-
leiro, chegando à conclu-
são de que o Governo,
ao eliminar os subsídios
que mantinham artificial-
mente baixos os preços de

petróleo e seus derivados,
deu um passo decisivo em
defesa do orçamento da
Petrobrás, cujo programa
de investimentos não en-
contra paralelo em nenhum
outro país da América La-
tina.

As despesas de capital da
Petrobrás, em 1966, ultra-
passam de Cr$ 460 bilhões,
graças à concentração, na
empresa estatal, dos recur-
sos antes pulverizados por
via dos subsídios. Desse to-
tal, as obras absorvem Cr$
225 bilhões e os equipa-
mentos — dos quais, cerca
de 90% adquiridos no mer-
cado interno — perfazem
Cr$ 186 bilhões, constituin-
do poderoso estimulo à ati-
vidade do setor da indús-
tria de bens de produção.

DESCENTRALIZAÇÃO

O dinamismo da Petro-
brás na execução de seus
numerosos programas espe-
cíficos ganhou muito, nes-
ses últimos dois anos, com
a distribuição dos encargos
da diretoria, e também com
a criação de quatro Depar-
tamentos. Desses, o da Ex-

ploração e Produção, desti-
nado à pesquisa e lavra de
petróleo, empregou em 1966,
Cr$ 108 bilhões, 'ou seja,
22% do total de recursos
da empresa, êste ano.

Os outros Departamentos
são os seguintes: Departa-
mento Industrial, constitui-
do das unidades de opera-

ção, refinarias e fábricas,
entre as quais a Refinaria
Duque de Caxias, a maior
do País e uma das mais
modernas do mundo: o De-

parlamento Comercial, que
reúne as operações em tôr-
no de compra e venda de

petróleo, e exerce o mono-

pólio da importação desse

produto; c, por fim, o De-

partamento de Transportes,
constituído da frota de pe-
troleiros, dos oleodutos e

terminais marítimos.
Graças à descentralização

administrativa operada pelo
atual governo na Petrobrás,
sua Diretoria e o Conselho
de Administração ficaram
mais livres para a tomada
de decisões prontas de alto

nível, as quais estavam su-

jeitas, antes, e a um pro-
cesso de engarrafamento.
Essas medidas se refletem
sobremaneira no cresci-
mento da produção de óleo
bruto em 1966: após quase
cinco anos de completa es-
tagnação no nível dos 100

mil barris diários, Is vezes
atingido somente o custo de
lavra predatório dos cam-

pos, registrou-se çrande
procresso nos trabalhos de
pesauisa e lavra, narticular-
mente após o início das per-
furacões no Campo de Mi-
ranea, na Bahia, e no Cam-

po de Carmópolis, em Ser-

gipe.
REFINARIAS

O Grupo de Trabalho fêz
também um balanço das
atividades das refinarias,
oleodutos, terminais mari-
timos e fábricas de asfalto
em operação no Pais.

Foram concluídos, êste
ano. os investimentos que
melhoraram as condições
operacionais da Refinaria
Duque de Caxias e amplia-
ram sua capacidade de pro-
cessamento para 24.000 me-
tros cúbicos por dia (cerca
de 150.000 barris) — índice

alcançado em dezembro ds

1965. Essa refinaria pro-
cessava, antes, 90.000 bar-

ris diários, e sua expansão
íol deteminada pela deman-
da crescente de derivados
de petróleo nesta região

geo-econômica. No projeto
de ampliação, já concluído,
figura a montagem de uma
unidade de dessalinização,
que tornou possível à reli-
naria operar com vários ti-

pos de petróleo salgado —
melhoramento cujo sentido
econômico está nos preços
mais baixos dos petróleos
salgados. Com essa amplia-
ção de sua capacidade, a
Refinaria Duque de Caxias
superou a Refinaria Presi-
dente Bernardes, cuja ca-
pacidade é de 17.000 metros
cúbicos por dia (cerca de
117 mil barris diários)'.

A Refinaria Gabriel Pas-
sos, antiga reivindicação
dos mineiros absorveu em
1966 recursos da ordem de
Cr$ 17 bilhões, e seus gas-
tos até 31 de dezembro de
1965 subiram a Cr$ 26,6 bi-
lhões. Pela distribuição dos
gastos dessa Refinaria, si-
tuada nas proximidades de
Belo Horizonte, verifica-se
que a aceleração das obras
teve inicio efetivo no se-
gundo, semestre de 1964,
ano em que os dispêndios
acumulados somaram Cr$
10,2 bilhões, subindo a Cr$
16,4 bilhões durante 1965.
Em 31 de dezembro de 1964
obras realizadas correspon-
diam a apenas 4% do to-
tal. A Refinaria de Belo
Horizonte, quando concluí-
da, processará cerca do ..
45.000 barris diários (ou..
7.150 metros cúbicos) de
petróleo bruto. Já está con-
clulda a sua Base de Pro-
vimento, onde são arroaze-
nados os derivados trans-

portados através do Óleo-
duto Rio-Belo Horizonte,
obra inaugurada em abril
de 1966, com 263 quilôme-
tros de extensão.

A Refinaria Alberto Pas-

qualini, situada em Canoas,
perto de Porto Alegre,
absorveu em 1966 recursos
de Cr$ 21 bilhões. Essa
obra, iniciada em 1962 mns
somente intensificada a
partir do segundo semes-
tre de 1964, terá como par-
tes integrantes o Termi-
nal Marítimo Soares Dutra,
o Oleoduto Tramandal-Ca-
noas, com 109 quilômetros
de extensão, e a Base de
Provimento, constituída de
tanques de armazenamen-
to de petróleo e derivados.
Em 1965 foram acelerados
os trabalhos de construção
do oleoduto, do terminal
marítimo c da base de pro-
vimento, somando os in-
vestimentos. já realizados
CrÇ 29 bilhões, que se apro-
ximaram de Cr$ 50 bilhões,
com os dispêndios de 1966.
O projeto da Refinaria íoi
desdobrado em duas fases,
a fim de permitir o anda-
mento mais rápido da obra.
A fase 1 compreende a
construção das unidades de
distilação atmosférica e de
tratamento dos produtos, e
no fim de 1965 já 50% des-
sa fase estavam concluídos,
esR>*andor-se que a metade
restante esteja pronta em
começos de 1967. A capa-
cidade de processamento
da Refinaria Alberto Pas-
qualini será de 7.150 me-
tros cúbicos por dia, ou
cerca de 45.000 barris diá-
rios.

