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CASTELO FECHA QUESTÃO NA LEI
DA ROLHA E MEM DE SA RENUNCIA
¦it-; -i
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PEQUIM DENUNCIA
ALIANÇA URSS-EU A
"Externamente têm aparência de homens,
po;
rém são assombrações nas suas secretas barganhas"
afirma o editorial de ontem do Diário de Pequim
referindo-se aos dirigentes soviéticos, no mais violento ataque da China à URSS no decorrer da revolução cultural combatida reiteradas vezes pelos
jornais de Moscou. A Agência Nova China, somando-se à carga do jornal de Pequim, acusou a União
Soviética de participar de uma frente comum com
os Estados Unidos "para fazer progredir o plano
contra a China, apagar o ânimo da revolução do
povo vietnamita e ampliar a cooperação entre os
dois países com o objetivo de dominar o mundo".
Página 4

EUA: MILITAR TEM
54% DO ORÇAMENTO
O presidente Johnson anunciou ontem qUe aumentou para 73 bilhões de dólares a dotação para
as despesas militares no orçamento para 67/68, do
qual aqueles gastos ocupam 54 por-cento. O orçamento global é da ordem de 135 bilhões de dólares.
Acrescentou que pedirá ao Congresso créditos
suplementares num montante de 9,4 bilhões de
dólares, para financiar a guerra do Vietnam. O
orçamento 66/67, ora em vigor, já havia sido acrescido, em favor das despesas militares, em 8 bilhões
de dólares.
Johnson disse pretender economizar 3 bilhões,
do presente orçamento, retardando ou reduzindo
bom número de projetos civis, aprovados no ano
passado pelo Congresso. ,;-;?#,¦,''
Revelou, ainda, que o aumento de 6 por-cento
nos impostos, que pediu quando de sua mensagem
sôbre O Estado da União, havia sido recomendado
pelos principais membros de seu gabinete. Tais declarações foram feitas pelo presidente, numa entrevista à imprensa improvisada.
Página 4
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TEMPO
•
no Rio
hoje,
O Serviço de Meteorologia prevê para
e em Niterói, tempo bom, nublado, com trovoadas ocaislonais. Temperatura em elevação, declinando no período. Máxima de ontem no Eio: 35 graus no Engenho
de Dentro; mínima: Z0.1 graus, no Alto da Boa Vista.
PANAIR
O presidente da República assinou decreto declarando de utüidade pública, para fins de desapropriação
cm favor da União, os bens pertencentes à massa falida da Panair do Brasil.
INTERVENTORES
Por decreto do presidente Castelo Branco foram nomeados interventores em Ouro Verde e Anhumas, em
São Paulo, respectivamente, o padre Antônio Rinella e o
er. Segundo Manoel Gardim.
AMAZÔNIA
O presidente Castelo Branco assinou decreto aprovando o regulamento geral do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, cujo objetivo é promover o desenvolvimento auto-sustentado da economia e o bem-cstar social da região amazônica.
BANCOS
O Banco Central distribuiu nota informando que os
bancos funcionarão normalmente amanhã, sexta-feira,
dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro.
RECORDE
Com a produção de 237 mil 112 unidades, a indústria automobilística brasileira estabeleceu novo recorde
em 1966. Leia em Automobilismo, no 2.° caderno.
PREÇOS — Guanabara e Estado do Rio: Dia3 úteú —
Cr$ 200; Domingos — Cr$ 300. Brasília, Minas Gerai?,
Espirito Santo e São Paulo: Dias úteis — Cr$ SOO; Domingos — Cr$ 400. Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia. Alagoas, Sergipe e
Pernambuco: Dias úteis — Cr$ 300; Domingos — Cr$ 500.
Paraíba, Rio Grande do Norte Ceará, Piauí, Maranhão.
Pará, Amazonas, Acre e rerritórioj: Dias úteis*— Ct$
400; Dominoos — Cr$ 700.

O senador Mem de Sá renunciou ao seu carComissão de Reforma da Lei de Imprensa,
na
go
ao final dos trabalhos da noite de ontem, ao tomar conhecimento de que o presidente Castelo
Branco considerara a aprovação da matéria como
"questão fechada". Disse textualmente o ex-mida Justiça do atual Governo:
nistro"Não
sirvo para enfeite, porque não medobro. Por isso renuncio ao cargo nesta Comissão".
A Comissão aprovou, aos primeiros minutos
de hoje, "crimes
por 13 votos a 8, o princípio de co-autode imprensa. Antes, o projeto goria nos
vernamental estabelecia o sistema da responsabilidade sucessiva, sendo punido o redator ou diretor do jornal caso o autor do escrito fosse inidôneo. A aprovação da matéria pr,ovocou protesto
Mem de Sá, que considerou
do senador governista
"contribuição
para acabar com o lia medida uma
imprensa".
na
vre debate da idéia
O senador oposicionista Artur Virgílio frisou
"tal tese era maliciosa e demagógica, pois a Coque
missão estava mais empenhada em reduzir os aspectos draconianos da mensagem do que punir quem
quer que fosse. Acusou ainda o senador Eurico Resende de jogar empregados contra patrões, revelando que, com o novo princípio, os repórteres continuarão a ser punidos".
"é
Para o sr. Martins Rodrigues a co-autoria
um indício da marcha para a implantação do fascismo no Brasil, preconizado por políticos, com ajuda de militares".
Votaram pela co-autoria os srs. Eurico de Resende, Guido Mopdim, Domício Freitas, «Joaquim
Parente, José Leite, Menezes Pimentel, Ivan Luz,
Osvaldo Zanelo, Elias Carmo, Raul de Góis, Ovídio
de Abreu, Hamilton Prado e Raimundo Andrade,
todos governistas.
Ultima
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ATO LIMITA VAGAS
NAS ASSEMBLÉIAS
0 número de vagas nas Assembléias Legislativas foi ontem limitado ao existente nas eleições de
15 de novembro por Ato Complementar do presidente Castelo Branco, que disciplina a posse dos
prefeitos, determinando ainda que os interventores
cessarão os seus mandatos a 31 de janeiro de 1967:
nesta data tomarão posse os prefeitos eleitos em 15
de novembro ou em data posterior, mas já diplomados. Quanto aos prefeitos que estiverem em
exercício nas capitais, fixa o novo AC que seus mandatos terminarão em 31 de janeiro do corrente,
assim como dos prefeitos de cidades que, por disposição constitucional, devam ser nomeados.
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de Macau
Quatro monjas católicas refugiaram-se ontem, cm Hong-Kong, após fugirem da colônia portuguesa

WSm

ARENA ROMPERA

soAws

ACORDO COM MDB

MOSCOU (FP-CM) —
O casal Matado e Tarassa Pureliani, de lOi)
anos de idade, ceiebrou, ontem, as chamacias Bodas de Urânio, ao festejarem seus
80 anos-de casamento.
As comemorações desenrolaram-se no distrito georgiano de Lentekhi e, segundo o
Pravda, o casal ostenta o recorde de duração conjugai na União
Soviética. A descendência do casal se compõe de 76 pessoas, entre filhos, netos, bisnetos e tetranetos que,
segundo a imprensa
soviética, reuniram-se
ontem para festejar o
acontecimento.

O requerimento pedindo a votação em bloco das emendas preferendais da ARENA, qüe o deputado
Pedro Aleixo vai encaminhar hoje
à Mesa do Congresso, poderá provocar o rompimento do acordo político efetuado com o MDB para a
apreciação dos destaques à nova Carta, levando a Oposição a partir para
a obstrução dos trabalhos finais'de
elaboração constitucional.
Os deputados Humberto Lucena e Ulisses Guimarães, da liderança do MDB, adiantaram que a bancada oposicionista está disposta a
abandonar o plenário, em protesto
contra a atitude da ARENA, caso o
requerimento seja aceito pelo presidente do Congresso, senador Auro
de Moura Andrade, que ainda não
revelou a suá posição a respeito.

CONGRESSO
SE ISENTA
DE TAXAS
O Congresso aprovou
facilmente, na primeira
votação da noite de òntem, a emenda 782,
que dá aos parlamentares anistia para o Imposto de Renda que não
pagaram sôbre os subsídios — cerca de 30
milhões de cruzeiros
cada um. A emenda
"onde
manda incluir,
couber no capítulo
das disposições transitórias", artigo que con"pasidera aprovadas,
ra todos os efeitos, as
correções que, até 27
de outubro de 1965, hajam incidido em eleva-e
ção do custo de vida de
vencimentos, ajuda
custo ou subsídios de
componentes de qualquer dos podêres da
República". O autor da
emenda não a .fêz
acompanhar de qualquer justificação,seu relanocionando após
asoutras
126
mais
me
sinaturas. Apenas o relator Konder Reis disse que se manifestara
contra a sua aprovaÇão, por ser uma exceção.

•í-

¦'¦'

A sessão vespertina do Congresso foi suspensa, ontem, durante dez
minutos, devido a uma violenta aitercação entre os deputados Paulo
Sarasate e Oswaldo Lima Filho, que,
ao defender emenda de sua autoria,
suprimindo o artigo 170 do projeto
• constitucional, revelou que o maréchal Castelo Branco, antes de ser
eleito presidente da República, esteve com o sr. Juscelino Kubitschek
para pedir o seu apoio eleitoral. Aos
"não é exato", o deputado
gritos de
Sarasate, que se enfureceu ainda
mais quando p sr. Amaral Peixoto
confirmou a noticia, investiu contra
o deputado da Oposição, levando o
senador Moura Andrade a suspender
a sessão.

Nova Carta, úit. página

LEI MANDA
ENTERRAR
LAMPIÃO

BANGU
VENCE
CRUZEIRO

BRASÍLIA (Sucursal)
-— A Comissão de Justiça da Câmara resolveu ontem"Lampião"
que as cae
becas de
de sua companheira
"Maria Bonita", ora expostas no Museu Nina
Rodrigues, em Salvador, serão enterradas
em "cemitério cristão".
Tal medida foi adotada
ao se aprovar, naquele
órgão técnico da Camara, projeto do sr. Aureo Melo (MDB-GB),
que preconiza o sepultamento dos despojo?
de Antônio Virgulino o
em
sua companheira,,
virtude cie "não tíferecerem valor científico
ou histórico". O sepultamento dos despojos
se dará 15 dias após a
conversão do projeto
em Lei.

Com gols de Taulo
Borges e Aladim, o
Bangu venceu ontem o
Cruzeiro, campeão da
Taça Brasil, num jogo
fraco, demonstrando
que os dois times ain-.
da não voltaram a encontrar a sua melhor
forma física e técnica,
A rodada dupla
de ontem, no Estádio
Minas Gerais, que recolheu uma renda de
Cr§ 98.247.000, foi
completada com a vitória do Atlético sôbre
o Palmeiras, por três a
um. O Flamengo concoderá revanche ^ao
Vasco hoje, no campo
do Botafogo, em jogo
marcará a despeida do húngaro AlSue
bert dos campos cariocas.
Esporte
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EXCEDENTE
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nascimento dos

quintuplos

é?

(AP)

O último dos quíntupios nascidos dois meses prematuramente
na última terça-feira,
em Dusseldorf (Alemanha Ocidental), estava lutando pela vida
na noite de ontem,
após a morte dos seus
quatro irmãos — um
às 4h da madrugada
de ontem, dois pela
manhã e o quarto.às
16h. Os quintuplos pesavam 900 e 1.300 gramas e, desde o momento do nascimento,
apresentaram problemas circulatórios e
complicações respiratórias.
A mãe — sra. Rosamrie Januschek, de
29 anos^espôsa do engenfaeiro Wolfgang Januschck — havia recebido aplicações de injeção de hormônio no
último verão. O único
nascimento anterior de
quintuplos na Alemãnha ocorreu em maio
de 1965, em Munique,

t

As 483 alunas excedentes das seis escolas
normais do Estado serão matriculadas sedeterminação
gundo
do governador Negrão
de Lima, após ouvir
uma explanação sobra
o assunto, pêlo secretário de Educação.
Aos pais das alunas,
que o foram procurar
ontem, em Palácio, o
governador revêlou que o número de
excedentes aproveitadas poderá ser elevado, desde que outras
recorram contra notas
que lhes foram atribuidas, podendo o numero atingir a 520. Adiantou o secretário Benjamin de Moraes quo
as escolas sofrerão remarcamento, a fim de
melhor atender às alunas.
E o exame de admissão do Colégio Pedro II — Externato
prosseguiu, ontem, com
a realização da prova
de Geografia, considerada muito fácil pelos
estudantes, e cujas
perguntas e respostas
publicamos na íntegra.
Página 9
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Amaral tem
reeleição
assegurada

4REAL4 REÚNE-SE
PARA ESCOLHER
A MESA DO SENADO
BRASÍLIA (Sucursal) — A bancada da ARENA no
Senado devera reunir-se às 8 horas dc hoje, a (im
de deliberar sobre a escolha da nova Mesa daquela
Cm, decidindo, antes de mais nada, sobre a preliminai do estabelecimento ou não de rodízio, levantada pelo líder Filinto Müller.
Na reunião de hoje, o ar. Filinto Müller comunicará sua decisão de deixar a liderança do Governo,
sob a alegação de que não pretende mais aceitar a
tarefa que lhe esteve entregue no Governo Castelo
Branco.
DISTRIBUIÇÃO
A bancada da ARENA
eerá Integrada por 47 senadores, enquanto a do MDB
disporá apenas de 19. A>sim. pelo critério de pro*
porcionalldade, ficam para
a ARENA os seguinte» postos na Mesa: presidente,
segundo v I c e*presldente,
l.o, 2.° «4.» secretários; 2.°.
3° e 4.° suplentes. Ao
MDB tocarão: primeira vlce-presldéncla; 3.° secretario e primeiro suplente.
CARTA
O «r. Filinto Müller enviou carta a todos os íutu*
ros integrantes da bancada
da ARENA, consultandoos sobre o problema da
eleição da nova Mesa, pedlndo que, na reunião por
êle convocada, decidam,
Inicialmente, sobre ns pre-.
liminares: a) deve estabeleccr-se o critério do rodirio?; b) no caso afirmativo
deve o rodízio ser total ou
dèlc deve ser excluído o
posto de presidente do Sc*
nado?
SITUAÇÃO
Tal como se tem dado
todos os anos, o prevalecimento ou não do rodízio
significará a reeleição ou
não de toda a Mesa, especinlmcntc do senador Auro
Moura Andrade.
A idéia do rodízio rcsulta do desejo generalizado
de modificação no sistemn
de comando do Senado, h.i
quase dez anos entregue aos
CLINICA DE DOENÇAS SI.XCAIS — Trat. da Impotência,
Prí-Nupclal. Oilcntaçflo do Dr.
CILVAN TORRES - Av. nlo
Branco, 116, si 013. Tel. 42-1071
0817

mesmos homens, sem que,
no entanto, os grupos descontentes, a despeito de majorltários tanto na ARENA
como no MDB, tenham ânimo para uma disputa nberta. Dal o levantamento de
uma preliminar, através da
qual se poderia atingir, indiretamente, o alvo em mira: renovação mais total.
PREVISÃO
tste ano, cresceu muito
o desejo de renovar a Mesa do Senado. Não só a
Mesa como mesmo os postos de comando nas comissoes técnicas o lideranças.
A possibilidade disso, no
entanto, é remota, práticamente se limitando ao caso
do Interferir o Governo na
escolha do novo presidente
da Câmara Alta.
Por um lado, a distribuição atual dos postos diretivos no Senado é das mais
hábeis, difkilmnetc se podendo chegar a uma distribuiçáo equilibrada como a
atual. Por outro lado, por
maior que seja o descontentamento geral com o
indefinido
prolongamento
do "sistema" que domina
aquela casa, não surgiu,
ainda, quem contra éle se
dispusesse bater em luta
aberta.
Dai a previsão ser de reeleição do sr. Moura Andrade e, com ela, reeleição
de toda a Mesa, restando
apenas a tomada dc uma
decisão final por parte do
senador Gilberto Marinho.
Caso este mantenha cm deiinitivo sua candidatura,
alterado estará o panorama.
Do contrário, repetir-se-á
nos dias 2 c 3 de fevereiro
a monótona cena de meleição geral nos postos diretívos rio Senado.

Atendendo a apelo do goo
vornador Negrão de Uma,
Bonifácio
José
deputado
revelou ontem ter decidido
à.
retirar nua candidatura
Assembléia
da
presidência
Legislativa da auanabara,
a reeleigarantindo, assim,
Augusto do
çao do deputado
fe*
Amaral Peixoto dia 3 de
eleito
vereiro, quando será
a Mesa Diretora.
mais seDessa forma, não
rá realizada a consulta préenvia à bancada do MDB,
NeLevi
quanto o deputado
ves, lider do governo, prósentendimentos
os
seguiu
Neto,
Carvalho
com o sr.
de
Hder da ARENA, a íim
deste
a
participação
acertar
nfio
partido na composição,
só da Mesa Diretora, como
também nas Comissões Técnicas da Assembléia.
O governador Negrão de
Lima manteve conversações
cora o sr. José Bonifácio,
durante duas horas na manhã de ontem, convidando-o
a reassumir o cargo de secretárlo Bem Pasta, do qual
disputar
para
afastou-se
sua reeleição. O sr. José
Bonifácio vai comunicar a
decisão do governador, hoje,
aos artlculadores de 6ua
candidatura à presidência do
Legislativo.
Tomando conhecimento da
renúncia do sr. José Bonlfáclo, o deputado Jamll
Haddad, um dos principais
artlculadores de sua candtdatura, negou-se a qualquer
entendimento político vlsando à reeleição do sr. Augusto do Amaral Peixoto. Ontem mesmo, Iniciou articulaçóes com o grupo dlssldente da ARENA, que se rebela contra a liderança do sr.
Carvalho Neto, e com um
grupo de novos deputados,
liderados pelo sr. Alberto
RajSo, no sentido de ser
constituída uma chapa de
Oposição ao sr. Augusto do
Amaral Peixoto. Nessa chapn. o candidato à presldéncia seria o sr. Jamll Haddad, que se mostra dispôsto a submeter seu nome n
decisão do plenário.