No âmbito da Refinaria
Presidente Bernardes, a
Petrobrás deu prossegui-
mento a programas de in-
vestimentos, a fim de con-
cluir no próximo ano as
obras das novas unidades
de Pré-Fracionamento, Re-' 
cuperação de Aromáticos,
Reforma Catalitica, Piróli-
se de Etano e Obras auxi-
liares, visando ao aumento
de sua produção no setor
da petroquímica. As uni-
dades de Reforma Catalí-
tica e Pirólise de Etano já
contam com 75% dos seus
equipamentos devidamente
montados. O conjunto pe-
troquímico dessa Refinaria
absorveu êste ano Cr$ 11
bilhões.

Em processo de amplia-
ção para 60 mil barris diá-
rios, a Refinaria Landul-
pho Alves contou com uma
dotação de Cr$ 10,8 bilhões
durante o exercício de 1966.

ASFALTO E BORRACHA
SINTÉTICA

As fábricas de asfalto
inauguradas pelo presiden-
te da República, em Forta-
leza e na Bahia, a 24 de
junho e 25 de julho de 1966,
figuravam nos planos da
Petrobrás desde 1959.

Em 10 de agosto de 1961
a Petrobrás determinou a
instalação da Fábrica de
Asfalto de Fortaleza. Em
29 de junho de 1962 íoi
criado o Grupo de Instala-
ção das Fábricas de Asfal-
to do Nordeste (CIFAN),
também responsável pela
construção da Unidade de
Madre de Deus.

Não obstante, somente
em 1964 ficaram prontos
os projetos industriais das
duas fábricas. No segundo
semestre de 1964 prossegui-

ram os estudos de solos e
fundações, e foram contra-
tados os projetos de arqui-
tetura dos prédios a serem
construídos na área das fá-
bricas. E em obediência ao
cronograma de cada uma
das obras, íoi possivel ao
presidente da República
inaugurá-las em meados de
1966, como previsto.

Com capacidade de pro-
dução de 90.000 toneladas
de asfalto por ano, em ca-
da Unidade, passou o Nor-
deste a depender de si
mesmo na expansão do seu
sistema rodoviário. Com
180.000 t dé asfalto, é pos-
slvel pavimentar ...
3.000 quilômetros de estra-
das.

Os projetos industriais
são idêntieos, porém a Fá-
brica de Fortaleza se dis-
tingue da outra pela sua
capacidade de produzir '
óleo combustível, ofere-
cendo maior flexibilidade
em relação à estrutura do
consumo na região. Mas,
embora idênticos os proje-
tos industriais, a fábrica
de Fortaleza teve custo,
mais alto (CrÇ 7,5 bi-
lhôes), em comparação
com a da Madre-de-Deus,
instalada perto da Refina-
ria de Mataripe, porque
esta se beneficiaiá de ins-
talações de suprimento:
tanques, terminal maríti-
mo, serviços de manuten-
ção, laboratório e 'adminis-
tração já em operação na
Refinaria Landulpho Al-
ves (Mataripe).

As duas fábricas rece-
bem energia de Paulo
Afonso. A da Bahia custou
Cr$ 4 bilhões. Na execução
de ambos os projetos fo-
ram empregados equipa-
mentos e materiais de fa-
bricação nacional repre-
sentando 95% do total.
Apenas 5% vieram do Ex-
terior, e s t i m a n d ò-se a
economia de divisas em
cêrça de 4 milhões de dó-
lares, em um ano, ou se-
ja, quase o custo total das
duas unidades. Ainda êste
ano, as obras complemen-
tares da Fábrica de Asfal-
to de Fortaleza absorve-
ram Cr$ 1,4 bilhão.

No Nordeste, é agora
muito mais baixo o custo
da pavimentação rodovia-
ria. Ali, as atuais frentes
de trabalho do DNER
abrangem a pavimentação
de 1.400 quilômetros, em
trechos de rodovias íe-
derais localizados no Cea-
rá, Rio Grande do Norte,
Pernambuco e Bahia.

Com as duas fábricas de
asfalto torna-se viável a
execução do grande pro-
jetu da Rede Prioritária
Básica do Nordeste, ao
qual a SUDENE destinará
soma superior a CrÇ 100
bilhões, até 1968. De acôr-
do com esse plano são con-
sideradas prioritárias as
estradas que, ligando o
Nordeste ao Sul do País,
sirvam o maior número de
capitais de Estados, ou su-
portem maior tráfego e já
estejam com suas obras
em andamento. Assim tam-
bém são qualificadas as
rodovias que liguem cen-
tros de produção a centros
de consumo ou de expor-
tação, e aquelas que ofe-
reçam acesso às centrais
hidrelétricas em constru-
ção ou ampliação. Fazem
parle da Rede Prioritária
Básica do Nordeste a ro-
dovia ligando Itabuna, na
Bahia, a Natal, no Rio
Grande do Norte, e dezes-
sete outras estradas de in-
terêsse nacional e regional,
as quais cortam a área em
todas as direções.

O Conjunto Petroquími-
co Presidente Vargas, cuja
principal unidade é a Fá-
brica de Borracha Sintéti-
ca recebeu êste ano recur-
sos da ordem de CrS 18,5
bilhões, para expansão de
sua capacidade de produ-
çao superior a 60 mil t por
ano.

OLEODUTO DE
CARMÓPOLIS

Em 22 de fevereiro de
1965 partiam de Carmópo-
lis dez vagões-tanque da
Viação Les te-Brasileiro,
transportando 300 metros
cúbicos de petróleo extraí-
do em Carmópolis, para
uma viagem de 457 quilo-
metros até Catu, na Bahia,
dali seguindo em oleoduto
para a Refinaria Landul-
pho Alves, em Mataripe.

A fim de evitar esse lon-
go percurso e permitir o
rápido escoamento do pe-
trólco de Carmópolis, está
sendo concluído o oleodu-
to daquela localidade, na
praia de Atalaia Velha,
proximidades de Aracaju.
O Terminal Marítimo de
Atalaia Velha facilitará a

aproximação de navios
petroleiros para o trans-
porte de uma quantidade
de óleo que poderá alcan-
çar, diariamente, cerca de
40 mil barris (6.400 me-
tros cúbicos), quantidade
três vezes superior à pro-
duzida atualmente. Tubos
de 46 cm de diâmetro as-
seguram o escoamento de
20.000 barris de óleo por
hora.

O sistema de escoamento
da predução de Carmópo-
lis, inclusive o oleoduto,
jí absorveu recursos de
Crí 11 bilhões. O oleoduto
e o terminal marítimo são
obras iniciadas cm 1966, e
deverão brevemente entrar
em funcionamento. O ter-
miiial permite a amarração
de navios em bóias múlti-
pias.

COMÉRCIO EXTERIOR

O Banco Alemão para o Comércio Exterior S.A.,
fundado a 1.° de julho de 1966 já efetivou no seu
curto prazo de existência numerosas ligações comer-
ciais e não comerciais, e vem aumentando gradativa*
mente o seu volume de depósitos e negócios a crédito:

Todos os órgãos de comércio exterior da Repú-
blica Democrática Alemã são clientes do Banco, que
financia suas transações, nos moldes dos costume*
bancários e assessora na preparação e mediação dé,
negócios com o estrangeiro, Alemanha Ocidental e Be"
Um Ocidental. Por ocasião das Feiras de Leipzig, o
Banco Alemão para o Comércio Exterior S.A., man*
terá um escritório de contatos para assessoramento dé
seus clientes.

* * *
Com o objetivo de despertar nas crianças o in-

terêsse pelo trabalho, a Rússia desenvolve em suas
escolas o ensino prático que se realiza nas empresa»,
Muitas fábricas possuem seções especiais para estu-
dantes e outras há onde só trabalham estudantes, como
a Chaika, que fabrica brinquedos mecânicos.

A educação prática do estudante começa no prfa
7iieiro ano, em que os pequenos operam com materiais!,
simples — papel, papelão, tecidos c plásticos. Os alu-,
nos das escolas rurais cultivam flores e hortaliça»;
estuda7ii em círculos de fruticultores, recolhem sêmen-
tes e cuidam das plantações- Nos 5 a 8 anos da escola
média o ensino prático é bastante variado. Os alunoj.

. de 11 a 14 anos trabalham nas- oficinas de carpinta-
ria e serraria com máquinas de vários tipos. Sob a
orientação dos professores, os estudantes se dedicam ao
trabalho durante 2-3 horas por semana, aprendendo'
a trabalhar a madeira e o metal.

MÁQUINAS EM GERAL
CAVAI 0

MECÂNICO F.N.M.
Vendc-sc com a 5a. roda o

carreta Trivellato, carrega tucl.i
— Perfeito estado. Preço da
ocasião. Tratar na Rua da Gló-
ria, 122, gr. 105/6. nu pelos te-
lefones 22-3106/05/04, com o sr.
UBIHATAN. 39667

COMPRESSOR .
DE AR

Vendemos Ingersol Ttand. de
160 pés3; 3 marteletcs, lubrifi-
cadeira, mangueiras, tubulação
de ferro, esmeril, brocas, enfim,
instalação completa .iuncionan-
do. Tratar na üua da 'Glória.
122. gr. 105/6 ou pelos tels.
22-3106/05/04, com O sr. UBI-
HATAN. 39663

PEQUENAS PARA

GRANDES PROBLEMAS

DA-d

DA-b

DA-J G
DA«Í

* QUEM QUER QUALIDADE EXIGE D. A. *

ERNESTO A. BACH
Av. Trcs. Vargas, 446 - grupo 705. Tel. 43-8358. Rio de Janeiro
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Motores Diesel de alta
potência e agregados
Diesel
econômicos
rentáveis
robustos
da melhor qualidade,entrega rápida

para agricultura
e construção naval
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Informações:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA ALEMÃ
RIO DE JANEIRO - CP. 5135 - TEL: 31-1081

VISITEM
A FEIRA INTERNACIONAL DE LEIPZIG
DE 5 A 14 DE MARÇO DE 1967

Venda de Material Pesado
A COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCALIS SE PROPÕE VENDER
0 MATERIAL SEM UTILIDADE PARA ESTA EMPRESA, QUE• RELACIONAMOS A SEGUIR:

5 Tratores Noralpe
Pás mecânicas Bünoto
Vassoura mecanizada
Motores diversos
Vibrador p/ concreto c/ motor a gasolina
Bomba Hero 40-4, completa
Peças para trator Noralpe
Peças para trator Hanomag
Peças para levantador de caçambas DRF-300
Peças para motoniveladora, empilhadeira e pá mecânica
Peças para trator Patrol
Grande quantidade de peças para veículos (Fargo, Ford, Chevro-
let, Dodge, De Soto, DKW Vemag, etc).

Relações detalhadas de todo o material que pretendemos ven-
der, encontram-se em nossa sede, na Rua Visconde de Inhaúma, 134

20.° and. sala 2001.
A abertura das propostas, neste mesmo local, está prevista para

o dia 26-01-67, às 15 horas.
Vistoria do material: em nossa fábrica, Arraial do Cabo Frio.

Com exceção das peçts para veículos e máquina Patrol, que poderão
ser vistas no nosso depósito, na Rua 7 de Março, n.° 436 — Bonsu-
cesso — G.B.

Solicitamos, oulrossim ,quc os preços sejam dados, sempre
que possível, por unidade. 30590

ENGENHOS
HORIZONTAIS

ILV
^*O/iff ibu/rforti:

nü RIACHUEIO, 325- B
TELS r 32-4180 -32-4764
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MAQUINAS PARA SACOS DE
PAPEL

50 a até 15 kg com e sem impressão.