BANCO BOAVISTA S.A.

Uma completa organização bancária

BRASÍLIA (Sucursal) — O
presidente Castelo Branco
assinou na tarde de ontem
o Ato Complementar n.° 33,
que estabelece prazos para
as posses dos prefeitos eleitos a 15 de novembro passado' e determina que o
número de deputados às
Assembléias Legislativas estaduais, existentes em 15 de
novembro de 1966, não podera ser aumentado durante a -Legislatura a iniciarse em 1967.
O AC-33 dispõe ainda que
a nomeação e exoneração de
interventores, nos casos previstos nos Atos anteriores,
serão da competência dos
governadores de Estados.
Estabelece mais que para a
diplomação dos candidatos
aos cargos eletivos municipais, que concorreram em
15 de novembro, íica dispensada a apresentação do
atestado de inscrição partidária, prevista no art. 7.°
do AC-7.
ATO 33
Eis a íntegra:
"O
presidente da Repú*

Repudiando os artigos da
sejam
Constituição
que
considerados lesivos ao servldor público e às llderanças individuais e prestando
integral apoio aos protestos
universais contra a monstruosa Lei de Imprensa, os
servidores públicos lançaram ontem manifesto à
Nação em que acusa o
Governo de desprezá-los
em diversas oportunidades.
O manifesto conclama os
servidores públicos a se
ausentarem de todas as solenidades oficiais do atual
Governo, até o seu término, como resposta à ausência, ao silêncio com que
sempre foram tratados peIas autoridades do mesmo".

DEPÓSITOS

Inicialmente, diz o manifesto que o funcionalismo, até o momento, tem
tido uma conduta pautada
no trabalho construtivo e
na disciplina, lembrando
"são mais de seiscenque
tos mil brasileiros que se
dedicam à nobre tarefa de
a máquina
movimentar
administrativa nacional".
"O atual Governo —

32,7 BILHÕES

bllca, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 30
do Ato Institucional n.° 2,
de 27 de outubro de 1965,
resolve baixar o seguinte
Ato Complementar:
Art. l.o — Os prefeitos
ou vice-prefeitos, eleitos por
voto direto, atualmente em
exercício, cumprirão os seus
respectivos mandatos de
acordo com os períodos anteriormente fixados em lei
estadual.
Parágrafo único — Os interventores municipais cessarão os seus mandatos a
31 dè janeiro de 1967, sendo antecipada a posse para
essa data dos prefeitos eleitos em 15 de novembro dt
1966 ou em data posterior,
mas já diplomados. .
Art» 2.° — Os prefeitos
que estiverem em exercício
nas capitais dos Estados
onde houve eleições gerais,
nos termos do parágrafo
único do artigo anterior,
bem como, nesses Estados,
ou nas cidades que, por dispositivo constitucional, devam ser nomeados, cessarfio
as suas funções em 31 de
janeiro de 1967.
Parágrafo único — íste
artigo n5o se aplica aos prefeitos eleitos por voto dl*
reto.

Art. 3.° — Para a diplomação dos candidatos aos
cargos eletivos municipais,
que concorreram às eleições
de 15 de novembro de 1966
ou em data posterior, fica
dispensada a exigência contida no caput do art. 7.°
do Ato Complementar número 7, de 31 de janeiro de
1966.
Parágrafo único — A
diplomação prevista neste
artigo importará na inserição automática dos candidatos nas respectivas organizações partidárias.
Art. 4.° — A atribuição
de nomear e exonerar interventores nas Prefeituras
municipais nos casos previstos nos Atos Complementares anteriores será de
competência dos governadores de Estados.
Art. 5.° — O número de
deputados às Assembléias
Legislativas estaduais, exlstentes em 15 de novembro
de 1966, não poderá ser aumentado durante a Legislatura a iniciar-se em 1967.
Art. 6.° — íste Ato Complementar entra em vigor
na data de sua publicação,
revogadas as disposições em
contrário."

continua — cujo fim de
mandato se aproxima, procurou Ignorar estes problemas, e o que é pior, desprezou-os friamente, após
traçar um programa baseado em simples conclusões
numéricas, eliminando o
coeficiente de angústias de
milhares de funcionários
públicos das equações muito cômodas para os seus
planejadores, mas cruéis e
inquisitoriais para aqueles
que labutam, no serviço
público".
ANSEIOS
servidores
Depois,
os
enumeram os seus anseios:
Conclamam os servidores
públicos a se ausentarem
de todas as solenidades oficiais do atual Governo, até
o seu término, como resposta à ausência, ao silêncio com que sempre foram tratados pelas autoridades do mesmo.
2 — Denunciar o fracasso da política econômica do
sr. Roberto Campos, e lembrar ao próximo Governo,
que a estabilização do custo
de vida, que é a maior aspiração popular, não foi de
longe atingida, e em muitos casos teve a sua situação agravada pelos mirabolantes planos de um homcm que em seu gabinete,
regiamente pago, nunca

sentiu realmente o problema das donas de casa, dos
chefes de família, do custo
das moradias, roupas, remédios e alimentos, e sempre veio a público, com o
seu frio desdém, procurar
convencer oitenta milhões
de brasileiros de que um
rei, completamente nu, estava vestido.
3 — Reivindicar um
código de vencimentos e
vantagens para os servidores civis, em que visita
uma hierarquia de acesso,
mediante cursos, concursos,
oportunidades iguais para
todos; igualdade de auxilio
de moradia; moralização
do tempo integral, e efetivação das promoções, piano de classificação definitivo; aposentadoria aos
trinta anos, incluindo o
tempo de estudo em Faculdades; e novo estatuto
do funcionário público elaborado após sugestões de
todas as classes.
4 — Solicitar ao Govêrno do Estado da Guanabara que inaugure para os
seus servidores, ao se empossar o marechal Costa e
Silva, uma fase propícia as
suas reivindicações aqui
sintetizadas em três itens:
a) Revisão do Estatuto;
b) Reavaliação de cargos;
c) Restabelecimento do salárlo móvel.

SITUAÇÃO ESTÁVEL
O marechal Costa e Silva salientou em sua fala
o Brasil oferece hoje
que
"o exemplo de uma situaacrescentando
ção estável",
"havia amplo lugar
que
para as iniciativas econômiempresários japocas dos "Isto
- &*_*nêses.
não podia ser dito há três
anos, quando a situação era
insegura."
SIGNIFICADO
HISTÓRICO
o marechal
Saudando
Costa e Silva, o presidente
da Federação de OrganizaJapão,
ções Econômicas do
sr. Taizo Ishizaka, afirmou
que a visita do marechal
"um slgCosta e Silva tem
nlficado histórico", para as
relações entre os dois paises. Ishizaka, considerado
como o virtual primeiroministro Econômico do Japão, aduziu que o desenvolvimento econômico dos dois
relapaíses tem estreitas
Japão
o
enquanto
ções, pois
importa matérias-primas, o
Brasil compra maquinaria e
bens de capital para a sua
industrialização. Conclulndo o seu discurso em português, o sr. Ishizaka formulou votos para que a
cooperação entre as duas
"traga bosa influennações
cias para o progresso econômico do Japão".

EMPRÉSTIMOS E DESCONTOS

Assembléia de Integralismo
SP poderá ter mineiro nüo
Mesa do MDB toma posição

49,4 BILHÕES
CAPITAL E RESERVAS

16,7 BILHÕES
Só opera no Rio de Janeiro, onde
mantém matriz e 38 agências
Depósitos a prazo fixo sem limite, com juros de até
22% ao ano, inclusive correção monetária.
Todos os depósitos aqui arrecadados são aplicados
exclusivamente no desenvolvimento da Indústria e
do Comércio do Estado da Guanabara.

BANCO BOAVISTA S. A.
O pioneiro

das agências

metropolitanas

Correspondente em Süo Paulo:

BANCO BOAVISTA DE SÃO PAULO

SAO PAULO (Sucursal)
— A ARENA poderá, este
ano, ser derrotada pelo
MDB. na eleição da mesa
da Assembléia, pois o
deputado Francisco Franco
já declarou ter acordo firmado com a Oposição até
12 de março — dia do pieito — e articula a sua candldatura baseando-se nos13 deputados oposicionistas
e 10 da turma da pesada,
que o atual presidente manobra, com facilidade.
O sr. Francisco Franco,
que, no ano passado, deriotou o candidato oficial da
ARENA, rompendo totalmente o esquema, já se
prepara para a luta da reeleição.

S.A.

Rua 15 do Novembro, 331 - Fone: 35-3111

INSTITUTO BRASILEIRO DE REFORMA
AGRÁRIA (IBRA)

CURSO DE T0P0GRAFO
0 INSTITUTO BRASILEIRO DE REFORMA AGRÁRIA (IBRA)
avisa aos candidatos que se inscreveram para o Curso de
Topógraío que a prova de Matemática terá lugar dia 24 do
corrente, têrça-íeira próxima, às 7,30 horas, no Colégio
Militar, à Rua São Francisco Xavier.
Dia 31, à mesma hora e no mesmo local será realizada
a prova de Português.

EXPERIÊNCIA
O parlamentar, que tem
grande capacidade de manobra na Assembléia —
onde na maioria das vêzes os partidos são esquecidos e as posições são meramente pessoais — disse
à deputada Conceição da
Costa Neves, principal articuladora da chapa do
MDB (é candidata à 1.*
vice-presidência) que "já
avisei o governador eleito
Abreu Sodré que tenho
compromisso com a Oposlção e não sou homem de
romper minha palavra".
Entretanto, ontem, ao ser
induffadc pelos jornalistas,
o sr Francisco Franco disse que não será candidato
à reeleição, e rcsseltou que,
rriAmo que a ARENA promova uma pré\ia, "dela
não pari lei parei'.
Para cs observadores
paulistas, a atitude oficial
do sr. Francisco Franco é
mais um endosse de que
tentará a reeleição do que
a confirmação dc que se
absterá. Não concorrendo a
prévia da ARENA, terá 11vre o campo do MDB.

BELO HORIZONTE (Sucursai)'— Os Integralistas
mineiros, apesar de acompanharem com interesse o
trabalho desenvolvido pelo
general Jaime Ferreira da
Silva para a rearticulação
da ação integralista brasileira, ainda não tomaram
naquele
medida prática
sentido.
, A expectativa, segundo
Informaram, se deve a íalta de instruções dos srsPlínio Salgado ou Raimundo Padilha, aos quais sempre estiveram mais estreitamente ligados e seguiram
como líderes.
DEBATE
Uma comissão deseja até
procurá-los para debater o
assunto. Enquanto o deputado Aníbal Teixeira, antigo integralista, hoje filiado ao MDB, dizia ontem
considerar as gestões do
general Jaime Ferreira da
Silva sem maior profundidade, por faltar-lhe mesmo
maiores credenciais para
esse tipo de aglutinação,
outro militante do integralismo.
O deputado Navarro vieira, integrante da ARENA,
se declarou favorável
àquela idéia. Observou, porém, que "o reativamento
do integralismo seria mais
conveniente se fosse orientado apenas como movimento doutrinário, com a
finalidade
de promover
educação moral e cívica",
com atividades semelhantes
à do Rotary e do Lyons,
por entender que, "como
movimento política, é remota a possibilidade de
revigorá-lo. Em reforço de
seu ponto de vista, o deputado Navarro Vieira invocou o Insucesso que marcou a existência do partido de representação popular, quando foi decidido
transpormar a antiga Ação
integralista Brasileira em
agremiação política.

Episódio

TÓQUIO (Reuters-FP-APe
CM) — O marechal Costa
Silva afirmou aos indus"suas
triais japoneses que
técnicas e suas inversões
seriam sempre bem-vindaB
ao Brasil", durante um banhoquete oferecido em sua
três
principelas
menagem
pais organizações econõmicas do Japão: A Federação
de Entidades Econômicas o Conselho do CoCâmércio Exterior e a
mara Japonesa do Comercio e da Indústria. Assinado
lou o presidente eleito
Brasil que o Japão sempre
participou de importantes
projetos de desenvolvimen-e
to econômico brasileiro»
de nepediu aos dirigentesmais asjaponeses
góclos
sistência técnica e financeira para ajudar a fortalecer o poder econômico
do Brasil.

SERVIDOR REPUDIA
ARTIGOS DA CARTA

PROBLEMAS

CAIXA E DEPÓSITOS À ORDEM DO BANCO CENTRAL

Costa pede
ajuda técnica
ao Japão

ATO LIMITA VAGAS
NAS ASSEMBLÉIAS

Em 30 de Dezembro de 1966

85,4 BILHÕES
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Divulgado
secretariado
de Sodré
SAO PAULO (Sucursal)
— Auxlliares do sr. Abreu
Sodré divulgaram ontem o
secretariado do governador eleito, que deverá
ser anunciado, oíicialmente, nos próximos dias. Os
membros de seu Governo
serão escolhidos dentro de
um critério administrativo,
técnico, "mas atendendo às
reivindicações políticas".
O sr. Carvalho Pinto deverá estar representado no
Governo Sodré por duas
pastas; de menor expressão: Governo e Transportes, esta última ainda dependendo da confirmação
do sr. José Bonifácio Coutlnho Nogueira.
SECRETARIADO
A constituição do Govêrno Sodré, será a seguinte:
Trabalho — Ciro Albuquerque, do ex-PSP; Obras
eng.° Eduardo Yassuda;
Educação — prof. Ulhoa
Cintra; Saúde — prof.
Walter Leser; Segurança
Pública — coronel Sebastião Chaves; Casa Civil —
dep. Henrique Turner; Casa Militar — cel. Edmur
Demoura Salles; Interior
Ely Lopes Meirelles;
Agricultura — dep. Herbert Levy; Governo — dep.
José Fellcio Castelanom;
Comando da Força Pública — cel. Caracas Linhares; Planejamento — Arrobas Martins; Caixa Econômlca — Onadir Marcondes; Centrais Elétricas —
Lucas Nogueira Garcez;
Imprensa — jornalista Ênío
Pesce; secretário particular
Oscar Klabin Segall; e
Banco do Estado — Lélio
dé Toledo Pizza.
'A Secretaria dos Transportes foi oferecida ao sr.
Coutlnho Nogueira, e a de
Turismo ainda não tem um
nome para ser designado,
bem como o IPESP.

VISITARÃO O BRASIL
Antes do banquete, o marechal Costa e Silva visitou
a fábrica de transistores
"Toshiba", onde foi recebido pelo presidente, sr. T.
Doko, quando revelou suas
esperanças de ver aquela
empresa participar do desenvolvimento das industrias elétricas e eletrônicas
do Brasil. A noite, o presilente eleito do Brasil partlcipou de uma recepção
oferecida pelo embaixador
brasileiro no Japão, sr. Alvaro Teixeira Soares.
O príncipe Akihito e a
princesa Michiko, que vão
visitar a América do Sul,
em maio próximo, estarão
presentes à recepção.
COSTA COM JOHNSON
O itinerário do marechal
Costa e Silva nos Estados
Unidos foi divulgado pelo
Departamento de Estado. O
presidente eleito do Brasil
ali permanecerá, em visita
oficial do dia 18 a 31 do
corrente, devendo ser recebido na Casa Branca, pelo
presidente Lyndon Johnson
no dia 26. Visitará, também, o Centro Espacial de
Cabo Kennedy e estará presente a uma reunião especiai da Organização dos Estados Americanos, devendo
regressar ao Brasil na tarde do dia 31, partindo de
Washington.
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Ivete sra o tipo da pt*
queria fatal. Dezoito anoi,
morena de oiho» verdet]
meia estatura de boa brasileira, andar provocante
e -empre com uni vestidot admiràuelmente colados ao corpo, à sua passagem os homens todos e
contemplavam com encanto. Os mais afoitos
não resistiam mesmo ao
desejo ds segúi-Ia. g^,
porém, nem sempre esta¦¦•a disposta a ouvir
galanteios. De uma feita, tm
plena Rua do Ouvidor,
desacatou um Don Juan,
que a .perseguia, batendo-Ihe com o cabo do
guarda-chuva, tsse seu
gesto muito concorreu para que se impusesse como
moça séria perante o então jovem cronista parlamentar, que a amava doidamente.
As mulheres, tntretanto, mudam rapidamente di
atitudes. Vm gesto que
elas hoje repelem, amanhã sorriem diante dele
t o aceitam com o maior
agrado, falta-lhe aquela
firmeza mais própria do
sexo masculino. Isso, con.
tudo, não desmerece, «m
nada, o amor ou a paixão
que ds vezes inspiram aos
homens. Bem apuradas as
coisas, esse defeito até
pode ser considerado
como um atrativo a mais
da fragilidade feminina.
Ainda que isso pareça paradoxal, a verdade é que
vma pontazinha de dúvlda não deixa de ser necessaria no amor. AUmenta-o. Quem ama, desconfia. Amor sem desconfiança i monótono e sensaborão. Bom amor é
aquele que se alimenta
da dúvida e vive sobressaltado numa constante
incerteza.
Seja como fôr, o caso
c que o jovem cronista
tinha por Ivete verdadeito beguln que resistia
a tudo, inclusive intrigas.
Acreditando nela, jutaa.
va-a incapaz de um procedimento menos diono
ou de um ato reprovável.
Para êle, era Deus no céu
e Ivete na terra. Aquela
figura bem torneada t
gentil era sua, sòmente
sua. Tinha a esse respeito uma convicção profunda.
Um dia, entretanto, m
castelos do colega ruirom
Jragorosamente. Num dot
gabinetes do antigo Senado, um dos "pais da pátria" gabava-se de uma
aventura alegre. lYa véspera — dizia — conhecera a moça mais linda do
mundo. E veio a descriç&o, morena, olhos verdes,
nariz assim, cabelo assim,
etc, etc. O jornalista ouvia tudo aquilo com o coração aos pulos. De repente o velho político vai
ao telefone e faz uma ligação, marcando um rendez-vous para as cinco da
tarde com a pessoa que o
ouvia do outro lado da
linha.
Quando Ivete, pouco
antes daquela hora, com
a cara mais cínica deste
mundo, lhe disse que ia
ao chá com "uma amiga"
o impulso do rapaz nortista, ciumento, foi matala. Veio, porém, a reflexão e êle concluiu, com a
mais amarga das filosofias, que o melhor era calar- E assim o fêz, mas
abandonou, para sempre,
aqueles olhos verdes, já
hoje sem aquela vivacidade de outrora, porém,
cinda capazes, creio eu,
de novas tentações, que
essa é a sina das morenas
de olhos verdes...
Quarenta anos depois,
lembrei-me desse episódio ao encontrar Ivete na
feira livre a fazer compras. Ohl Vida...