IMPRESSORAS A ANILINA
cores.
CONSTRUTORA BRASIGRAF

DE MÁQUINAS LTDA.
RUA MAJOR CAETANO DA COSTA, 50

(travessa da Voluntários da Pátria) Sao Paulo
5*419
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CORREIO DA MANHA. Domingo, 8 de janeiro de 1967 Econômico

Fim do déficit e
dólar estável

começam a relação
Guilherme Miller,

do "Diário de Notícias*''

Indicar os dez principais fatos ocorridos no
País, no setor da economia c finanças, durante
WC6. não é tarefa fácil, principalmente quan-
dó o prazo para a resposta é exíguo. Corre-se o
rUco dc fazer uma seleção demasiado imperfei-
ta, omitindo acontecimentos mais Importantes
do que os Indicados. Uma resposta menos sujei-
ta a erros dc apreciação demandaria um cxa-
me mais demorado. Contudo, alinharemos dez
.dos acontecimentos que no» pareceram mais cx-
prcsslvos no decorrer dc 1006, como se segue:
£«. 1) Redução do déficit dc caixa do Tesouro
Nacional c das emissões dc papel-moeda, náo só
em termos percentuais como em números ab-
tolutos;
V, 2) Manutenção da taxa do dólar, fixada em
13 dc novembro dc 1065. com algumas desvan-
tagens setoriais possíveis, mas com vantagem
do ponto de vlsta da globalidade da economia:

. 3) Aumento das exportações, cujo valor
átvcrá alcançar, pelo menos, uns USS 1.730 mi-
lhões, o qual seria o segundo resultado, em or-
dem dc Importância, comparando-o com o dc
1981 (US$ 1.770 milhões), porém mais expres-
alvo do que o último, pois, naquele ano, devido
oo conflito dn Coréia, os preços das matérias-
primas e produtos tropicais estavam cm nível
bem mais elevado;
... 4) Investimentos substanciais na Industria
petroquímico, graças à segurança dada pelo
govôrno dc que esta área ficaria aberta á cm-
presa privada;

5) Abertura dc novas perspectivas na mi-
naração dc ferro c siderurgia, com a possibili-
dade, agora assegurado, da CAEMI realizar seu
programa dc investimentos da ordem de USS
ÇOO milhões;

6) A "performance" dc Banco Nacional de
-.«envolvimento Econômico, empregando mais
de Cr$ 500 bilhões cm financiamentos, não só
do grandes projetos na indústria siderúrgica,
mas ajudando a pequena c a média empresa,
além dc abrir novas frentes dc operação;

7) Os novos financiamentos obtidos do Ban-
co Mundial, do Banco Intcr-amcricano dc Dc-
«envolvimento e de Instituições dc crédito eu-
ropéia paro os projetos c expansão da capaci-
dade dc energia elétrica, notadamente o da Ilha
Solteiro; ,

8) O novo recorde dc produção da industria
automobilístico nacional;

0) Os novos Investimentos Iniciados nessa
Indústria, notadamente os da Ford Motor e da
Volkswagen;

10) Intensificação do programa de erradi-
ciçfio de cafceiros antl-econômlcos e conse-
quente diversificação agrícola.

Debates de líderes
com o Govêrno

•W' '

dominaram o ano
Beiiinldo Rocha, «le "O Globo"

• Polêmicas entre lideres dns classes produtoras
C as autoridades financeiras, cm torno da progra-
lüacio econômico do Governo Federal, dominaram
a «no dc 1060, assinalado por alguns acontcclmen-
tes destinados a grande repercussão imediata e fu-
tura, dos quais podem dcstacar-so os seguintes:

- 1) A extinção da categoria especial dc dólar
para Importações, cjue liberou nada menos do mil
produtos:

. 2) A assinatura polo Presidente Castelo Bran-
co, du 10 docroloslols, quo alteraram substancial-
monte multas das normas vlgornntea para a Indús-
tria o o Comércio;

3) A decretação do novo Código Tributário que
estabelece diferente critério do discriminação das

I rendas entro União, Estados c Municípios e apre
"É| M-nt.i dois ponln.- fundamentais: um, eliminando a

Incidência múltipla do Imposto do Vendas o Con-
aignnçües, transformado em Imposto de Circulação
de Mercadorias, em que a cobrança é feita uma só
vou outro, atribuindo aos Estados mnis pobres par-
ticipação maior nas receitas dos Impostos dc renda
«consumo, objetivando fazer da política tributa-
ria um Instrumento do desenvolvimento econômico;

t 4) A Instituição do CONCEX, destinado n coor-
denar a atividade de cerca dc 30 órgãos que con-
trplam, «em unidade dc comando, o comércio cx-
terior do Brasil; a lei que criou novo órgão extin-
gulu, ao mesmo tempo, o regime do licença prévia
« libera automaticamente para exportação qualquer
mercadoria. 24 horas npós solicitada a presença do
fiscal federal;

1 5) O cresccnlo afluxo dc recursos externos,
afnkvé* do empréstimos de organismos oficiais c
bancos privadas, com os qunls se deu Inicio n no-
vos esquemas de financiamento ao programa do
hsbllaçío, à indústria de maquinas e equlpamcn-
tol paulista, h naacente Indústria (lc fertilizantes c
juancrgla elétrica, esta última beneficiada com um
financiamento que atingiu o montante de US$ 100
milhões; , . , ,

. o) A tentativa (le ordenação do mercado dc
capitais, destacando-se, entre ns numerosas re.so-
lucoes do Banco Central, a que instituiu depósitos
com correção monetária c o novo Regulamento da
Bolsa de Valores.

Deve nssinalar-.se ainda que, no plano das cm-

presas estatal*, o Governo procurou torná-las mais
rsclonals, fechando ns economicamente Inviáveis.
como a EqulUUva; reduzindo o déficit operaclona.
da Rede Ferroviária; transformando as autarquias
do navegação marítima em empresas; c obrigando
Sio só ns cmprèsa.s estatais, mói lambem ns soeie-
dados de economia mista, a reavaliarem seus ativos,
com a declaração dos valores atualizado., Inclusive
de suas reservas cambial».

Outras acontecimentos dignos dc registro:
ORÇAMENTO - As autoridades financeiras

adotaram um sistema oo orçament. programa, ,-om

at verbas subordinada* no planejamento, c não éste

Amiclns. O programa começou fob os melhores
auspícios, pol., a recelln ultrapassou a previsão¦ e o

fcflclt foi Inferior no programado. A experiência
tornou possível a elaboração de estudos para um

puno dèccnal dc desenvolvimento, como corolário
da atual política dc planejamento.