ALL RIOHT

Morre na GB
o professor
Sá Carvalho
Contando
quase 80 anos
de Idade, faleceu ontem no
Rio o professor José Bibeiro Sá Carvalho, membro fundador do Instituto Histórico
« Geográfico de Sio Paulo
« antigo colaborador, durante 20 ano3, do jornal E*t«do d* Sio Paulo.
6*
O sr. José Ribeiro
Carvalho deixa seis filhos —
srs.
Horaclo Sá Carvalho,
casado com d. Cerise, JúUo
César Sá Carvalho, casado
com d. Moema Sá Carvalho,
Luiz Sá Carvalho, casado
com d. Atheia Sá Carvalho,
Zacarias Sá Carvalho, cas»do com d. Lea Sá Carvalho
e sra*. Olga Figueiredo, easada com o sr. Adhemar Fi«uelredo, Jrenela Iiehtemberg, casada com • •*•
-John M. Lichtemberg
além de dei netos t om W*
neto.
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Castelo muda
segurança com
lei especial
O marechal Castelo
Branco pretendia íixar o
sistema de segurança nacional nos dispositivos da
própria Constituição que
está sendo votada pelo Congresso, mas resolveu transferi-lo para a lei especial
a fim de não gerar maiores hostilidades ao projeto
constitucional, segundo foi
anunciado por fontes ligadas ao presidente da República.
•
A própria liderança nacional da ARENA está disposta a propor ao futuro
Congresso a revogação da
Lei de Segurança Nacional
quo o Governo pretende
outorgar, por via de decreto-lei, na primeira quinzena de'fevereiro, se fôr confirmada sua essência totalitária, nos termos dos pontos principais já antecipados pela imprensa.
Asseguram os dirigentes
partidários que o atual projeto de Constituição íoi aiterado no capitulo dedicado às garantias e direitos
individuais justamente para eliminar a possibilidade
da lei ordinária criar conceituações exorbitantes para os delitos contra a segurança nacional.
COSTA ACOMPANHA
O marechal Costa e Silva, que se encontra no exterior, deixou como seu represenlante o general Jaime Portela para acompanhar todos os problemas relacionados com a Lei de
Segurança Nacional e está
sendo minuciosamente informado dos principais pontos até agora discutidos.
I

ARENA quer 3
na disputa da
Mesa: Câmara
BRASÍLIA (Sucursal) —
A comissão incumbida pelo presidente Castelo Branco de coordenar a eleição
para a Mesa da Câmara
contiiíua promovendo ges«
toes para quo a escolha do
candidato à presidência,
em prévia a ser realizada
na bancada da ARENA,
não comprometa a unidada
partidária.
Para evitar divisões, oi.
srs. Raimundo Padilha,
Rondon Pacheco, último de
Carvalho e Euclides Triches
esperam reduzir a pelo menos 3 o número do candidatos (atualmente seis).
COMPROMISSO
Monsenhor Arruda Câmara disse, ontem, "haver
compromissos solenes no
sentido de ser respeitado o
resultado da prévia oficial
na ARENA", a propósito
dos rumores de que o Govêrno, à última hora, apresentará um outro nome para disputar a presidência da
Câmara.
"Tanto nâo acredito nisso — acrescentou — que
aceitarei
não
qualquer
renunciar.
acordo
para
Respeitarei o pronunciamento da bancada, pois êsse foi o compromisso assumido por todos os pleiteantes." ;

Brasil será
acusado na
ONU: África
O grupo da paises afrlcanos está disposto a interpelar o Brasil, durante
a sessão especial da ONU,
que será realizada em abril
próximo, sobre o apoio que
vem dando ao colonialismo
português na África. Os
círculos diplomáticos admitem que o Brasil será tratado como "cúmplice do
Governo português" pelo
bloco africano, que levantara questões sobre o próximo envio de uma íôrçatarefa da Marinha brasileira a Angola e o apoio à
política colonial.
O recente comunicado a
respeito, distribuído à imprensa pelos embaixadores
da Argélia, Gana, Senegal
e pelos encarregados de
Negócios -da Nigéria e da
República Árabe Unida, aicançou grande repercussão
em toda a África, onde se
desenrola uma campanha
do opinião pública contra
o apoio brasileiro à política
colonial de Portugal.
EI Moudjahid, o mais Influente jornal argelino,
anuncia "a séria apreensão
dos embaixadores africanos
após a recente mudança da
posição brasileira diante do
colonialismo português". A
matéria foi publicada sob
uma longa manchete dizendo: "Os países africanos solicitam esclarecimentos ao
Brasil sóbre a sua posição
frente ao colonialismo português".
Já os jornais de Lisboa
aplaudem a posição brasileira, que já mereceu editorial elogioso do Diário de
Notícias.

LÍDER CONDENA EMENDA;
MONOPÓLIO DO PETRÓLEO
BRASÍLIA (Sucursal) — atribuições estatais da PeA emenda 805/H, do sr.
trobrás, inclusive dando noAdolfo Oliveira (MDB-RJ)
va orientação para a distrifoi a segunda a ser apre- buição. Adianta que até 15
ciada ontem à tarde pelo de fevereiro será desdobraCongresso • rejeitada de- da em cinco companhias de
pois de prolongada dis- capital misto e diz mais que
cussão, no final dos traba- as classes conservadoras de
lhos. Mandava acrescentar v Minas Gerais, tradicionalao art. 8o — Compete & mente progressistas, pátrioUnião — o seguinte inciso:
ticas e vanguardeiras da
"Exercer, sob regime de
defesa de nosso patrimônio
monopólio, a pesquisa, ex- de nossa soberania e da setração e industrialização do gurança do Paíi, emprespetróleo e dos minerais atòtam total apoio a sua emenmicos".
da. Acrescenta: "Fala-se
que a emenda atinge a disESTARRECIMENTO
tribuição e a comercializaO sr. Adolfo Oliveira
ção do Petróleo. Trata-se
disse que sua emenda fora
de um grosseiro embuste.
aprovada na Comissão Mis- A emenda é multo clara,
ta. Tinha portanto parecer
concisa e se limita a inserir
favorável. "Para estarreci- na Constituição o
principio
mento nosso, acrescentou,
básico de que compete a>
no entanto, íoi ela objete
União, exercer, mediante
de requerimento de destamonopólio, a pesquisa, a exque doi líderes da ARENA tração e a industrialização
na Câmara e no Senado, srs.
do Petróleo o de minerais
Raimundo Padilha e Fillnatômicos. Se a redação não
Müller. O destaque é para
satisfizesse a bancada da
rejeição. Creio que poumaioria, nada mais indicacos assuntos Interessam
do do que a aprovação da
tanto ao País, com reflexo emenda Afonso Arlnos, N
em todas as suas camadas
com a qual estaríamos nós
sociais e em todos os sede acordo. Mas, não há ês'objetivo é
tores da atividade,"quanto
se objetivo. O
à preservação do monopófulminar a emenda que vai
lio estatal do petróleo e dos
ser votada agora o enterminerais atômicos.
rar, na vala comum, a
Prosseguiu o autor da
emenda Afonso ArJnos. Reemenda afirmando que um
cela que, rejeitada a emenpequeno grupo pressiona o
da, o Governo faça com a
Congresso e atua "neste
PETROBRAS o mesmo que
trabalho de atentado à sotenta com a Fábrica Naberania nacional e à segucional de Motores — venda
rança do País. Petróleo e
a grupos estrangeiros. Exminérios atômicos repreclamou: "Isto não é apesentam a base da segurannas desnacionalização, e a
ça Nacional".
própria alienação do InteCORREIO
rêsse estatal num ramo de
inteA seguir leu o comentou empreendimento qua
Pais".
ressa
a
segurança
do
denúncia do CORREIO DA
MANHA, 10b o titulo Mo- Lembrou discurso do manopólio, que considerou gravíssima. E que o governo
está disposto a baixar dacreto-lel dando nova redação • orientação sobre a
exploração do Petróleo,
bem como tirando todas ai

rechal Castelo Branco em
"Aos
que disse:
que, com
um misto de má-fé e ignorância, acusam o governo
de atitudes favoráveis a
desnacionalização das empresas, lembramos alguns
fatos simples". E Indagou
se entre os fatos enunciados estava a alienação da
FNM. Concluiu dizendo
que a propaganda"é feita
invecontra a emenda
rídica, mentirosa,, porquo
não dispõe sóbre a comercialização, sóbre a distribuição, sobre os interesses
já resguardados direitos adquirldos. Insera na •constituição. princípios de monopólio estatal de Petróleo e
dos minerais atômicos, devendo cada um dos congresslstas assumir a responsabllidade pelo se uvoto.

padrão de vida melhor, para todos os brasileiros".
INACEITÁVEL
O sr. Raimundo Padilha
combateu a emenda que "é
inaceitável para a bancada
do Governo. Absolutamente inaceitável", entro outros motivos porque "o
problema do petróleo íoi
sempre, nesta Pais, colocado no ângulo da passlonalldade político, da emoção,
dos trêmulos da voz, da vociferação. E como questão
grave, sem dúvida, exclui a
emoção. Exige o raciocínio
ponderado/ de homens livres, que amam, igualmente, a sua pátria, quo estre7
mecem por ela, não sofrem
por ela". Disse que a Petrobrás não será tocada,
mas não admite a industrialização como monopólio, que vai sobretudo invadir úm outro -setor de
maneira sub-rep'tícia, quo
é o setor da indústria petroquimica, que "é uma incapacidade nacional, provisória, mas o é"..

QUEBRA
Em defesa da emenda faloufr pelo MDB, o sr. Getúlio Moura que, de inicio
denunciou que, pela primeira vez, íol quebrado
uma praxe tradicional noe
Congresso. Destacou-se paREJEITADA
ra rejeitar, uma emenda'
aprovada pela Comissão
Procedida a votação, que
Mista constituída em 2/3
íoi demorada, a mesa
partes de elementos do Goanuncia que, a emenda esvêrno- Estranhou que detava rejeitada. Votaram, na
Petroa
se
íirmar
de
pois
Câmara, "não", 186 depubrás, como a nossa melhor
tados, "Sim", 132 e sete se
organização industrial, se
abstiveram. Eram
pretenda agora, através do
18h45min.
dispositivos equívocos, afãsO sr. Adolpho Oliveira
tar da estatização do penáo se conformou com a
tróleo os produtos dâ Pedecisão. Entendia que sua
troquimlca. A aprovação
emenda fora aprovada pela
da emenda, frisou, era uma
comissão mista. Contra esquestão fechada para o 'sa
aprovação recorreram
êsMDB. E concluiu com
so apelo à Casa: "Vamos os srs. Felinto Müller e
Raimundo Padilha. Assim,
votar não na defesa daquipara ser rejeitada a maiolo que constitui, em verdaria teria que obter, flelo
de, a segurança nacional,
menos, 202 votos contraporque a segurança naciorios, o que não ocorreu. Os
nal não está através_ dos
srsl Raimundo Padilha, Peórgãos como o SNI, não esdro Aleixo, Rui Santos e
tá atrovés de pressões, não
Paulo Sarasate, contestaestá através do cercearam a tese defendida pelos
mento das liberdades.Asesrs. Afrânio de Oliveira,
gurança nacional está, em 'João
Herculino, Chagas
verdade, na defesa dos seus
minerais, da sua riqueza de
Rodrigues e, Celso Passos e
subsolo, na sua lndustrlaliOsvaldo Lima Filho que
zação, para que possamos
salientou que a decisão no
ter uma Pátria maior e um
momento era "sóbre os
destinos nacionais". Uma
hora foi consumida na
discussão. O sr. Moura Andrado decidiu, conforme
CRIANÇA
DA
CAMPANHA
normas anteriores, a emen:«e
da 805-G estava rejeitada.
Colabore-, voe* também, r» .programe d» ampiro
Pará ser aprovada necessimenor abandonado.
tarla 202 votos, o qua nâo
ocorreu.

UNIÃO DOS BANCOS OFICIAIS DE MINAS.
COMEÇA COM BONS RESULTADOS AO PUBLICO

Política da
borracha já
tem sua lei
BRASÍLIA (Sucursal) —O
presidente Castelo Branco
sancionou a lei que rege
a política nacional da
borracha (criando a Superintendência da Borracha
e o Conselho Nacional da •
Borracha), vetando o artlgo 24 (que proíbe terminantemente a exportação
da borracha da área amazônica legal, para qualquer
parte do território nacional
ou do exterior, sem que o
referido produto esteja de-.
vidamente beneficiado, seja qual fôr o seu gênero,
«spécie o tipo) e o artigo
38 (que estabelece que os
servidores da Superintendência da Borracha contrjbuirão para o IPASE).
A lei sancionada entrará
em .vigor 30 dias após sua
publicação, prevista pára
hoje, rio Diário Oficial. De
acordo com o artigo 47, o
Poder Executivo fica auto-:
rlzado a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito
especial do 20 bilhões de
cruzeiros para a constituição do estoque de reserva
e a compra do borracha,
previstas na lei.

Deste modo, sobre um serviço em que intervenham agências dos três bancos, apenas uma des-

Minas — Credito Real, Mineiro da Produção e
Hipotecário • Agrícola — realizaram a sua

apreciapesa será cobrada, o que virá significar
vei economia para a clientela.

Imediataprimeira reunião conjunta, Iniciando
mente estudos objetivo» visando ao barateamento dos serviços e à redução, a curto prazo, dos

Ao vetar o artigo 24, o
presidente da República
comentou que o objetivo
primordial da nova legislação que reformula a politlca econômica da borracha
é facultar aos produtores
da mesma a obtenção, no
mercado, de preços remuneradores, garantindo-lhes
o Governo um preço bá• slco. Para que tal meta
seja alcançada — acrescentou — é Imperativo
assegurar aos 'produtores
de borrachas vegetais inteira liberdade do comércio
do seus produtos, conforme estabeleceu o artigo 11
da lei, através das opções
de comercialização que so
expressamente
permitem
aos produtos o suas cooperativas, ou entregadores.
O artigo 24, segundo o presidente, contraria o arti, go 11 o "cerceia a liberdado do comércio dos produtores do borracha, além
de discriminar entre a
Amazônia e. outras regiões
produtoraj de borracha vegetaí, as qUais não se apltca o dispositivo, .conformo
está redigido.

para os clientes,
o serviço dos
que, doravante, poderão utilizar
"outrês, para transferência de numerário para

de crédito.
'VANTAGENS

se observa, vantagens

à CLIENTELA

medidas que deveriam ser adotadas desde logo,
beneficiando diretamente a numerosa clientela
da vasta rode de agências, em todo o território
nacional. A primeira deliberação tomada durante a reunião vem refletir o espírito de todo
o trabalho para o qual se voltará a cúpula diricriar, através da
gente dos três bancos, isto é,
União e da reformulação estrutural de serviços
administrativos, mantidas as personalidades juridicas de cada um, vantagens e facilidades cada
vez maiores para os depositantes e clientes. Ficou estabelecido que as despesas adicionais antes existentes nos serviço» de transferência de
numerário e de cobrança de títulos entre os três
bancos, não mais serão cobradas pelas agências,
Os
que nesse sentido já estão sendo Instruídas.
clientes serão, assim, isentados de todas essas
correspondentes, já que a vasta
rede de departamentos passará a funcionar como se pertencessem a uma mesma organização.
despesas de

reais

trás praças ou cobranças de títulos sem qualvinha ocorrendo
quer despesa adicional, como
até aqui. Praticamente presentes em todas as

Na oportunidade, os dirigentes empossados
terça e quarta-feira, discutiram amplamente as

unidades da'federação, pois seus departamentos se localizam em praças desde o Rio Grande do Sul até ao Amazonas, as quatrocentas e
'

trinta agências, agora sob coordenação única e
submetidas a uma sistemática operacional e administrativa absolutamente uniforme, haverão de
prestar, como vinham fazendo isoladamente, serviços ainda mais eficientes e vantagens à sua nu-'
morosa clientela em todo País.
Outras medidas vêm sendo examinadas, no
desdobramento prático do trabalho em quo ora
se*empenham as três diretorias, • que estará

Carlos Lacerda, por outro
lado, viajou ontem para os
arredores de Lisboa para vi-'
sltar uma das mais importantes tipografias de Portugal, parecendo que a recento atitude de cinco embalxadores de paises africanos
no Rio, que criticaram a polltlca externa brasileira, exlmlram-no a náo aceitar, nas
atuais circunstâncias, o convito que lhe íora feito para
que visitasse o Senegal antea do voltar ao Brasil, data ainda nüo fixada.
DE

SANDRA
A professora Sandra Cavalcantl, qua viaja hoje à
tardo para Buenos Aires,
contesta que tenha recebido missão dos artlculadorei
da Frente Ampla para manter contatos, com politlcoa
asilados em países da América do Sul. Assinala que
Jamais aceitaria a lncum»
béncia de estabelecer conversações com o ex-presldenta Joio Goulart porquo
conspirou para sua derrubada do Governo.
Afirma Sandra Cavalcanti que relativamente aos
entendimentos com o sr.
Juscelino Kubitschek! náo
estava tolhida por qualquer
constrangimento, uma ves
que em nada contribuiu par»
o seu alijamento da vida pública. "Entretanto, o sr.
João Goulart meditou profundamente sobre os erros
cometeu o agora deseque "reartlcular-se
com a
Ja
Frento Ampla náo serei eu
quem lhe fechará a porta.
Como não fecharei para os
milhares de trabalhistas quo
lho seguiam a orientação."

PÊ

BELO HOPIZONTE (Sucursai) — O deputado Carlos Murilo, minuto apôs receber a visita de um amigo
vindo de Lisboa, disse ao
CORREIO DA MANHA que
o gr. Juscelino Kubitschek
lhe mandara uma carta em
que reafirma sua fidelidade
aos principies que inspiraram a articulação da "Frento Ampla" e revela estar
mantido o seu entendlmento com o sr. Carlos Lacerda. As conversações entre
o ex-presidente e o ex-governador carioca, segundo
mensagem, têem o andamento que ambos previram,
estando a formação do teroelro partido condicionada
apenas aos* acontecimentos

ITEM DO CAFÉ NO
ORÇAMENTO PARA 67
PREOCUPA DEPUTADO

Acrescentou o presidente Castelo Branco que, por
outro lado, a obrlgatorledade de beneflciamento viria prejudicar os produtores, "podendo mesmo converter os proprietários de
usinas de beneflciamÈnto
de borracha em Compradores privilegiados e únicos
das borrachas vegetais,
frustrando-sa assim o espírlto e a letra da lei que,
entre outras finalidades,
colima preclpuamente a do
amparar os produtores daquela matéria-prima". Conclulu: "Outrosslm, trata-se
da matéria qua pode ser
regulada mediante legislação estadual, a exemplo do
Estado do Amazonas que
assim o fêz, convindo deixar ao alvltre do cada unidade federada, em conformidado com as condições
locais, resolver o assunto
de modo a melhor satisfazer sua economia local".
Quanto ao artigo 38, o yeto
decorro do fato de a previdência ter sido unificada,
o que faz com que o dispositivo perca a razão do
ser.

A União do Crédito Real, Mineiro da Pro^
dução e Hipotecário começa a oferecer, como

políticos quo se sucederão
imediatamente V depois da
posso do marechal Costa •
Silva. Há na carta um
desmentido formal, ainda,
a anunciada tendência dos
Ideallzadores dft "Frente
Ampla" de Interromper o
curso das demarches que vi*
sam o reagrupamento daa
correntes oposlolonlstai era
nova agremiação partidária.

RETORNO

RAZÕES

430 AGÊNCIAS

custos operacionais daqueles estabelecimentos

LISBOA (AP-jFP-CM) — Oi srs. Carlos Lacerda e
Juscelino Kubitschek resolveram rodear agora seus
encontros de uma certa barreira de silêncio e reserva, pelo fato de se encontrarem em território de
um pais que mantém as melhores relações com o
'
Brasil.
•
Assim, não será publicada nenhuma nova declaração conjunta dos dois políticos brasileiros, que,
como se sabe, pretendem fundar um partido de ampla
oposição ao atual Governo do seu País.

OBJETIVO

430 AGÊNCIAS EM TODO 0 PAIS A DISPOSIÇÃO DA CLIENTELA
Por convocação do ir. Maurício Chagas Bicalho, as diretorias dos três bancos oficiais do

FRENTE DE LACERDA
E JK EM SILÊNCIO
DEVIDO A PORTUGAL

BRASÍLIA [Sucursal) — O sr. Renato Celidônio
(MDB-PR) enviou requerimento ao presidente da
Câmara, para que o Heder Executivo informe, através do Conselho Monetário Nacional, se já está
concluído o orçamento monetário para o exercício
de 1967, o se nele está' incluído o item relativo ao
café, contendo estimativa dos valores do comercialização do produto, recurso a serem aplicados e renda
global da cafeicultura. "
—O Instituto Brasileiro
INDISPENSÁVEL
do Café íol conSiiltado anArgumentando qua o coteriormente? E no corrente
nhecimento do orçamento
exercício?
monetário é indispensável
ao Congresso, o represen- ¦
OBRIGAÇ/-0
tanto paranaense quer saber ainda:
O pedido do Informações
O Orçamento monetái feito, disse, porque não
rio «erá objeto do entendihá obrigação legal do Gomentos entre autoridades
vârno em enviar os Orçamonetárias brasileiras • o
mentos monetários ao ConFMI?
gresso, "não sendo erro
Quais são? Ê celebraafirmar qua o Orçamento
do algum convênio ou simmonetário da cada exercipies compromisso?
cio representa a verdadeira
A Câmara podtrá conheespinha dorsal da política
cer a documentação comd o
econômico-financeira
plcta dos orçamentos mo- Governo, refletindo toda a
netárlos de 1965 a 1966?
dosagem qua, será aplicada
Quais os Ministérios,
em cada setor, tanto em
autarquias e demais orgarelação ao combate à inflanizações que colaboraram ção como à estabilidade da
moeda política de crédito,
na elaboração do. Orçamendesenvolvimento, etc."
to monetário?

IMPOTÊNCIA

BANCO

¦

Doençai sexuali do homem,
' pré-nupclal, atraio do desenvolvimento, flmoia tratamento
rápido. Dr. Augusto Marque».
Radlosoopla. Comultas 8 Ai 20 •
horai. Sábado a feriado ati is
18 horai. Cartas • Informações
• telefones: 22-7481 * 32-5871 —
ftua Rlaehuelo, 338 — Rio.
.
49044

IRMÃOS

C APITAI

I

S.A.

tSSSCVAS

mais do

€r$17.000.000.000

Assistência aos Lázaros
Com sua contrlbulçío a esta
Campanha que visa a salvar
centenas de crianças do contaglo da lepra, voei estará pratlcando um ato de alto senUdo
cristão • patriótico. Envie sua
ajuda para a sede da Socledade do Distrito Federal de Asslitênd» aoi Láxaros, Av. Almirante Barroso, 8, tala 609.
Tel. 42-8264. 8137S

GUIMARÃES

Todas as operações bancárias
indutivo Câmbio
Tbx bono ernígo©.»* com bocuv ocHffootJ • I

RIO - S. PAUIO

0. HORIZONTE - SAIVADOR - RECIFE

voltado necessariamente para redução dos custos
operacionais. Através da União e da racionalização de todos os serviços administrativos e técnicos, Instala-se, portanto, no País a mais poderosa organização bancária, que passa, em numero de departamentos e de recursos capitalizados,
a competir apenas com o Banco do Brasil.
•

TRIONLTE
PARA MADEIRAS

41662
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1.° Caderno

CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 10 de Janeiro de 1867
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CHINA ACUSA URSS
DE FAZER ALIANÇA
COM OS AMERICANOS
PEQUIM e TÓQUIO (DPA-FP-Rcuters-AP-ANSACM) •— A Agência Nova China acusou ontem a
Uniío Soviética e os Estados Unidos de estarem procurando formar uma frente comum contra o govêr"Diário do Povo" de Pequim
no chinês, enquanto o
chama os soviéticos de renegados, sabotadores e
cúmplices do imperialismo dos Estados Unidos.
"Externamente têm aparência de homens,
porém sio assombrações nas suas secretas barganhas —
dlr o Jornal do PC chinês referindo-se aos diri"executarem
gentes soviéticos, acusando-os ainda de
estratégia contra-revolucionária mais insidiosa e
mais manhosa do que o imperialismo dos Estados
Unidos".
Uma de uma série de "reuECONOMISMO
nlões de luta", mantidas
chlnc*
vermelhos
Guardai
para denunciar supostos
¦et e seus equivalentes
oponentes dc Mao. Não se
adulto». Os rebeldes versoube se qualquer dos
melho», fecharam ontem a
acusados oponentes do premaior loja dc departamensidente Mao estava presentos dc Pequim e outras lote ao estádio, durante o colojas,
dc
ou
seções
quo
jas
saído*
vendiam certos artigo* dc
Cartazes em numerosas
consuma O fechamento íoi
anunciado como efetivo,
partes da cidade mostravam fotografias de 20 lideat* nov aviso.
res do Partido Comunista e
As mercodorlas envolvii n t e 1 ectuais expurgados,
dis sSo câmaras, rádios,
sendo obrigados a permarelógios, bicicletas e artigos
necer de pé com a cabeça
feitos de tecido de algodão,
baixa em tais comícios,
mas pelo menos algumas
enquanto a multidão urradestas mercadorias, segundo
va acusações contra eles.
se espera, estarão a venda
Em outras partes da caoutra vez, breve
Os observadores aqui
pitai, três acusados de se
oporem ao presidente Mao
presentes ligam o fechausando altos chapéus de
mento aos recentes atoques
bobo foram vistos sendo
dos partidários do presidente do Partido Comunlslevados pelas ruas cm um
ta, Mao Tse-tung sôbre a
caminhão aberto cheio de
questão do economismo.
guardas vermelhos aos grltos.
POR ECONOMISMO
Segundo a propaganda
XANGAI
publicada pelo» revoluciosograndes
nários pró-Mao,
Os jornais da guarda
mns foram retiradas dos
em Xangai puvermelha
bincos chineses recentedo
fotografias
bllcaram
se
ao
presume,
mente,
que
prefeito Tsao Ti-chlu usanextras
salários
para pagar
do um cartaz no peito e
e benefícios não autorizasendo denunciado numa
dos aos trabalhadores.
reunifio de critica de masda
guarda
Os Jornais
Uma fotografia descresa.
dissevermelha em Xangai
via dois guardas vermelhos
ram que 10 milhões do
segurando o prefeito enmns (cerca de 4.200.000
quanto êle permanecia de
retirade dólares) foram
cabeça nua, curvando-se
dc
dos do Bnnco Popular
para os seus acusadores.
Xangai, a maior cidade da
estrangeiros proViajantes
dc
7
dia
no
China, somente
de Xangai noticedentes
fevereiro*
ciaram ter visto alegados
Um comido da revolução
"linha, reapartidários da
ontem
realizado
foi
cultural
cionária burguesa", prinem Pequim no estádio dos
cipalmente funcionários do
trabalhadores, com capaciComitê Municipal do Partimil
100
pessoas,
dade para
do Comunista, sendo levasenuma
pelo primeira,
dos em caminhões através
mana.
de milhares de pessoas peSlo-ran» e faixas indicalas ruas.
úlé
a
vam que o comício

URSS: MÍSSEIS ANTIMÍSSEIS SÃO ALVO
DE ESPECULAÇÕES

«^ — __'-J ...

PREVISÃO
As despesas militares escalonadas para o exercício
financeiro de 1086*67 em
vigor no momento, Já foram acrescidas de uma maJoração da ordem de 8 bllhões de dólares, o que vem
a significar 13% em relação as previsões feitas em
janeiro do ano passado.
O presidente Lyndon
Johnson afirmou — cm cntrevista improvisada à imprensa — que dentro em
breve submeterá ao Congresso um pedido de cr4ditos suplementares, da ordem de 9.400 bilhões de
dólares, sóbre o atual exerclcío finanedro, para finandar a guerra do Viet*
nam*
DATA
O chefe do Executivo
norte-americano acrescentou que apresentará ao
Congresso o orçamento ...

:
CRISE ABERTA NO'
CHILE COM DECISÃO
DO SENADO: FREI
SANTIAGO DO CHILE (DPA-AP-CM) — A negativa do Senado chileno em autorizar a viagem do
presidente Eduardo Frei aos Estados Unidos, prevista para os primeiros dias do próximo mês de
fevereiro, provocou uma atmosfera tensa na politica do país.
A primeira proposta contra a matéria do Senado,
adotada por 23 votos contra 14, partiu do próprio
Gabinete chileno, demissionário desde terça-feira à
noite. O presidente Eduardo Frei, par sua vez, não
aceitou a demissão do Gabinete, mas em Santiago
acredita-se que tanto o ministro do Interior, Bernardo Leighton, como o do Exterior, Gabriel Valdes,
abandonarão seus cargos.
CONFERÊNCIA
Depois da ruidosa declsão senatorial, está claro
que o presidente chileno
tampouco assistirá à conferência pan-americana de
presidentes, marcada para
março próximo.
Na capital, foram reglstradas manifestações em
repúdio h determinação do
Senado, por parte de circulos chegados ao governo.
O Partido Democrata Cristão exortou o povo em favor das manifestações de
apoio* ao presidente Frei.
Por outro lado, os chefes
das Forças Armadas vlsitaram, na noite de terçafeira, o chefe de Estado chileno, ocasião em que apresentaram sua solidariedade
ao primeiro mandatário.

Greve na
prisão de
San Quentin

ROLAMENTOS

sempre../
mais long

IMeA.(*M\

1967-68 no próximo dia 24,
devendo editar sua mensagem econômica anual dois
dias depois.
O presidente Johnson
reafirmou que sua administração se esforça em limltar, dentro do possível, o
déficit orçamentário, lancondo mão de reduções ou
retardamentos de bom número de programas de caráter civil aprovados no
ano passado pelos congresslstas.
ECONOMIA
Salientou a rc-pcito que
espera vir a realizar, desta forma, 3 bilhões de dó*
lares de economia, durante
o atual exercício.
Finalmente; o presidente revelou que o aumento de 6% nos impostos, que
anunciou quando de sua
mensagem sôbre o Estado
da União, havia sido recomendado pelos principais
membros do gabinete.
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"A situação econômica
na Bélgica se deteriorou
nestes últimos meses com
•uma rapidez desconcertante" declarou anteoniem à ndte o primeiro*
ministro, Paul Boyenant»,
na Cdmara do Comércio
de Charleroi.

Declaração
A Grã-Bretanha considera que um aumento do
preço do ouro não resolt-eria de forma satisfatória o problema da liquidez
monetária internacional,
declarou anteontem na
Cdmara do» Comuns, James Callaghan, ministro
da Fazenda.

LONGE DO FRONT

SAIGON: EUA USAM
BOMBA INCENDIARIA
sio sôbre as florestas que
durante muito tempo foram usadas como santuário pelos guerrilheiros. Os
B*52, voando a 2.500 metros
de altura, transformaram
grande parte da floresta
num tapete de chamas,
uma nuvem de fumaça sublu 5.000 metros sendo vi*
sível aos pilotos a 75 km de
distância. As bombas incendiárias usadas foram simllares às que a aviação
americana e britânica despejaram sôbre a cidade de
Dresden durante a segun*
da guerra mundial. Os
aviões de reconhecimento
não viram sinais de vida
nas selvas, . cujas arvores
chegam a altura de 60 metros.
As autoridades americanas, entretanto, disseram
que Incendiarão a floresta
com novas incursões caso
seja necessário.
SEGUNDA MISSÃO
Foi a segunda grande
incursão incendiaria da guer*
ra, pequenas formações de
B-52 usaram tais tipos de
bombas durante um ataque
contra a Plataforma Central
da Província de Pleiku cm
agosto último. Mais de cin*
qüenta B-52 encontram-se na
Ilha de Guam. Desconhecese quantos bombardeiros par*
ticlparam da operação de on*
tem.
Nas incursões aéreas con*
tra o Vietnam do Norte, a
aviação americana bombardeou parques ferroviários e
depósitos de combustível ao
Norte de Hanói polo segundo dia consecutivo.
en*
Os caças americanos
frentaram intenso fogo antiaéreo e um jato de reconhe*
cimento com dois tripulantes
desapareci*
foi dado como
do.