FXPOI.TAÇOES — A, estimativas apontam o

ano como dc recorde no campo das exportações,
£L um total do US$ l bilhão e 700 milhoea, su-

SSnd. em 300 milhões a média anual O recorde

Síriou sobretudo os produtos primário», enquan-

to os manufaturados perderam terreno.
* CAFf - O ano começou com perspectivas alar-

«-«.ti* mas a flexibilidade comercial logo adota-
mantos, mas primeira ver. cum-

íÍ quota0 no convInJmundial. SlmultJ.
prUse a sua •* Federal 

deu inklo a um pia-
nMíTCn .UtScio do. cVfeelro» excedentes por ou-

*> 
SrSizAHTH - Foi criado o FUNFERTIL.
FERTILI^Ar, co b(1 n.

com uma verba Inicial de¦ w» ^ 
fwUH#

_Sm .Suplementos MlneraL, utilizará a rede de

ST«07SE do Banco do W.J • -

9 bancos privados, como agentes financeiros.

Empresariado lutou
pela

f 
'%

i sr .

sobrevivência
Êste SUPLEMENTO oferece, hoje, em

sua primeira edição deste ano, as opiniões
dos redatores responsáveis pelas seções de
Economia dos principais jornais do Rio de
Janeiro, sôbre os acontecimentos mârcan-
tes da vida econômico-financeira do Brasil
em 1966.

Ao decidir publicar as opiniões dos
principais comentaristas econômicos da
Guanabara, a equipe da seção de Economia'
do CORREIO DA MANHA — composta dos
jornalistas Rui Rocha, Nelson Ávila, Rui
Carvalho, José Benevides e Odary Costa
— teve como objetivo oferecer aos leito-
res a oportunidade de conhecer o pensa-
mento dos jornalistas mais categorizados
de nossa imprensa especializada, sôbre os
acontecimentos dêsse setor.

Atenderam a nosso convite, e nos en-
caminharam suas opiniões, os jornalistas
João Muniz de Souza, do Jornal do Brasil;
Reinaldo Rocha, de O Globo; Guilherme
Miller, do Diário de Notícias; Ênio Bacel-
lar e Kleber Paulistano, do Jornal do Com-
mércio; o colunista Délio Seixas, também
do Jornal do Commercio; e, Noênio Spíno-
la, da Tribuna da Imprensa.

O ano dc 1906 foi o da resistência do empresa-
rindo nacional. A política dc restrição ao crédito, as
prioridades c facilidades concedidas ao capital estran-
gciro, o aumento extorsivo da carga fiscal; a ofensiva
do capital estrangeiro sôbre o mercado nacional e a
estrutura industrial existente, levaram o empresariado
nacional « lutar apenas pela sobrevivência, no ano que
bateu todos os recordes anteriores, de falências c
concordatas.

Êste, na opinião da equipe da seção econômica do
CORREIO DA MANHA, foi o fato econômico do ano,
no Brasil O empresariado brasileiro não lutou cala-
do. Reclamou, gritou, fêz apelos, procurou o diálogo
com o Govêrno, reuniu-se em suas entidades de cias-
se. A discussão da política econômica planejada pelo
sr. Roberto Campos, conseqüência da resistência do
empresariado nacional, foi, a nosso ver, o segundo
fato mais importante do ano que passou.

PELA ORDEM

A nosso juízo, foram os seguintes, os fatos mais
importante do ano, na vida econômico-financeira do
Pais:

— A luta do empresariado nacional contra o
aniquilamento, que assumiu característica dé resis-
tência.

— A discussão e debate estabelecidos em torno
da política econômico-financeira, debate no qual a in-
dústria e o comércio tiveram participação destacada.

— 0 lançamento da "Operação Amazônia", pelo
Ministério da Coordenação dos Assuntos Regionais,
objetivanoo o desenvolvimento de uma área que' co-
bre 60 por-cento de todo o País, e que parte da pre-
missa de que a soberania nacional deve ser preser-
vada na Amazônia. ..;-,.¦': •-•',';..¦:'-•;

• 
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— A Reforma Tributária — o trabalho mais
complexo e profundo do Govêrno atual.

— A inclusão, no projeto de constituição envia-
do ao Congresso Nacional, pelo presidente da Repu-
blica, de autorização ao chefe do Govêrno, para legis-
lar, sem ouvir o Parlamento, em matéria econômica.

— 0 aumento da dívida do Tesouro Nacional.
Além de não pagar os dois trilhões de Cruzeiros que
deve aos empreiteiros, o Govêrno adquiriu uma nova
dívida, de um trilhão de cruzeiros, através do lança-
mento das Obrigações Reajustáveis, pára equilibrar o
orçamento deixando para os governos futuros.

— A descoberta de uma nova "província petro-
lífera", no Maranhão, que, segundo técnicos dà Petro-
brás oferece possibilidades, em reserva de óleo e con-
dições de exploração, tão promissoras quanto o Re-
côncavo Baiano.

— 0 recorde das exportações brasileiras. Em
1966 as exportações devem ter sido de 1,8 bilhão de
dólares, níveis que superam o total atingido em 1951,
do 1.770 milhões, recorde anterior. O resultado posi-
tivo das exportações deve ser interpretado como con-
seqüência direta da reformulação do comércio exte-
rior do Pais., com a criação do CONCEX.

— A aplicação, pelo Banco Nacional do Desen-
volviinento Econômico, de 500 bilhões, de cruzeiros em
financiamentos a projetos industriais.

10 - A eliminação da "categoria especial das
importações, fato que provocou apreensão em toda a
indústria nacional, o manifestações de protesto deva-
rios setores. A eliminação da "categoria especial" foi-
explicada por economistas como um esforço do Go-
vêrno no sentido do eliminar o superávit exagerado
de reservas cambiais, superávit não previsto petos pia-
nejadores da política econômica do Govêrno, e que se
constituiu, como era natural, em poderoso fator infla-
cionário.