Greve

Nova Zelândia (AP)

Cao Ki chega á Cambem para viíita à Austrália

SAIGON (Reuters*FP*APDPA-ANSA-CM) — Os gi*
gantescos jatos B-52 desfecharam ontem um ataque
coordenado contra as áreas
dominadas pelo Vietcong,
despejando centenas de toneladas de bombas incendiárias de magnésio e provocando incêndios que ele*
varam a fumaça a 5 mil .
metros de altura e foram
vistos 75 k de distância.
Caças-bombardeiros nordestruíram
te-americanos
várias baterias de artilha*
o programa de reformas soria antiaérea norte-vletnaciais e econômicas que enmita em mais um dia de
ceta em seu pais". Tamincursões sôbre o Vietnam'
bém que "o convite não
obedeceu á deferência e res- do Norte. Helicópteros dos
Estados Unidos procuraram
peito exigidos pelo trato
inutilmente uma paro taentre presidentes de nações
propaganda de revistas
independentes e soberaa
francesas que cobria
nas".
guerra vietnamita ao lado
APOIO
das tropas norte-americanas e desapareceu misteA rádio do Havana afirrioqamente.
mou que a decisão do Se"
Ent Washington, portanado chileno "é uma exmilitares indicaram
vozes
pressão nova do repúdio do
que as restrições impostas
mundo à cruel, agressiva e
aos bombardeios sóbre os
cínica política seguida pelo
norte-vietnamltas
alvos
K o v c r no do presidente
continuam vigentes, apesar
Johnson".
do ataque a um depósito de
Os jornais conservadores
combustível em Ha Gia,
também acatam a opinião
cerca de 25 km ao sul de
que parte da culpa pela reHanói.
cusa do Senado cabe aos
Estados Unidos. Dois dèTERRA ARRASADA
les, de tendência esquerdista, são os únicos a apoiaDespejando toneladas de
rem o Senado: Diário Ilusgibombas incendiárias,
trado c El SIglo. Afirmam
gantescos jatos B*52 da Baque culpados também são
se de Guam. no Pacífico,
os técnicos e políticos nortc-americanos que "contitransformaram num verdadeiro inferno uma área de
nuamente visitam apressadamente nosso pais e que,
48 quilômetros quadrados
desconhecendo
completana Zona dc Guerra.
mente sua realidade, receiNum dos mais violentos
tam — lá dos Estados Uniataques da guerra, os bomdos — procedimentos admi*
barde iros Stratofortress
nlstratlvos ou legais de todeixaram sua base para
do inconciliáveis com nossa
lançar, cada um, 30 tone*
realidade".
ladas de bombas de magné-

- A notícia
PARIS (Por Scrge Berg, da FP)
CULPA
ministro da
Malinovsky,
Rodio
dada pelo marechal
Os
de
políticos chilenos ulDefesa da URSS, sòbrc a construção, na URSS,
tradireitistas
atribuem partornará
um novo sistema do mísseis nntimisseis,
tc da culpa pela decisão do
foguetes
dc
integração
da
mais agudo o problema
Senado, ao governo norteamericano, seu embaixador
balísticos.
em Santiago e os técnicos
O presidente norte-nmericano Lyndon Johnson
que periodicamente envia
referiu-sc ao problema há alguns dias, em sua menao pais. Afirmaram, incluaicom
acordo
De
União.
da
estado
o
sagem sôbre
sive, que "constitui uma
uma
inclusive,
gumas informações. Johnson dirigiu,
intervenção nos assuntos
carta aos dirigentes soviéticos, propondo-lhes que
internos do Chile a forma
ambos os países renunciem a esta nova espécie de
pela qual o presidente
Johnson féz o convite ao
corrida nrmamentista.
presidente Frei, afirmandouma
toda
como também
Seja como fôr, o problelhe que desejava conhecer
infra-estrutura do radama sugere algumas Interdirecionals,
satélites
res,
,
os
rogações: até que ponto
eletrônicos
computadores
Estados Unidos e a URSS
do lançamento
Antes
etc.
foguetes
construíram
Já
do míssil antlmíssll, é preantlfoguctes? Estão essos
ciso situar dois lançamcnarmas dc defesa Integradas
segui-los,
Inimigos,
tos
radade
sistema
num
Já
Identificá-los, calcular sua
res, computadores elctróvelocidade, altitude c direricos etc, que lhes permiçfio c, eventualmente estaeficiência?
Que
real
uma
ta
bclcccr uma dlsUnçfio entre
sistefalta para que tais
ílcs e os falsos mísseis desSAN QUENT3N. Califórmas sejam totalmente úteis
tlnados a semear a confunla (Reutcrs-FP-CM) — A
em todo o território naciosfio.
nal de cada um dos países?
guarda da prisão de San
Estas três perguntas troQuetin, na Califórnia, foi
derOs norte-americanos
ontem reforçada, cm vlrtujem consigo uma quarta:
mbaram, cm 1064, fogue•Que
formidáveis
de da greve desfechada por
somas
tes balísticos através de
900 dos 1.200 prisioneiros
construíram
precisam ser gastas para
e
antlmlssels
negros, que se recusaram a
tornar verdadeiramente seentão radares que vêem
trabalhar e íoram confinafuros e operativos tais slsalém do horizonte, Consdos em suas celas.
temas? O principio, caro
mísseis
Inclusive,
truiram,
aos militares, segundo o
O incidente seguiu-se a
antl-satélltes, tecnicamente,
qual sempre ío encontrou
um foguete em vôo
uma briga, ocorrida no dopois,
uma defesa contra uma
mlngo, no pátio de gináspode ser destruído por
arma nova, talvez aofra o
tica da prisão, da qual reoutro.
primeiro malogro agora,
sultou o apunhalamcnto e
a margem
é
Mas
grande
dada a amplitude sem premorte de um detento branre—
o
todo
e
problema
cedentes dos esforços fico, de 29 anos, e o feri—
reatal
entre
nisso
slde
nancelros que exigiria o
mento, também a faca, de
e um slsisolada
lização
•istema em questão.
um outro presidiário branacertar
tema
permita
que
Os soviéticos jamais forco.
Alguns
alvo.
no
sempre
neceram prcclsõcs sôbre
Muitos se recusaram onmísseis que consepoucos
só
pode
seu programa que
cortlna
a abandonar suas cetem
penetrar
f-ulssem
ser julgado segundo o dos
las, porque íoram intlmina dc defesa significariam
norte-americanos, chamado
dados por ameaças e coavárias cabeças nucleares
Nike X.
"criadodc
megatons
de
dezenas
de
ções de 100 a 150
Êste último já custou
os 4.000
entre
casos"
res
de
íôrça*
400 milhóes de dólares e
condenados. Temiam sèdeclaa
se
Indagar
Cabe
toexigirá, para proteger
riamente saírem para traração de Malinovsky nSo
talmcntc o território nortebalhar e sofrerem reprerealidade,
na
constitui,
americano, pelo menos 8
sállas. A situação è de tenao
resposta
presidente
uma
Alguns
dólarc*.
de
milhões
sio do lado de dentro do
em
consistiria
Johnson, que
peritos opinam que custará
"Estamos
muro da prisão e, segundo
cm condidizer:
dez vezes mais.
se soube ontem, além do
Negociemos."
Iguais.
antimissll
sistema
çóes
Um
reforço natural pode checonstantem
atitude
Tal
exige n5o apenas foguetes
gar uma tropa extra para
adotada
pelos
temente sido
com cabeça nuclear sumaSan Quetin.
soviéticos.
e
rápidos
precisos
mente

m
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WASHINGTON
(FP-Reuters-AP-DPA-ANSA-CM)
— O presidente Lyndon Johnson anunciou ontem
um novo aumento no orçamento para o exercício
financeiro dc 1967-68, em benefício das despesas
militares, que se elevam em 5 bilhões de dólares,
perfazendo no total 73 bilhões.
O orçamento global, para o exercício em questão,
está estipulado em 135 bilhões de dólares. Assim,
a cota que caberá ás despesas militares será da ordem de 54% do total das despesas no período 67-68.

O presidente da Repti*
blica Dominicana, Joaquim Balaguer, disse que
a greve estudantil que entrou, ontem no seu décimo
' dia na capital do
pais tem
implicações politicas.

Na guerra em terra, as
tropas norte-americanas de*
ram prosseguimento à ope*
ração-demollção em outro
ex-baluarte do V1 e t cong
— o conhecido Trlíngulo de
Ferro — a 48 quilômetros a
Nordeste de Salgon. Foi des*
coberta uma rede de túneis
na região e vários esconde*
rijos de armas — alguns com
armadilhas preparadas. Vá*
rios documentos secretos fo*
ram apreendidos.
Foram encontrados 19 cor*
pos de guerrilheiros elevan*
do assim para 800 o número
de vietcongs mortos desde o
Inkio da operação.
Kl HOSTILIZADO
Umas 500 pessoas partlci*
param de uma ordeira mar*
cha de protesto contra a che*
gada do primeiro ministro
sul-vletnamlta Nguyen Cao
. Ky à Austrália.
Os manifestantes marcha*
ram do hotel Cambcrra, on*
de Ky concedia uma entre*
vista coletiva à imprensa,
até o parlamento nacional.
O líder da oposição do ParArthur
Trabalhista,
tido
Calwcll, ia à írente da mar*
cha, na qual tomaram parto
muitos parlamentares traba*
lhlstas. Os manifestantes ou*
viram cm silêncio "Êste
quando
ó
Calwell lhes disse:
um dia negro na história da
Austrália. Esta é a primeira
vez quo temos um ditador fascista cm nosso solo".
Foi a primeira de uma sé*
rie de manifestações plane*
jadas durante a visita do Ky
que, acompanhado por uma
porção de ameaças de assas*
alnato, fêz com que as auto*
as mais
ridades tomassem
rigorosas medidas de segu*
rança já adotadas durante a
visita de um estadista estran*
gelro à Austrália*

GOVERNO DE ISRAEL
ACEITA A REUNIÃO
DA COMISSÃO MISTA

JACARTA {Reuters-FPNAÇÕES UNIDAS, TELAV1VE e AMA (AP-DPAANSA-DPA«-CM) —O preReuters-ANSA-FP-CM) — Israel aceitou ontem ofisidente Sukarno declarou
cialn-ente a proposta das Nações Unidas para uma
ontem, quando íoi interroreunião extraordinária da Comissão Mista de Armistício Síria-Israel sôbre o choque ao longo da frongado pelos jornalistas no
teira entre os dois países, aparentemente aplainarido
Palácio Merdeka, que ficou
o caminho para reviver a Comissão que está inativa
aborrecido cora a sugestão
há mais de seis anos.
feita no dia anterior pelo
A missão de observadores da ONU concluiu onministro do Exterior, Adam
tem os preparativos da reunião que será realizada
Mallk, para que renunciaspela Comissão Mista de Armistício Síria-Israel e
se à presidência e nomeasque será a primeira a realizar-se desde 1961, apesar
se um .sucessor, que seria o
do grande número de Incidentes fronteiriços entre,
novo chefe de Estado até
os dois paises.
as eleições do próximo ano.
ATAQUES
carregamento de armas e
Pressionado a fazer maioequipamentos íoi desemO jornal sírio Al Baas,
barcada ontem em Amâ
res comentários, Sukarno
órgão oficial do Partido do
como parte do acordo assiIrritado:
disse, em tom
nado recentemente entre a
governo fêz ontem severos
"Porque me
perguntam
ataques contra Israel.
Jordânia e os Estados Unitais coisas? Vocês apenas
Três soldados israelenses
dos, segundo comunicado
ficaram levemente feridos
oficial que náo revelou
me causam problemas."
ontem
sua
quando
patruquaisquer detalhes sôbre
Malik, que estava naa prolha entrou em choque com
as armas e os equlpamenxlmidades, declarou que
tropas jordanenses na retos.
giáo de Aoaba-Ellat, sePara a ampliação e monáo existem sinais de que
gundo um porta-voz do
dernlzaçfio do aeroporto
o presidente venha a acdExército Israelense. O porjordanense, que será dotatar a sugestão, mas salienta-voz afirmou que uma
do de reatores de média
tou que esta era a única
patrulha israelense íoi alvo
distância de quase todos os
de fogo de metralhadora de
tipos, a Jordânia e os Esmandra de superar os proum posto jordanense quantados Unidos assinaram um
blemas atuais.
do passava ao longo de um
acordo para financiamento
Vários oficiais do Exérmuro na fronteira. A pado projeto, cujo custo foi
tralha respondeu ao fogo e
cito da Indonésia íoram
calculado em quatro mio tiroteio durou alguns milhões c cem mil dólares.
presos em Jacarta nas duas
nutos. Israel protestou junúltimas semanas, em vlrtuOs Estados Unidos contrito à Comissão Mista de
de de um documento que
buirão com dois e meio miArmistício. Os observadoteria sido encontrado em
lhões e a Jordânia cobrirá
res dizem que se trata do
o resto. Além disso Washpoder do ex-general Suprimeiro incidente na área,
ington concedeu â Jordânia
pardjo e que indicava esse
normalmente calma, emboofidais como membros de
um empréstimo de um mira no dia anterior a Jorcélulas comunistas. Sulhão e 800 mil dólares a
dânia tenha acusado Israel
pardjo íoi julgado como
longo prazo e juros redude abrir fogo na regifio.
um dos chefes do fracassaA primeira parte, de um ddot.
do golpe comunista de 1965.

Reunião
O chanceler/ Kurt
George Kiesinger, reuniuse ontem com o seu gabinete de coalizão para de*
cidir 'como cobrir uma
brecha crescente no atual
orçamento Alemão Ocidental e afastar as tendências de uma reçewâo.

Otimismo
Os meios diplomáticos
em Washington estão otimistas frente à posiblll*
dade de que seja firmado
no dia 31 de janeiro, no
México, o tratado que
proíbe o uso de armas nu*
clectres em todos os pai*
ses da América Latina.

Gibraltar
A Espanha advertiu on*
tem que a Grã-Bretanha
ê a única responsável pc*
las conseqüências que po*
derão resultar no futuro
do uso do aeroporto de
Gibraltar por aviões da
Força Aérea Britânicas

Revolução
A Força Aérea Uruguaia
devolveu ontem o contraIe do aeroporto de Carrasco, em Montevidéu, oos
civis depois de uma greve
relâmpago que afetou o
trânsito aéreo internacio*
nal no Uruguai.

Acidente
Um Sabre F*88 da Fôr
ça Aérea Peruana voando
baixo metralhou anteontenv as instalações do aeroporto de Talara, no norte do Peru por acidente.
(AP-FP-Reuters-

CM)

Papado é
obstáculo à
unidade cristã

Foguete dos
EUA lança
8 satélites

VATICANO (AP-DPAFP-ANSA-CM) — O Papa
Paulo VI reconheceu ontem
que o Papado é considerado um importante obstáculo para que se possa conseguir a unidade cristã, mas
pediu aos cristãos não-católicos do mundo que não te"úm
mam o Papa, que é
autêntico representante de
Cristo". A dedaração foi
fdta em discurso durante
a audiência pública semanal.
O chefe espiritual de 500
milhões de católicos acentuou que os partidários da
unidade cristã têm dito
muitas vezes que, para «
maioria dos cristãos que
nfio pertencem à Igreja
Católica Romana, a poslçfio
central do Papa e doutrinas
como a da Infalibilidade
papal sio inaceitáveis.
O Papa já havia feito
referências ligeiras ao problema no passado, mas
nunca antes se referiu tfio
diretamente ao assunto c
com tanta franqueza como
agora.
O principal especialista
do Vaticano na Bíblia Comum, reverendo Walter M •
Abbott, de Nova York, assegurou aos católicos romãnos que se pode aceitar
exigêndas protestantes para uma bíblia comum sem
violar as regras da Igreja.

CABO KENNEDY (Reuters-AP-ANSA-DPA-FPCM) — Um foguete Tltan
de três estágios foi lançado
ontem de Cabo Kennedy
com a missão de colocar oito satélites em órbitas ieparadas formando uma ré*
de de comunicações mundlal para as Fôrçaa Arma*
das norte-americanas, sen*
do a principal função da
rede dar maior rapidez às
comunicações entre Washington e o Vietnam.
Os satélites de 100 libras
cada um se ligarão a sete
outros Idênticos colocados
em órbita em junho último
e que transmitem mensagens para oito estações em
Terra, indusive duas do
Vietnam, em Nha Trang e
Ba Queo, que se encontram
em operação desde o último outono ligando Wash*
ington e Salgon*
Os chamados telefônicos
das tropas norte-americanas para suas famílias du*
rante o Natal e o Ano Nô*
vo foram também ídtos
através de satélites. Os novos engenhos, entretanto,
não entrarão em operação
até o próximo verão europeu, pds serão submetidos
a inúmeros testes.
O» satélites pemaneç*rfio em órbita equatorial a
21.000 munas de altura.