Consolidação do PAEG e
alienação da economia

Equipe do "Jornal do Commercio"

A perpetuação da atual política económlco-finan-
ceira; a denúncia de desnacionalização da economia na-
cional; o IO** aniversário da Indústria automobilística
nacional cm conjunto com a decisão do se extinguir
a Categoria Especial de Importação; a atividade legl-
feranto do marechal Castelo Brnnco; a Petrobrás ntln-
glndo a produção do 150 mil barris diários do petró-
leo, Junto com ns críticas ao artigo 101 da Nova Car-
ta já aprovada pelo Congresso fornm, no plano nado-
nal, alguns dos fatos econômicos mais importantes do
ano que termina, segundo seleção feita pelo Editor e
pelo Sub-Edltor Econômico do Jornal do Commercio.

No setor internacional, destacaram os Jornalistas
P.nlo Bacccllnr e Kleber Paulistano o crescimento da In-
fiação nos Estados Unidos, combinada com a ofensiva
dogaulllana de retorno ao padrão-ouro; o acordo co-
mercial Brnsll-Portugal; a chilenlzação do cobre levada
a efeito pelo presidente Frei; o congelamento de pre-
ços c salários imposto pelo Governo trabalhista do
premler Wilson c sua vitória ao conseguir que a ONU
adotasse sanções econômicas fortes contra os dez prin-
ripais produtos rodcslanos de exportação c importa-
ção e a luta travada pelos árabes na defesa do antigo
slogan dc que "o petróleo ó nosso".

PERPETUAÇÃO NAO É DE HOJE

No tocanlo h perpetuação dn atual política econô-
miro financeira, não partilham os dois jornalistas das
criticas do que o artigo 170 e outros da Nova Carta
c que a estabeleceram. Isto por considernrem que tal
perpetuação foi iniciada quando da fixação do manda-
to dos membros do Conselho Monetário Nacional (um
dos quais é presidente do Banco Central), que exce-
derá, Inclusive, o novo termo presidencial.

Não obstante, rcssaltnrnm a legitimidade dc tais
criticas, principalmente quando estamos ás vésperas
da posse dc um novo presidente do República, que
ver-sc-á, ao que tudo Indica, obstado de tomar algu-
mas resoluções capitais. Isto, a menos que decida o
marechal Costa e Silva "exigir" do Congresso a revo-
gnção dc tais obslóculos, o que lhe poderá ser fácil-
mente concedido, lendo em vista a nova composição
das duas Casas legislativas.

DESNACIONALIZAÇÃO

Uma sério dc medidas dcsnaclonalizantes foi cita-
da pelos dois Jornalistas, que vêem nelas uma tenta-
tiva do Governo pnrn abrir n economia nacional ao
capital estrangeiro, mnis capaz, retirando alguns pri-
vilégios do capital nacional insuficiente. As provldên-
cias neste sentido podem ser desastrosas, a longo pra-
zo, mns contemplam uma filosofia de govêrno. Entre
essas medidas, apontaram o surgimento da 310 (Ins-
trução 209 da nntlga SUMOC, combinada com a Reso-
lução 21, do atual Banco Central), que permite a Im-

portação de capital de giro pelas empresas estrangel-
ras, exatamente no momento em que o empresariado
nacional clamava pela abertura de faixas de crédito
para sobreviver. Entendem que a Iniciativa prende-se
á necessidade de atrair investimento estrangeiro a cur-
to prazo, o que o Govêrno não vem conseguindo, ape-
sar das promessas e anúncios, tfa verdade — acen-
tuam — o investidor estrangeiro teme, antes de tudo,
a concorrência do próprio Govêmo, qué detém, no
Brasil, 70% das decisões dc empreendimentos.

RECONHECENDO O ERRO

O nível elevado da produção automobilística, du-
rante o ano, representa para os redatores do Jornal
do Commercio uma prova Incontestável de que o se-
tor estava capacitado para suportar as crises que sa-
cudiram<tôda a área Industrial. As comemorações do
décimo aniversário — o Salão do Automóvel — anun-
ciaram novos carros o novos investimentos. A indús-
tria — afirmam — está definitivamente implantada' e
as cifras que vem registrando (15 mil carros em no-
vembro) demonstram a solidez do empreendimento."O Govêrno também reconheceu a situação e ser-
viu-se dela para extinguir a categoria especial de Im-
portação, como meio dc gastar uma parte das reser-
vai cambiais — que já chegam ao bilhão de dólares
— ncumulndas ao longo do.sacrifício do povo. O fa-
to servirá de tônica para (Tdiscurso que o presidente
Castelo Branco fará ao transmitir o cargo ao seu su-
cessor".

Para outros setores, entretanto, êste pode não ser
o momento próprio para so facilitar as Importações,
ainda mais que a economia nacional sente-se assober-
bada diante da orgia legiferante do Govêrno. Basta
dizer — acentuam — que as disposições legais che-
gam à perfeição nncdótica, revogando leis que não
chegaram a vigorar, como foi o caso do decreto-lei
que fixa a alíquota do Imposto de Circulação de Mer-
cadorlas, modificando a lei da reforma tributária, vi-
gente a partir de janeiro.

QUEDA DO PODER AQUISITIVO

O Govêrno não conseguiu cumprir a meta dos 10%
pnra contenção dn inflação — afirmam os redatores
do Jornai do Commercio — mas os 40% atingidos já
revelam uma boa margem de sucesso. Os anunciados
10% — continuam — cheiram mesmo a demagogia. O
lamentável é que a política governamental ficou estru-
turnJa nn base dos 10%, com pequenas alterações im ¦
provisadas. Não se considerou, por exemplo, na polf-
tica salarial, que a taxa prevista estava majorada de
3,6% desde o primeiro trimestre. A conseqüência foi
a quedn do poder dc compra, refletindo-se em toda
a atividade produtiva, a ponto de o empresariado na-
cional. numa atitude sul generli, liderar a batalha pela
restituição do poder aquisitivo do operariado.

O petróleo e o setor internacional
Em sua Justificativa para o petróleo figurar como

um do.s principais assuntos econômicos do ano aponta-
ram os dois Jornalistas o fato de o Brasil ter atingido
à produção dc 150 mil barris diários de petróleo, si-
mulUneamente com as criticas violentas feitas à Nova
Carla, em seu artigo 161, que no entender de muitos,
extingue, a longo prazo, o monopólio estatal do petró-
leo no Brasil.