1.° Caderno

CORREIO DA MANHA, Quinta-feira,

19 de janeiro de 1907

SENADO DERRUBA EMENDA: APOSENTADORIA
BRASÍLIA (Sucursal) —
A rejeiçfio da aposentadoria
aos 30 anos para o servidor
civil, decretada pelo Senado, na madrugada de ontem, após sua aprovação
na Câmara, íoi atribuída,
pelos observadores polítiços, ao dispositivo organijado pelos senadores Danlel Krieger e Filinto Mül<ler, capaz de derrotar qualquer emenda contrária aos
interesses do Governo.
A votação da matéria —
aprovada na Câmara por
203 votos contra 76 e 20
abstenções e derrotada no
Senado por 31 a 19 — íoi
acompanhada por represen'
tantes do funcionalismo público de todo o Pais, já qut
a nova Carta terá obrigatoriedade nacional, aumentando, assim, o tempo de
serviço em dez Estados, inclusive Minas e Ceará.

narte Mariz (RGN); Wilson
Gonçalves e Meneses Pi*
mentel (CE); José Cândido
Ferraz s Joaquim Parente

(PI); Eugênio Barros
(MA); Catete Pinheiro
(PA); Vivaldo Lima
(AM); José Guiom ard

(Acre) • Filinto Müller
(MT).
A favor da matéria votaram os aíenistas Gilber-

to Marinho (GB), Vasconcelos Torres e Miguel Couto
Filho (RJ), e, da Oposição,
os srs. Aurélio Viana (GB),

Melo Braga e Nelson Maculan (PR); .Bezerra Neto (MT); João Abraão
(GO);LinodeMatos (SP);

Nogueira da Gama (MG);
Josafâ Marinho e Antônio
Balblno (BA); Argemiro
Figueiredo e Rui Carneiro
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(PB), Sebastião Archer
(MA); Edmundo Levi
(AM), Oscar Passos e Adalberto Sena* (Acre).
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O DRAMA DO SIM
Observados por funcionarios públicos que lotavam
as galerias da.Câmara, os
deputados da Oposição travaram uma batalha dramatica para conseguir a aprovação da matéria, que, a
lh30min de ontem, contava
apenas 200 votos favoráveis
(eram necessários mais
três) e o presidente Moura
Andrade já se declarava a
favor do encerramento da
sessão.
Apresentando
várias
questões de ordem, o MDB
conseguiu adiar o encerramento até as duas da madrugada, quando entraram
no plenário mais cinco
deputados: dois deles votaram contai, mas os srs.
Fernando Gama, Roberto
Saturnino e Álvaro Catão,
sob palmas e uma gritaria
de triunfo, deram o numero necessário à aprovação
da matéria, totalizando o
quorum de 203 votos.
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ALEGRIA DE BARNABÉ
A alegria dos barnabés
brasileiros, porém, durou
multo pouco: quinze minu^
tos depois, o Senado reJeitava definitivamente a
tmenda, com o lider do Govêrno, sr. Daniel Krieger,
recusando atender ao apêlo do senador Vasconcelos
íôrres, que lhe pedira a liberaçSo dos membros da
ARENA para votarem de
acordo com suas convicções
pessoais.
Ao votar contra a apo«entadoria do funcionalismo público «aos 30 anos de
ierviço, os senadores da
ARENA encontraram-se em
contradição pessoal, pois os
«enadores têm direito a ês¦e benefício, como segurados do Instituto de Previdência dos Congressistas,
que lhes paga vencimentos
Integrais.
SEM LÍDER
A vitória na Câmara es*
teve em perigo devido à
falta de liderança da Oposição: seis deputados do
MDB — Pedro Catalão,
Laerte Vieira, Clemens
Sampaio, Jairo Brum, Maurfcio Goulart, Ariosto Amado e Celso Andrade — des*
conhecendo a atitude partidaria, abstiveram-se de vo*
tar. O lider João Herculino
tentou depois mudar esses
votos, mas teve sua propo*
sição recusada pelo presidente Moura Andrade, que,
momentos antes, permitira
ao sr. Pereira Lúcio mudar seu voto de não para
sim, sob a alegação de que
se equivocara (foi o voto
n° 199, recebido com paiinas pelas galerias).
A bancada oposicionista
aplaudiu os votos favorá*
veis de três deputados da
ARENA: sra. Necl Novaes,
mulher do deputado Manoel
Novaes (que não votou),,
Oscar Corrêa e o marechal
Mendes de Moraes, que gritou: "como militar, voto
sim". Referia-se à aposentadorfa aos 30 anos de ser
viço, que é concedida à
elasse militar, a qual os servidores civis pediam a equiparaçlo. Na Câmara, os votos nfio predominaram en*
tre os mineiros, quando
Minas é um Estado que
concedia aposentadoria aos
30 anos e que agora terá
de adaptar seu regimento
à nova Carta.
OS VOTOS
No senado, foram estes
©• senadores a votar contra,
todos do Governo: Daniel
Krieger, Mem de Sá e Guido Mondim (RGS); Atilio
Fontana, Konder Reis e
Irineu Bornhausen (SC);
Adolfo Oliveira Franco
(PR); José Feliciano (GO);
Benedito Valadares e Mil*
ton Campos (MG>; Afonso
Arinos (GB); Raul Giuberti
e Eurieo Resende (ES);
Aloisio Carvalho (BA); José Leite, Júlio Leite e He*
ribaldo Vieira (SE); Arnon
de Melo e Rui Palmeira
(AL); Diomicio Gondim
(PB); Manuel Vilaça t Di"
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237-Km DE LINHAS DE TRANSMISSÃO
H.
Subindo às torres e descendo
Chegamos ao fim do segundo ano
operando o equipamento
câmaras,
às
de execução de nosso Plano de Expansão.
e fazendo as ligações nos
nas
estações
1.200
No ano de 66, na Guanabara,
lares, tomando as decisões e cumprindo
de
projetos para melhorar o fornecimento
as ordens, trabalhando nas ruas ou
energia elétrica foram realizados nos
em nossos escritórios—cada um de nós
sistemas de transmissão, transformação,
(e somos mais de 9.000) contribuiu
distribuição e iluminação pública.
com o seu esforço para servir ainda
95,5% das obras programadas para
melhor à nossa Cidade.
inteiramente
o ano que passou foram
O serviço não está pronto. Ainda
concluídas.
do Plano a cumprir,
Mais de 800 buracos — que tanto há outras etapas
—
anos.
para que jamais
foram nos próximos
incomodaram a vocês e a nós
necessária ao
energia
a
Rio
ao
falte
na
abertos e fechados, no Centro e
indústria,
sua
de
desenvolvimento
câmaras
de
Zona Sul, para a construção
e ao
comércio
seu
ao
de
novos
de
progresso
subterrâneas e a instalação
conforto de sua população.
cabos de transmissão.
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Para atingir esse objetivo,
continuaremos a trabalhar com o mesmo
espirito, o mesmo entusiasmo, que
há mais de meio século assinala a nossa
contribuirão, a contribuição da Light,
para o progresso do Brasil.
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A SERVIÇO DO PROGRESSO DO BRASIL
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CRÉDITO
Por decreto-lei, íoi elevado
de 25% para 359í> o limito
máximo dos depósitos compulsórios que os bancos são
obrigados a manter junto ao
Banco Central. As autorida»
des monetárias já vieram a
público para explicar que a
sua implementação não é imperativa. Depende de não surtirem efeitos medidas a serem adotadas pelo Conselho
relativa| Monetário Nacional,
I mente à supressão da opção
do ésse recolhimento compulsório ser feito com base nos
levantamentos de seus depositos em 5 de janeiro ou 5 de
julho de cada ano e da redu- •
ção do prazo de 20 dias para o
sistema bancário efetivar esse
recolhimento, além de outras
medidas referentes à seletividade do crédito.
Em síntese, a elevação do
nível dos depósitos compulsórios seria medida acautelatória. Mas, intrlnsecamente, ela
admite a possibilidade de iracasso das demais medidas a
serem adotadas pelas autoridades monetárias. Do contrario, desnecessária a precaução. Vamos admitir a possibllidade de sua aplicação. Que
aconteceria? Na prática, os
bancos teriam congelados cêrca de 50% de seus depósltos, pois além dos 35% que
seriam compulsòriamente
obrigados a recolher, há a necessidade de manter o encaixc médio de 15% para atender a movimentação de suas
cintas correntes. Seriam,
pois, os bancos comerciais
forçados a reduzir suas possibllidades efetivas de financiamento, quando é fato admiti-

i

dimento a essa majoração, limitando, com isso, suas aplicações.
Mas não param aí os
perigos. Se a majoração
dos depósitos compulsórios
foi para frear a pressão
das emissões de fim de
ano, a sua aplicação sobre
o montante dos depósitos provocará uma drenagem no sistema de financiamento dos
bancos comerciais muito aci»
ma dos efeitos expansionistas
dessas emissões. Pode-se, por
certo, argtiir que não haverá
necessidade de aplicar até o
seu limite total o nível revis-*
to dos depósitos compulsórios
e até mesmo qualquer taxa
adicional. Mas quem garantirá isto? A partir da publicação do decreto-lei, por natural reação psicológica, o sistema bancário já passou a trabalhar na base da retranca.
Não há negar esta verdade,
principalmente diante da on? * *
da de protestos dos próprios
meios bancários e dos setores
. Não é mistério a razão da
representativos da iniciativa
elevação de 25% para 35%
do deposito compulsório dos ^ privada.
* * *
bancos comerciais junto ao
y
Banco CentraL Ela é simples.
O Governo federal diz-se,
400
Cr?
de
mente a emissão
de
meses
últimos
nos
por princípio, a favor da libilhões
vre empresa. Mas as medidas
1966, da qual as autoridades
que vem tomando nos cam»
monetárias temem o reflexo
pos tributário e creditício pa»
nos meios de pagamento e,
recém desmentir essas afirportanto, na aceleração dos
mações doutrinárias. Como
preços. Colocam assim, nesta
produzir se os tributos são
obsessão monetarista, um
elevados, o crédito limitado,
freio do mecanismo de financhovem leis e as ameaças trociamento das atividades procontinuamente sobre o
esvejam
sem
dutivas, que, mesmo
retirando-lhe as
empresário,
funa
começa
tar aplicado, já
de trancondições
mínimas
cionar psicologicamente, pois
e traserem
planejar
não
para
qüilidade
os bancos, para
e
com
balhar
produtividade
desprevenidos,
já
apanhados
reos preços em dèscesso
começam a antecipar medidas
lativo?
atende
condições
criar
para

do sem contestação que os
empréstimos às atividades
privadas em 1966 cresceram
apenas de 30% contra, uma
alta de 38% no preço por atacado. E mais complexa ainda
fica a situação quando se
considera o incremento das
folhas salariais e da carga tributária (pela implantação do
Imposto sôbfe Circulação de
Mercadorias e pagamento
mensal do Imposto de Rendas
'
das pessoas jurídicas).
Desse modo, quando mais
necessária se faz a flexibitização da política de crédito .
para recompor o capital de
giro das empresas e impedir
a retração das atividades produtivas, as autoridades monetarias vêm, subitamente, com
a ameaça de reduzir ainda
mais a capacidade de financiamento do sistema bancário
à livre empresa.

DESORIENTAÇÃO
tsses dois fatos, a convocação errada de deputados
Dom deputados novo», de Mina» Gerai*, que ao
um problema constitucional por
tomarão posso no dia l.o de* fevereiro, na Câmara eleitos e a solução de
Inadequado, na hora mesma
Instrumento
um
de
melo
sr.
Governo,
Federal, íoram convocado» pelo líder do
•
em que se dlBcute tuna nova Constituição, bem deRaimundo Padilha, para a votação do projeto de Consmonstram a balbúrdla jurídica reinante no pais.
Utuiçáo, a rcalizar-sc até 21 de janeiro. Alguns
Tomandatos
estaduais.
Aliás, o atual Governo, em matéria de confusão,
dòlcs exercem, no momento,
todas as marcas. Chegou, inclusive, a
ultrapassou
dos ficaram multo surpreendidos ao receberem teleJá
vetar dispositivos de lei, que propusera ao Congresso
«ramas do sr. Padilha. Os serviços de secretaria da
e que este, por Intermédio da obediente maioria da
liderança governamental cometeram um erro, que tem
ARENA, aprovara.
ou acua aspectos pitorescos. Mas o foto revela, mais
uma vez, o empenho do Governo em convocar todos os
? ? •
deputados e senadores da ARENA, para a aprovação
—• em ritmo de correria — da nova Carta.
Por outro lado, inteiramente alheio à sistemática,
De tudo Isso, fica a conclusão lógica de que o
o Governo resolveu decretar, no pé do Ato CompleGoverno não sabe, exatamente, o que pretende. No
mentar n.° 33, que "o número de deputados ás AssemCongresso, a opinião, generalizada é a de que, depois
bléias Legislativas Estaduais, existentes em 15 de noa
durante
ser
aumentado
nfio
vembro de 1966,
poderá
de março, Executivo e Legislativo terão que fazer um
legislatura a ínlciar-sc cm 1067". Sejam quais íorem
balanço para saberem qual é a situação jurídica e polias opiniões sobre tal questão, o fato fl que se trata
tica do Pais, inventariando os danos causados â ordem
de problema de natureza constitucional, que não deveconstitucional e legal'
> ria ser objeto dc decisão através dt Ato Complementar.

solvcu ter uma iniciativa inócua.
Todo mundo sabe e a lei atual
determina que artigos publicados
sob pseudônimos sfio da responsabilidade dos jornais que os
acolhem. E há alguns Jornalistas
t escritores muito conhecidos
que utilizam pseudônimos literários. Trata-se de uma velha tradiçfio. Ninguém espera que o sr.
Ferraz, pouco afeito a problemas de natureza literária, tenha
a exata compreensão da tolice
que acabou de propor. É de estranhar, porém, que a comissão
tenha aprovado tal emenda que,
além de inóoua,'é ridícula. A comissão ae tem comportado com
equilíbrio e cautela. A emenda
do sr. José Cândido Ferraz é a
nota dissonante, até mesmo porque foge â seriedade do assunto.
Como seria multo difícil exigirse seriedade do sr. Ferraz, tornase mais fácil derrubar-se essa
emenda — tarefa que cabe, agora, ao plenário do Congresso.

PIADA
'O marechal Costa e Silva
pretende, segundo declarações, humanlzar o SNL

RIMAS
Quantas vezes o marechal Castdo Branco e os seus auxiliares
(inclusive o coronel Meira Mato», vencedor da batalha pela
conquista do recinto da Câmara
Federal) disseram que a revoluçfio pacificara o Estado de
GolásT Hoje, o «ame do notlclário sôbrc Goiás revela que a
Assembléia Legislativa vai reunlr-sc, extraordinariamente, para exnminar o pedido de impeachmcnt do governador revolucionário. sr. Otávio Laje, enquanto um deputado do MDB, no
Interior, sofre uma emboscada a
tiros. Há dias, o próprio procurador-gcral da Justiça Militar pedlu o arquivamento do inquérito
"subpollcial-milltar contra a
antigo
Governador,
versão" do
sr. Mauro Borges, dlzendo-o de»tltuido de fundamento. Compreende-se: o governador antigo já
foi deposto e o IPM, que era
uma peça política, tornou-se
desnecessário. E viva a pacificaçftot Inda que com impeachment,
emboscadas e milhares de nomeações eleitorais, a revoluçfio
considera que há paz em Goiás.
Pode ser uma rima, mas nfio é
uma solução. Mas revoluçfio também rima com solução, embora
nada solucione.

I

PSEUDÔNIMOS

I
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Foi, aprovada, pela comissão
mista do Congresso, a emenda à
Lei de Imprensa que determina
ao» jornais que mantenham um
registro doe pseudônimos usados
por seus colaboradores. A emenda é da autoria do senador José
Cândido Ferraz, da ARENA, que
— lurprendendo todos aquiles
que já se tinham acostumado
com a sua tradicional omissão,
noa trabalhos legislativos — re-

DECORRÊNCIA
A partir do corrente mes as
contas de água e esgoto serão enviadas aos consumidores pelo
DCT. E, certamente, será dupllcada a duração dos prazos para
pagamento.

SIGLAS

•

Informa-se que o InsUtuto Nacional do Mate passará por uma
completa reestruturação, inclusive ampliando o seu campo de
ação e modificando a denominação.
Passará a ser o Instituto Brasileiro do Mate e do Chá. Esperamos que nfio seja apenas mais
uma mudança de sigla, pois novos xeques-mate liquidarão a
nossa precária economia ervateira e levarão, de lambuja, o chá,
que, ate agora, estava livre'» da
intervenção governamental.

INC
O Instituto Nacional do Cinema começa a funcionar oficial-

mente. Em tese, os propósitos estabelecldos no diploma legal que
o criou permitem que — neste
novo órgão — se vislumbre pelo
menos uma solução efetiva para
oc problemas da infra-estrutura
industrial da produção cinematográfica do Brasil. Mas, na prática, para que tudo funcione de
fato, é necessário um apoio permanente do Governo às iniciatlvas do INC, bem como uma administração eficaz. Resta espeíar pelo futuro c verificar se o
INC cumprirá as expectativas ou
cairá no vasto cemitério nacional de outros institutos natimortos.

Enquanto o marechal
Costa e Silva prossegue em
seu breve tour du monde,
já começa a se ampliar um
clima de suspense a respelto do que acontecerá, aqui,
até a data de sua posse e
sobre o que — tomando
posse — fará o futuro presidente da República. ,
Tudo; naturalmente, gira
em torno da contraposição
entre a filosofia da Sorbonne • as tendências do staff
Costa e SUva. Pois aquilo
adque, antes, ainda aeria
fruto
missível atribuir-se a
de especulações, hoje delineia-se de modo claro e insofismáveL O marechal
Costa e SUva nfio foi o candldato considerado adequado pelo Governo atual (forçado a engoU-lo por motivoa demasiadamente aabldos). O futuro presidente
não professa a ideologia da
Sorbonne e deverá fazer
alterações, básicas na poUtica de açfio adotada ató
agora pelo marechal Castelo Branco. A bom entendedor, meta pista basta. O
marechal Costa e SUva, no
exterior, ae defende a revolução.em tese, ae justifica, em bloco, o movimento de 81 de março, em nome do Inimigo comum da
época, não delta palavras
de ênfase a respeito da
atuação deste Governo. E,
quanto aos problemas de
luta politica interna ou do
tripé do Estado de violência — os projetos da Cons• tituição, de Lei de Imprensa e de Segurança Nacional
— permanece süente ou reticente, não manifesta apoio
firme, sequer formal, ás posições assumidas pelo márechal Castelo Branco. Não
quer arriscar-se ao desgaste interno e internacionaL
Por seu turno, o Govêrno do marechal Castelo
Branco não faz a menor
questão de exaltar a íigura do sucessor. Ao contrario, quase que consegue
mantê-lo esquecido, no ma-

1

ro anrien regime — através da qual o Pais ae bi*
partirá em duas coisas bem
mais reais e conseqüentes
do que o arüficiallsmo
ARENA x MDB.
O marechal Costa e Silva não ignora que o enJosé Lino Grimewald
durecimento .do marechal
remoto de leis, decretbsque o povo, na maioria
Castelo Branco propicia,
leis e Constituição que as- maciça dos casos, sempre
lhe, em compensação, uma
solam o noticiário. Ora, , jM|aráowiirt „ medidas do
oportunidade talvez hiato. quando um presidente est^ iÇjfp-êrno. ;
rica, mas que, bem cumpri'Na- hipótese dê o maréentusiasmado com o
da, peío menos acarretará
ji
sucessor ho cargo, a ati
chal Castelo Branco, com
excelentes dividendos à sua
de é outra, inclusive, em
ou sem o concurso-do Conimagem politica, nacional •
matéria politica, para eíei-i gresso, conseguis impor a
internacional. A chance de
tos futuros de autovalorj^;^ a .Constituição, a sua Lei
ser o autor do degelo do
zação. Costuma dizer &.}$?.Imprensa e a sua Lei de
regime discricionário, auto»
"o
•a Nacional, o mação coisas como
ritário, impopular,'tutelar.
candidato continuará,
toSilva,
ao
ipl
Costa
t>
Bastar-lhe-á um rush inJ.
WíwBP
-posse, tesa. como henha obra, fará isso, con»*'
cial.de alguns meses a fira
•'- 'institucionalização
lidará aquüo", etc. Nadiu'W$ j*aç*t» •*
de revirar o esquema de
Governo llmita-se a alegar
que oscilará
leis, desde que obtenha
que entregará o Pais norp gjscricionarismo
(como deve obter), um mimallzado (com a revolução r&sémo ç-,p autoritarismo
nimo de apoio politico-miconsolidada) ao marechal verticaí-unHateral. Poderá
litar. E o marechal CasteCosta e SUva. Segundo ês- querer aceitar esse regime
lo Branco, que, em seu forse raciocínio, o sucessor de- e adaptá-lo ao seu. estilo de
malismo, no seu encantaveria tomar posse, bater governo. Poderá não conmento teórico, tudo fêz para
cordar qom êle • tentar
palmas e dizer amém ao
acabar com os mitos polique foi feito. Em vez de
rachá-lo. *Kfo primeiro caso,
ticos, com as lideranças
ser um governante, deve
as coisas -áüriqm mais comopersonalistas, verá tudo ir
apenas ser um administradas — mfwo só tonando. -por
água abaixo, com uma
dor, isto é, Jogar dentro das
em conta ft<pcinrtaáo da carealidade de estimunova
regras anteriormente tra- paridade de Ihéada «-.polos e solicitações' políticas
rém o marechal Costa e
çadas com o tal maremoto
a girar em torno de noSilva teria de se conformar
legislativo do período dismes e pessoas, inclusive o
em perder qualquer espeericlonário.
seu próprio.
rança de fornecer a sua
A guerra fria em vigor.
São decorrências das
contribuição pessoal ao proE, dentro desta, de acordo
plantas artificiais de pouca
cesso brasüeiro. Seria apecom algumas opiniões, não
duração, em terreno avesnas o espectro sucessor do
estaria imperando apenas a
so à experiência. O maréespectro-matriz. E também
guerra psicológica. Diz-se
chal Castelo Branco sabe
ninguém pode garantir se
que o Serviço Nacional de
que o edifício de artificialevaria o seu Governo ao
informar com "precisão onlismos que fincou à força,
estão encarregados de piofim — em tÇrmos normais
garganta adentro da Nação,
— com uma Nação a ruretf b imagem presidencial
poderá, com maior ou medo futuro. Ninguém pode
gir dentro dos currais insnor esforço, ser demolido
titucionais. No segundo cafiiformar com precisão aonnum só lance, durante o
so, e que parece mais prode termina a reaUdade e
Governo Costa e Silva. E o
vável, o marechal Costa e
começa a ficção, mas, evlpovo é quase que obrigado
Silva, há de se resolver a
denciada a dlssenção, boaa esperar pelo sucessor,
também consumar a sua retos e especulações traduembora este não diga nada
volução. Decide-se a popuzem decorrências naturais.
de positivo ainda, porque
imagem.
Mas,
a
larizar sua
E agrava-se isso num regi*
nfio tem o que escolher em
para tanto, terá de remome discricionário, onde o
matéria de respiradouro.
ver a legislação herdada,
povo só é informado de
inA isto chegou um regiconstituição
no
surpresa pelo Governo,
quiçá uma
talvez em seu último
me,
teira de feição neopolaca.
tocante às questões mais
ato
(e nfio forçosamente
Ai, será a luta, pelo mesérias. E o fator surpresa
—
institucional): o pothos do
o
nos a luta politica
consiste em conseqüência
'
.
rompimento com este futu- v fraca*».,
da presunção normal de

Expectativas,
especulações

mm

a

— ...os direitos suspensos vão cair

MECANIZAÇÃO
As autoridades federais aprovaram medidas de estimulo à
mecanização da agricultura, conríderando atividade prioritária
para efeitos crediticios e fiscais
a fabricação de máquinas e implementos destinados ao prepato do solo, plantio, semeadura,
cultivo, secagem e estocagem de
produtos agrícolas. Justificam-se
os incentivos, pois é ainda grande o atraso brasileiro em materia de mecanização do trabalho
na economia rural. A tração mecânlca, por exemplo, só é empregada cm 1,8% dos estabelecimentos agrícolas do País. E a
abertura do mercado para uUlização das potencialidades da indústria de máquinas agrícolas
produzirá resultados práticos a
curto prazo. Significa isto que,
dc ponto de vista econômico, podemos dar um salto à frente nesse campo. Mas, como agora se
registram excedentes de mão-deobra nas zonas canavieiras e cafeeiras do Centro-Sul, há também o aspecto social do problema. Ninguém tem argumentos
válidos contra o progresso tecnológico, mas ,é necessário que o
Governo também se prepare para as syas conseqüências, na forma da liberação de novos con•tingentes de trabalhadores rurals, que não encontram presentemente oportunidades de emprego na zona urbana.

— Nfio é para discutir o
assunto muito séno, como
é o da mudança da época
do Carnaval, dizia-me J-B.
Capivary) que lhe ?alo agora dessas coisas. O meu
exatamente como vde co»mundo é o cio sertão. O do
tume.
é
ie
Momo
seguro
reinado
— Sim, acudiu Capivara/,
sempre nas grandes e conmas tifio hd termo de comfortáveis cidades. Vé voei,
do
paração. Com a morte
portanto, que, dos brasilei'íoi senBarão, o problema
ros, devo ser o menos en«mental. Com o advento
tendido em questões camado turismo, é econômico,
válescas. O caso, porém, é
tle é que está coutelosamais.
Carnavez
que, cada
mente forçando o mudança
vai e Turismo sãa ren''riada época do Carnaval. Já
des que se entrosam e ajustenho ouvido dizer que ou
tam. Para o carioca, de aineo carioca transfere para a
é
segando
sorte,
o
guma
segunda quinzena de junho
cesídrio ao primeiro e este
a chegada c o delírio de
precisa ter as condições
Momo; com tddas as suas
ouo
previstas para atrair
tro.
fantasias e folias, ou Sua
Majestade o Patusco fará
Lembrei ao sertanista o
a sua entrada triunfal de
caso ocorrido logo depois da
trts dias numa dai cidades
morte do Barão do Rio
serranas, ficando-se por lá
Branco. Todo o Pais se pôs
a animar e divertir os tude luto. A semana era carristas. Assim como está, não'
navalesca. Cogitou-se de
é possível. Torra-se com
transferir os folguedos para
34° a 389 à sombra! t de
outra ocasião, o que não
escacha pessegueiro, como
aconteceu. A grande opigracejava o João da Ega.
A Cidade no fim da senião, ainda que pesarosa
mana passada e no começo
pelo /alecimento do estadesta, rodeada de montadista, não deu tor isto e
nhos que os seus arranhacomemorou o Carnaval
céus desafiam, dava a im-

Carnaval e Tradição
João Paraguassú
pressão de quase um braseiro! Voei compreende que
é duro saírem norie-amerfcanos, canadenses, escandinavos, europeus do centro e
do sul do Velho Continente, por esse tempo, deixarem a sua lareira acesa em
casa, para virem derreter.
se no Rio com o Carnaval
t o que ouço nos poucas
pessoas, mesmo os foliões e
as folionas, observarem na
intimidade. Os próprios cariocas, cada vez mais, abandonam a sua cidade, evltando ou fugindo do calor.
Para dizer alguma coisa,
arrisquei:
— O diabo é a tradição.
Tem muita força. O Carnaval tem a sua nata certa
no Calendário da Igreja...
— Até certo vonte acudiu
o sertanista. Depoií de 1914.
entretanto, tudo que era
Tradição virou Evolução
De eterno só ficou o Santo
Sepulcro. E o próprio Carnaval nâo escapou às modiJicaçbes e às reformas. O
de hoje, contemporâneo dos

antibióticos, da fotografia
das cores, do cinema sonoro, do motor a explosão, do
cimento-armado, do avião fl
Jato, da televisão, da erfl
atômica e das viagens d ettratosfera, nfio é o mesmo
Carnaval dos nossos avós *
bisavós, o Carnaval do entrudo, da laranjinha com
estupidez, e dos dominóí,
que abafavam e o das Sfllomés, que escandalizava™.
Nfio é'nem o dos corsos majestosos de cinqüenta anos
atrás.
E resumindo, para se de»pedir:
— .0 assunto, re leve-me
insistir, é sério demais. Outros também o furam. O
Império era a Tradição. D"
repente, acabaram com éle
fl
fazendo-se às pressa»
República, que irrompe»
tntre saias e baioneta»,
advertiu í'erreira Viana.
No intimo, eu percebo
que o sertanista podia não
ser pela mudança da época
do Carnaval. Mas que t^
nãc era nada ->aísadist«..
nem devoto da Tradiçfio,
dissu estava mais q«*
certo.
2

BANCO BOAVISTA Sjf

ünu completa m^Và
bancária. m

CORREIO DA MANHÃ, Quinta-feira, 19 de janeiro ü

1.° Caderno

TRÂNSITO DO RIO
TERÁ RADAR CONTRA
ALTA VELOCIDADE
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TERRENO SEM DONO
NO LEME É FUTURO
CAMPO DE PEIADéiS