Também o confisco, pelo governo sírio, das insta-
lações da Ireq Petroleum, foi destacado, por entende-
rem que pode ser um passo que talvez venha a re-
presentar a importação do slogan brasileiro dc que "o

petróleo è nosso", como se o petróleo ainda tivesse
alguma coisa que ver com "segurança nacional".

A decisão venezuelana dc taxar dc modo mais
rígido as empresas estrangeiras que exploram o seu
produto «oi também considerada um fato importante
na área petrolífera, já que poderia representar um
apoio decisivo ao movimento "nacionallsta-rcgional"

que se vera observando em alguns países latino-amcri-
canos, movimento esse Iniciado pelo presidente Eduar-
do Frei, do Chile, ao conseguir "chllenlzar" o cobre,
convertendo-sc, assim, no lider natural do Hemisfério.

Lleras Restrepo, da Colômbia, foi outro que crês-
ceu no conceito dos nacionalistas do Hemisfério, com
a sua atitude dc rebeldia às determinações do FMI à
política íconômico-íinancelra dc seu pais.

Ainda no plano continental, comentaram os dois
jornalistas *ôbrc a nova desvalorização do peso argen-
tino — a oitava em apenaí 28 meses —, e a sua re-
percussão política, já que, ao que tudo Indica, essas
•ucessivas desvalorizações resultariam da programação

feita para aquele pais, pelo próprio Fundo Monetário
Internacional.

INFLAÇÃO E PADRAO-OURO
Com referência ao crescimento da inflação nos Es-

lados Unidos, assinalaram os dois jornalistas que a sua
importância transcende ao perigo que representa para
a economia norte-americana, já que afeta mesmo a
economia mundial o que, em parte, justificaria os ata-
quês feitos pelo general De Gaulle à manutenção do
dólar como moeda internacional, e o retorno ao padrão-
ouro. Isto — destacaram — embora se saiba que a
atitude gaullista se situa mais no terreno político que
no econômico, já que tenta, com essa manobra, pro-
vocar a 'verdadeira integração européia**.

Os ataques de De Gaulle — destacaram — visa-
ram. ainda á Inglaterra, em seus esforços para in-
grassar no Mercado Comum Europeu, pois a preten-
sáo inglesa pode ser interpretada como a "tábua de
salvação" de sua economia, tão duramente atingida du-
rante os últimos anos. Já agora se arrefeceu a batalha
travada oor Wilson para conter a desvalorização do
esterlino sendo evidente que o premler inglês arriscou
todos os valores no respeito à sua doutrina. A crise
no mercado de trabalho parece que também entrou
em declínio respeitando a palavra do govêrno, segun-
do a qual o problera era passageiro."Emoora ainda não vitoriosa em sua luta para in-
gressar no MCE, a Inglaterra "lavrou um tento" ao
conseguir que a ONU aprovasse a instituição de san-
ções econômicas contra a Rodésia, em decorrência da
atitude "separatista" do premler lan Smith. Se perdeu
em mercado, ganhou, no entanto, em prestígio, o que
atualmente parece ser muito mais necessário i Grã-
Bretanha."

Desnacionalização e
retração da economia

Noênio Spínola, da "Tribuna da Imprensa'1'

O aumento espantoso da dívida

pública, a retração nas atividades
industriais e comerciais aliados a
um processo dé rápida desnacionali-
zação de empresas brasileiras mar-
caram o ano de 1966. O simples fato
de que o futuro Govêrno Costa e

Silva encontrará o Tesouro Nacio-
nal devendo mais de 1 trilhão de

cruzeiros, como decorrência do di-
nheiro tomado por empréstimo' ao

povo através das Obrigações Reajus-
táveis é o bastante para que nin-

guém se atreva a fazer prognósti-
cos muito otimistas para o futuro.

É difícil destacar um fato en-
tre os muitos que formam o conjun-
to da atual política econfimico-finan-
ceira mas a grosso modo pode-se
dizer que o Govêrno atual teve sem-

pre a volúpia de equacionar técnica-

mente os problemas de um país mal
entrado em um período de desen-
volvimento, com fórmulas aplicáveis
a países de estrutura econômica con-
solidada.

Neste sentido recomendo a lei-
tura do livro Mil Dias, escrito por
Arthur Schlessinger sôbre o periodo
Kennedy na Casa Branca, onde se
diz textualmente que "recomendar
uma política de austeridade finan-
ceira segundo certos modelos do FMI
a nações subdesenvolvidas é proce-
der como a antiga exploradora do
lenocinio, que tendo enriquecido na
profissão resolve aconselhar, a bem
da moralidade pública, o fechamento
de todos os bordéis"...

Outro fato importante que cabe
assinalar é a marginalização do em-
presariado brasileiro em relação aos
postos de comando político-econômi-
co e financeiro. Eu me recordo que
no almoço de fim de ano oferecido
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pelo presidente da Associação Co-
mercial do Rio de Janeiro a 12 jor-
nalistas especializados em economia
e fiananças, os votos finais que lhe
foram dirigidos sintetizaram uma as-
piração comum: a do fortalecimen-
to do empresariado brasileiro. E pa-
rece que a aquisição da consciência
dessa necessidade tomou corpo em
1966, quando ocorreu outro fato po-
litico também significativo com a
aliança Juscèlino-Lacerda.

"Nesta ordem de considerações,
creio que o manifesto dos industriais,
oan má hora não reconhecido pela
cúpula da CNI, é outro episódio de-
cisivo, porque se tornou uma espé-
cie de marco da atuação de um
grupo muito forte. A ação política
de um Dilson Funaro, à frente de
mais de 600 indústrias de materiais
plásticos, de Fernando Gasparlan,
Eurico Amado e outros líderes téx-
teis, de Rui Gomes de Almeida, jo-
sé Cândido Moreira de Souza e inú-
meros líderes de classe parece, nes-
te sentido, ter começado a convergir
a partir de 1966. Creio que até o si-
lencioso Magalhães Pinto pode ser
arrolado,nessa conspiração muda....

É claro que essas considerações
são muito mais políticas que econô-
micas. Mas é preciso que seja as-
sim. Aliás, recordo certa reunião na
FIEGA, em que um representante
de certo grupo internacional dizia
que os problemas decorrentes da
transferência de produtos da cate-
goria Especial para a Geral de im-
portação deviam ser discutidos ape-
na tecnicamente, afastando-se argu-
mentos como o que alguém usou ali,
e-segundo os quais o novo ato do
Govêrno favoreceria a instalação de
um dumptnp; de soda cáustica. Infe-
lizmente, na reunião eu era apenas
um jornalista, e não pude socorrer
o industrial patrício com esta suges-
tão: nesse caso, vamos tirar a pala-
vra política da sigla CPA, que signi-
íica Conselho de Política Aduanei-
ra...
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Dificuldades e muitas
falências marcaram o ano

Délio Seixas, do "Jornal do Commercio"

Alguns dos principais aconteci-
mentos da vida econômica e finan-
ceira do País, em 1966, estiveram li-
gados às medidas postas em prática
pelo Govêrno, dentro de sua politi-
ca de austeridade e combate à in-
ilação, ou foram conseqüência des-
sa política.

A contenção dos meios paga-
mentos constituiu-se, ainda em 1966,
em um dos fatos mais marcantes,
em virtude dos seus reflexos em to-
dos os setores econômicos e finan-
ceiros do País. Nunca o crédito es-
teve tão escasso, nunca íoi tão ele-
vado o número de falências e con-
cordatas e nunca o meio empresa-
rial se viu em tamanhas dificulda-
des.

A criação do CONCEX e a ex-
tlnção da Categoria Especial de im-
portação se nos afiguram, no âmbito
das transações externas, da maior
importância, bem como o incremen-
to de nossas exportações, que deve-
rá atingir, em 1966, a expressiva
marc de 1,8 bilhão de dólares, sem
precedentes na história de nossas
vendas para o exterior.

Há que considerar, também, co-
mo fatos relevantes o estabelecimen-
to do imposto de circulação, a vigo-
rar a partir de janeiro corrente, mo-
tivo de tantas controvérsias; a re-
gulamentação das bolsas de valores
e dos bancos de Investimentos; nível
mais alto de nossas disponibilidades
de divisas, atingindo a casa dos 700
milhões de dólares; nacionalização
de várias empresas estrangeiras ex-
ploradoras de serviços públicos;
grande incremento dos empréstimos
estrangeiros, principalmente ao se-
tor privado. Somente no primeiro
semestre de 1966, o Banco Central
havia registrado um volume de em-
prestimos e financiamentos equiva-
lente a 716,3 milhões de dólares,
contra 651,9 milhões em todo o ano
passado; e, finalmente, a Operação

Amazônia, que se propõe a solucio-
nar um dos mais sérios problemas
nacionais, envolvendo uma imensa
área que se tem constituído em um
grande desafio ao homem e em par-
ticular, aos brasileiros.

Além desses, de menor impor-
tância geral, poderíamos citar a uni-
ficação do Lóide com a Costeira, a
consolidação do Banco Central, co-
mo executor da política econômica
e financeira do Govêrno, a proposta
de extinção do Conselho Nacional
de Econôrr'-, etc.

r.esumindo, diremos que os dez
fatos mais importantes da vida eco-
nômica e financeira do País, em
1966, fc -* os seguintes, sal»

•v omissão, e sem que a sua enu-
meração implique necessariamente
em uma ordem de grandeza:

contenção dos meios de paga-
mento;

criação do CONCEX e extin-
ção da Categoria Especial de impor-
tação;

elevado número de falências
e concordatas; '

volume recorde de nossas ex-
portações (cerca de 1,8 bilhão de
dólares);

criação do imposto de circula-
ção, a vigorar a partir de janeiro
de 1967;

regulamentação das bolsas de
valores e dos bancos de investi-
mentos;

nível mais elevado de nossas
disponibilidades de divisas (cerca
de 700 milhões de dólares);

nacionalização de várias em-
presas estrangeiras exploradoras de
serviços públicos;

incremento dos empréstimos e
financiamentos estrangeiros;

Operação Amazônia.

Resultados de 66 desanimaram
até os mais otimistas

João Muniz de Souza, do "Jornal do Brasil"
O ano de 1966, apesar de fértil

om medidas de toda ordem (leis, re-
soluções, regulamentos, portarias
etc.) relacionadas com a economia
e as finanças não pode ser conside-
rado positivamente como um ano de
resultados animadores. Mesmo o
analista com maior carga de otimis-
mo há de convir que foi um ano di-
fícil em que os índices do custo de
vida se elevaram quase ao mesmo
nivel dos observados em 1965 (até
novembro 39,5% contra 42,9% em
1965), com o combate à inflação não
apresentando resultados satisfató-
rios.

A produção industrial não regis-
trou progresso, agravada que íoi por
uma crise em alguns setores que
comprometeu a expansão de outros.
A Bolsa de Valores se apresentou
em níveis baixíssimos com a fuga
dos investidores para os títulos com
rendimentos fixos ou correção mo-
notaria. Os e toques se acumulando
pela diminuição do poder aquisiti-
vo da grande massa de consumido-
res. Fica assim, em suma, mais uma
vez transferida a retomada do de-
senvolvimento.

Com relação aos principais fatos
dc ano de 1966 &o campo econômico-

financeiro, podemos citar dentre ou-
tros:

1. Reforma Tributária, incluindo
aí a substituição do Imposto de
Vendas e Consignações pelo Impôs-
to de Circulação de Mercadorias,
agora com a nova alíquota de 12%
e a reformulação do Imposto de Con-
sumo, agora denominado Imposto de
Consumo sôbre Produtos Industria-
lizados;

2. Criação do Fundo Geral de
Tempo de Serviço;

3. Unificação da Previdência So-
ciai;

4. Criação do Conselho de Co-
mércio Exterior (CONCEX);

5. Criação de diversos fundos de
financiamento (FUNDEPRO • •
FINEX, FDI) e reformulação do
FINAME;

6. Operação-Amazônia;
7. Criação da SUDAM em subs-

Ütuição à SPVEA;
8. Transferência de produtos im-

portados da Categoria Especial pa"
ra Geral;

9. Regulamentação da Lei M***
(Mercado de Capitais);

10. Crise setorial na^ industria,
especialmente no ramo têxtil.