Motivado pela campanha Criança Pede Passagem,
do CORREIO DA MANHA, o administrador regional
de Copacabana, sr. Júlio César Catalano, pretende
à altura da salda do Túnel Nôyo,
^¦MI____^p___^_mIm_i_I_______^__^k desocupar terreno
M1_____S^I^ vw__lSf_Hl
"uma vez que até o momento ninguém
no
Leme,
¦
V_»/
51
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, V_W- <
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1
k'JxZmjffirr'mmmí m\
se ofereceu para emprestar terrenos, nos quais a
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garotada de apartamentos possa jogar bola". Se»'i*r*_lij.:_i.i: "¦#¦¦;
¦
O _F*___-______s_______rl J__ _______ \^___P_____|
I B9P ^ _¦________¦_?¦_________
gundo o administrador, devido à corrida imobiliáum pequenino pedaço
ria e alto valor atingido por "em
fevereiro, após o
Copacabana,
terra,
em
de
g__r?:-.tu Sfciwv. m\ : \M _____¦ _M___ft-.l__l t''^R^^3j^M j. tB I _____M
Carnaval, iniciaremos as aulas recreativas, incluindo
judô, futebol, e até natação, tudo coordenado por
;ócnicos".
f4___R.
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Cl m M
além da medalha Walt DisCONTROVÉRSIA
ney até o dia em que resolmmmm~^
___
______i
Wmtmm
MPH
/
^______?Y.7^^*l______-rw_____B _______^_fl ____________¦
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ny
vessem construir, quando
__Í.____hB H^^^^B WUmwmtim___PI ___tS: *!W^mmÊW^mm
Revelou mais adiante o
RADAR
de Maio: entre a Rua Seseria extinto o campo de
administrador que um ennhor de Matosinhos e a Av.
peladas". Ê pretensão da
genheiro da V Região AdmWSÍ
mrmm mm^MmÊ^W^Wl l___l mmm ministrativa
Salvador de Sá, no sentido .9
Segundo informações do
Administração Regional de
maa
K___________________.______l ____.____ÍWÍRil9___l_.____^ st ____________F ___________._!>____.
passou
daquela para esta; entre a
Copacabana, conservar o
l»wíiJ|
¦ nhã de ontem
__H____EÍIÍ____fl__Íi&mÊmÊ$M'
Serviço de Relações Públio
fazendo
____£____ _M__B-__>i_B___lMM_______!•»..
___P_____l___l___l__K_^__li__P-9'í S__M_¦
?*^._____B__________
Rua Tomás Rabelo e a Av. ___M__És_i
terreno de todos que colacas do DT, era pensamenfr
MS-!
levantamento da situação
Salvador dè Sá, no sentido
borarem com a campanha
to do diretor do Trânsito
Avena
baldio
"__1
terreno
do
jgsB
¦'''*¦¦**VfB&jB ____, #J
daquela para esta. Traves- fl
_K_L__SH___. nida Princesa Isabel. Ali. Criança Pede Passagem,
inaugurar amanhã, dia do
sa Lopes, no sentido da Av. _______! ______K> ^^B _______i^___l_______k_______l______ _____k^____l __________ __r___f_f«lR KP^>"! os trabalhos são orientados
grama, murando,
aniversário do Rio, os serplantando
"fazendo do que é às
"a
Salvador de Sá para a Rua
enfim
viços de radar contra os
no sentido de elucidar
vezes um chiqueiro, um loSenhor de Matosinhos. Rua
excessos de velocidade, o
controvérsia gerada em
¦-.«»_&
*gw_P!^^rT;^»l
-BB
Tomás Rabelo, no sentido
W<3- ----^^ml-teíSi-iPP5^^':; >
gradouro de recreio para a
oficial
do
que só não ocorrerá em
torno da posse
meninada".
da Rua Marquês de Savirtude de atraso na aquiimóvel: uns afirmam perpucai para a Rua Presidensição dos dois primeiros
outros
um
banco,
a
tencer
RECREATIVISMO
'
te Barroso. Rua Presidente i_____ã__?_«_j___-M-_^^
.
•
.. aparelhos, de fabricação
a um ancião desaparecido,
cujas Barroso, entre a Rua Júlio
norte-americana,
e ainda outros dizem ser lo
Aulas de natação, futebol
propostas ainda estão em do Carmo e á Av. Salvador
Estado".
de
praia, é de salão, além
no
sentido
daquela
de
Sá,
estudo. !
O encarregado de atendo
judô, e as tradicionais
"os
Segundo o SRP, do De- para esta. Rua Aníbal BeCONSEQÜÊNCIA
reclamos
da
der
justos
de saco, entre os
corridas
névolo:
de
Trânsito,
a
Av.
Salentre
—
como classlfipartamento
garotada"
matriculados no
garotos
vador
Sá
somente
téceste
Frei
e
á
dé
como
Rüa
desastres
inicialmente,
cou, é o sr. Paulo César
O DT usará aparelhos de radar para controlar o excesso de velocidade e evitar
recreio serão as
de
curso
nicos em radares se encar- Caneca; no sentido daquela
Catalano, assistente do adbrincadeiras oferecidas pcregarão do novo serviço, para esta;-entre a Av. Sal¦ ministrador, que promete
Ia Administração Regional,
vador de Sá e a Rua São
até que se instrua o pespara breve uma solução
a partir de fevereiro. Para
seu
Martinho, ho sentido dasoai necessário para
quanto à posse do terreno
isso, revela o sr. Júlio Caquela para esta. Rua Laura
funcionamento. Os apareexigido pelos meninos.
talano, "colaboração de técde
a
Av.
SalAraújo:
entre
provavelmente
lhos, que
OBSERVAÇÃO
nicos dos citados esportes,
Av.
PreSá
vadór
veículos
e
a
de
em
serão montados
Acrescenta o sr. Paulo
que lecionarão à garotada,
do DT, percorrerão as ruas sidente Vargas, no sentido
Catalano, que os proprietápromovendo também comdaquela para esta; entre a
da cidade inesperadamenterrenos
baldios
em
de
rios
petições entre eles". E flexSalvador
de
Sá
e
a
Rua
os
Av.
surpreender
te, para
"longe de tenalizou: .—• O importante
Copacabana,
Senhor de Matosinhos, no
cessos dos motoristas.
Somente após a comumagora, é conseguir o terrerem seus imóveis confiscaOs capuchinhos da Tijusentido' daquela parai esta.
¦. MAO ÚNICA
no, da Avenida Princesa
cação oficial do Conselho dos pelo Estado, que os
O engenheiro Geraldo Carvalho, superintendente
Rua Visconde de Pirassi- ca farão realizar, amanhã,
Isabel, no Leme, onde fareem
campos
transformaria
nunga: entre a Rua Santa dia 20, data dedicada a São da SURSAN, anunciou, ontem,
Nacional de Política Sala- dc ftuebol, teriam, isso sim,
das
o
mos o primeiro campo de
problema
que
Tendo em vista a con- Maria e a Av. Salvador de
da ei- enchentes na Praça da Bandeira foi definitivamente
rlal ao CONTEL sóbre os uma conservação gratuita,
peladas em Copacabana.
clusão das obras que se Sá, no sentido daquela pa- Sebastião, padroeiro
de
Janeiro,
do
do
Rio
aumento
dade
de
Frei
pesíndices
a
Rua
dos
esta;
entre
Ladeira
ra
efetuavam na
eliminado com a construção da travessia sobre o Rio
Caneca è a Av. Salvador uma procissão pelas ruas
Tabajaras, o Departamensoai telefônico — que dcde Sá< no sentido daquela daquele bairro, com o obje- Maracanã, as estradas de ferro Central e Leopoldina.
to de Trânsito restabeleverá ser da ordem de 26%
ceu, a partir de ontem, o
para esta. Rua Corrêa VasOs trabalhos de abertura do novo leito na foz
tino
viva
de
manter
tivo
da
Av.
—• é que serão estipuladas
quês, no sentido
sistema de mão única de
Salvador de Sá para a Rua jucano a devoção pelo do Rio das Pedras também serão iniciados imediadireção na Travessa Santa
as novas tarifas telefônicas.
Júlio do Carmo. Rua Amo- santo.
Margarida, entre a Ladeira
tamente, ao lado da abertura de concorrência públiSabe-se, porém, que o acôrroso Lima, no sentido da
dos Tabajaras e a Rua SiO cortejo religioso sairá cá para o restante das obras do Rio Dom Carlos,
Rua Júlio do Carmo para
do deverá ser assinado hoqueira Campos no sentido
a-Av. Presidente Vargas. da Igreja de São Sebastião, inclusive a pavimentação das travessias sóbre a Avedaquela para esta. A parje e depois encaminhado ao
Neri Pinheiro, no sen- na Rua Haddock Lobo, às nida Brasil.
restaRua
será
tlr de amanhã
CONTEL que deverá estibelecido o sistema de mão tido da Av. Presidente Var- 18 horas, percorrendo parúnica de direção nas segas pára a Praça Reveren- te daquela rua e mais as
pular um aumento de 9 a
lização do trecho final, onINSPEÇÃO
'¦¦''"¦
do Álvaro Reis.
guintes ruas: Travessa 11
mm
com
encontro
se
dn
o
de
4 'mm%
mmVmmmm **!**'''¦:'¦'
______rT^__________
10% nas tarifas telefóniruas Afonso Pena e Dr. Samardas
o rio Irajá: uma
'__________________
_________!
da
a
finalidaO
superintendente
___________&>'
com
cas, apenas
taminl. Durante todo o dia
^HVjA'ty''-'M¦ ¦.-^'íiM _.._________*.':'¦-"'"'' -W
gens já tem suas obras ter20, a partir das 5 horas da SURSAN, acompanhou, on- minadas e a outra ficará
de de cobrir as despesa,
'________________________________________________:
___»'- V*W *_______ ______F' _________ WM
manhã, os capuchinhos da tem, o secretário de Via- pronta em mais vinte dias.
com o novo ajuste salarial
I^^B
---L __. H
_F _fl
Tijuca rezarão missas na ção, sr. Paula Soares, e o
do pessoal telefônico, que
l_f_____
____,_____!
__r~J
ASFALTAMENTO
sr.
Joado
DURB,
diretor
sua igreja, contando com
terá efeito retroativo e deChaves, na inspeção
anos, alfaiate, Rua Ipiran- o compareclmento maciço qulm
Na confluência das Ruas
Em prosseguimento às verá vigorar a partir de 1.°
das obras do rio Tingui, em
Santa Amélia e Matoso coga, 44, e/23) e o dentista dos devotos do santo.
de reacapeamento
obras
tarifas a seMarechal Hermes, do des- das ruas da Urca, íoram de janeiro. As
BfcR_2fifí?J____
_B____
lidiram, na madrugada de condutor de um dos carros.
_¦_¦
-_-_.'« ¦ _____i
em princiHOMENAGEM
estipulados
rem
niontem, os autos chapas
o
vio
do
rio
Sanatório,
de
mais
asfaltados,
ontem,
CAPOTAGEM
V!a|ou para oa Estados Unidos, •• encontro da cerni*
31-19, dirigido pelo deteti~Õ
pio pela Comissão Estadual
velamento do rio Acarl, a dois terços da Avenida João
do marechal Costa • Silva, • iornallita Haron Domin*
tlva
apedia
de
amanhã,
No
80-27-21,
chapa
«
Lopes,
ônibus
ve Luiz Fernando
Luís Alves, devendo o tra- da Telefonei deverfio osclgues. O diretor da nova TV-Contlnental acompanhará to*
25-95-11, conduzido pelo da linha 384 — "Castelo — sar de não ser feriado, em galeria retangular na Ave- balho ser encerrado ainda
dos «a contatoe do presidente eleito com autoridades •
lar para a taxa residencial
dentista José Miguel Vilela Anchleta", capotou ontem, virtude de decreto presi- nida Itaoca e a construção nesta semana.
da Iniciativa? privada norte-americana,
representante*
apenas
dencial,
mas
ponto
Bandas
Av.
Coha
Av.
27
anos,
à
tarde,
de novas galerias junto à
(solteiro,
entre Cr$ 6.200 t Cr| 8.000
O administrador regional
enviando, completa cobertura |ornallttlca para o Canal 9,
deiras próximo ao bairro facultativo nas repartições Rua São Januário.
pacabana, 1141, ap. 806).
de Copacabana, sr. Júlio e para a taxa comercial enque, em aua nova fase, mim cumpre o compromisso dt
Em conseqüência, quatro Guadalupe, causando feri- do Estado, o povo carioca
as obras de cana- Catalano, anunciou que,
da
Para
o
ae manter na Vanguarda do Tele|ornallsmo Brasileiro.
reverenciará
Cr$
....
e
12.000
padroeiro
tre
Cr$
no
nos
leves
mentos
viajavam
passageiro
que
pessoas
após a Urca, os trabalhos
49042
12.400, devendd as chamaveículos saíram feridas, Daltro Borges de Farias, cidade através de várias lização do rio Ramos, o su- de recapeamento asfáltico
das entre os telefones da
tendo uma delas — o raque recebeu curativos no festividades, não só religio- perintendente Geraldo de continuarão em outros bairdialista Roberto Alves Ri- HCC. Pessoas que se en- sas como populares, inclu- Carvalho prevê a necessi- ros da administração, acresCETEL e da CTB sofrer
beiro (solteiro, 24 anos, contravam no local disse-* sive em um show que será
um
aumento de Cr$ 18.000
enestá
em
centando
que
dade de desapropriações, o
Rua Barão de Iguatemi ram que o coletivo vinha realizado na Praia do RusCr$ 35.000.
a Usina
com
tendimentos
para
•
do
nas
sell,
e
proximidades
s/n) morrido no HSA. As em grande velocidade
que atrasará um pouco seu dc Asfalto do Estado para
Sebasa
São
demais, com ferimentos le- quando o motorista acionou monumento
ritmo. Já as obras do Tin- o fornecimento de tonelaves, medicaram-se e reti- y os freios para apanhar um tião, ali localizado. O espe- gul estarão concluídas em das de areia, plxe e pedras,
CAMPANHA
17
hoinicio
às
com
táculo,
derveiculo
raram-se, sendo registra- passageiro, o
necessárias às obras. A
rapou, saiu da pista e caiu ras, contará com a partici- dois meses, havendo, lnclu- administração de CopacaDA CRIANÇA
dos na 6.* DD como Antônio Jairo da Fonseca numa pequena barreira, pação de cantores e com- slve, técnicos da CEDAG bana, entretanto, ainda não
Colabore, voei.também.
. no programa de-amparo
(solteiro, 25 anos, Jornalis- onde capotou. O motorista positores de música poputrabalhando para o desvio programou os próximos
de
e,
lar
provavelmente,
ta, Rua Pernambuco, 878, fugiu e as autoridades da
,*o menor abandonado
da adutora. No rio Arapo- bairros a serem reasíaltaPoços de Caldas), José 31.* DD tiveram conheci- passistas e rltmlstas das esdos.
canaa
feita
sendo
está
gi,
colas de samba do Rio.
Bento Barbosa (casado. 39 mento.

O Departamento de Trânsito deverá inaugurar
brevemente um serviço de radar para controle de
velocidade nos locais em que os abusos são mais
freqüentes, segundo informação do. Serviço de Relações Publicas daquele Departamento, que anunciou a
próxima aquisição de dois aparelhos, de fabricação
norte-americana, cujas.propostas já estão em estudo.
Outra resolução de grande importância tomada
pelo DT, e que está em vigor desde' ontem, é a
exigência de exame psicotécnico para transgressores
"deixarem da preencher as condições exigidas
que
pela lei para a direção de veículos" e que são as
seguintes: excesso de velocidade; avanço com" sinal
vermelho e a não diminuição de marcha ao cruzar
via preferencial.
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Tijuca terá
procissão de
São Sebastião

OBRA DA SURSAN DÁ
FIM A ENCHENTE NA
PRAÇA DA BANDEIRA

GONTEL vê
aumento de
telefones

HERON DOMINGUE.
NOS ESTADOS UNIDOS
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
Concursos Públicos para
ENGENHEIRO E ECONOMISTA

Artista fará
no Rio mostra
de microtelas
SAO PAULO (Sucursal)
— O criador da Microtela,
o ji famoso El Glnaro, ou
seja, o pintor, E. Morais •
Silva, vai expor em Copacabana, na Agência da Alitália, no próximo dia 13 de
fevereiro, 20 de suas princlpals obras, entre as quais
a Bíblia Ilustrada, a menor
do mundo, que será doada
«o Papa Paulo VI, em nome de todos os fiéis do
mundo, por seu apelo de
Paz à Humanidade.
Sua exposição denomlina-sc "os sete dias" t entre as Microtelas exibidas
há ura quadro pintado no
orifício feito por uma agulha numa peróla, o "Cristo
Flagelado", medindo a sexta parte de um milímetro.
Quando expôs essa peça,
»a Cidade de Sorocaba,
ofereceram-lhe 100 milhões
de cruzeiros, recusados pelo
artista, que não vende suas
Microtelas.
El Glnaro, antes da exposição, pintará o Museu
de Arte Moderna do Rio em
tamanho de 5 x 7 milimetros, doando a obra àqueIa instituição através de
dona Niomar Moniz Sodré
Bittencourt, diretora-presidente do CORREIO DA
MANHA. O original artlsta, depois de realizar a
mostra, irá a Roma, a fim
de ofertar pessoalmente ao
Papa Paulo VI a sua mlaú-cula Bíblia Ilustrada.

Marechal
Mascarenhas
passa bem

Vanja volta
dos EUA para
fazer filme

O marechal João Batista
Mascarenhas de Moraes, que
se encontra hospitalizado no
Hospital Central do Exército
desde têrça-felra, com iratura do fêmur, está passando bem, apesar da sua idade avançada — 83 anos —
e deverá ser operado depois
de amanhã pelo médico tenente-coronel Gondim Lucciola.
O marechal vitalício João
Batista Mascarenhaa de Moraes, que foi vítima de uma
na
queda, domingo último, São
casa de um irmão, em
Pedro da Aldeia, tem recehido inúmeras visitas e mensagens de governadores •e
personalidades do Governo e
do Exército brasileiros.

Ao chegar de Nova York,
onde lançou um LP com
músicas de Carlos Lira, Zé
Ketl, Menescal e Catulo de
Paula, a atriz Vanja Orlco
anunciou que ficará uns 40
dias no Brasil — fazendo
um filme em Itu, São Paulo — para depois viajar outra vez a fim de iniciar
uma temporada artística
em Paris.
Após o término do filme,
que será dirigido por Carlos Coimbra, Vanja pretende lançar no Rio o LP Vanja Vem, com músicas de .
Gilberto Gil, Catulo de
Paula e Paulinho Nogueira. Seu pai, o embaixador
Osvaldo Orico — que foi
recebê-la ontem no Galeão
— disse que Vanja deverá
também filmar sua história
Joana Maluca, em Belém
do Pará, mas a atriz limltou-se a sorrir e comentar
"já esperei muito esque
sa sua estória". O filme,
segundo explicou o embaixador Osvaldo Orico, narra
as peripécias da vida de
uma mãe solteira no interior da Amazônia.
Vanja Orico revelou também que em Itu vai filmar
ao lado de Milton Rodrigues (que acaba de trabalhar com Cláudia Cardinafale) e Marlene França,
"mulher
zendo o papel de
da vaqueiro".

ACIDENTE
Acometido de mal súbito
enquanto escrevia no escritório da casa do irmào, onde
passava o fim-de-semana, o
marechal sofreu violenta
queda, sendo imediatamente
transportado para o hospital
de Cabo Frio, onde foi medicado. No dia seguinte, num
helicóptero da Marinha, foi
levado para o Hospital Centrai do Exército, no Rio.
Além da fratura do fêmur
recebeu um corte na cabeça, estando atualmente em
bom estado de saúde, embora o médico tenha proibido
visitas no Início da tarde de
ontem.
O marechal Mascarenhas
de Moraes foi o comandante
da FEB durante a campanha
da Itália, tendo também comandado a 2.» Região Militar
e o EMFA. Organizador da
7.4 Região Militar, obteve o
título de marechal vitalício
em homenagem a tua campanha aa Itália.
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CONCURSO PARA DATILOGRAFO
Prova de Técnica Dafilográfica
Comunicamos aos Interessados que a prova de TÉCNICA DATILOGRAFICA, do concurso para DATIL6GRAFO terá realizada no próximo domingo, dia __, noa lo'horários
cala o
abaixo Indicados:
SEÇÃO

"A" —

LOJA

8,00 0657/0828
•,15 0144/0974
10,30
11/45
13/90

WW/1197
1213/13*0
1319/1451

2042/2054
2055/2042
204*72079
2012/2094
2104/2111

SEÇÃO "B" — Edifício Névo Mundo — Ar.
te Wilson, 164 — 12.*.
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PLANOS DE VANJA
Atriz

Vanja- Orico

ficará

40

dias no Brasil para íazer -um filmo em Itn

NOTA:

514)

(Avenida Beira-Mar,

Pr**,

1,00 0005/0127
9,15 0147/029.
1040 0302/0415
11,45 0419'0544

2002/2005
2001/2010
2012/2020
2021/2035

13,00 0547/0453

2037/2040

"REVISÃO DE PROVA"
poderio
Oa aprovados em
fater prova ia 13 heras, na Lola.
Rio de Janeiro, II de j*n*lf» át 1947
A COMISSÃO OI CONCURSOS
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CORREIO DA MANHA,

Quinta-feira,

19 dc janeiro

de

1967

1.° Caderno

FUSÃO DE BANCOS
EM MINAS AINDA
PODERÁ DEMORAR

MVNDO POLÍTICO

Jango quer Frente Ampla
com Carvalho e Magalhães
Sobre tf posiçío do sr. João Goulart
em fact da constituição do Frente Ampia temoi, hoje, a acrescentar que o
tx-prcjidente deieja uma Frente tão
ampla quanto seja possível.
O asilado, ex-chefe dc Estado, não
fa: distinção alguma e recomenda que
ic faça um oratide esforço para atrair
o* srt. Carvalho Pinto e Magalhães
Pinto e alé mesmo aquelas figuras da
ARENA que se preocupam com o detlíno dorcolme.
O fundamental, a seu ver, é que a
Frente Ampla possa atuar numa larga
extensão, abarcando, tanto quanto posjíücI, as áreas de Influências na vida
polllfca brasileira.
Outra recomendação do ex-presiden1c se refere à atividade do organismo.

Acha o sr. Joio Goulart, por exemplo,
que não se devt dormir sobre os primetroí louros alcançados, que são a concordáncia e a boa vontade de forças heterogéneas que até aqui se repudiavam
mutuamente, mas que hoje estabelecem
uma linha política comum. Ê preciso —
diz — ir mais adiante, dinamizar o»
trabalhos de aríiculaçãol a ponto dt
criar em cada Estado, uma força
atuante.
Embora admita a hipótese de criação
de um novo partido politico para dar
conseqüência imediata d Frente Ampia, o sr. João Goulart preferiria que
os esforços se concentrassem apenas ent
fómo da Frente, porquanto a formação
de um partido poderia gerar incompre:
ensões e recrimtnaçóes dc todos os lados.

W-Í''r"'-

- '¦

;sJam\

''''¦''

'

¦ -

,;

'' ' '.

"¦.'.¦'

j

'-' '

¦' ^MÊm^M^^^Áê^^^^^^^mmmmmà''

mi

'mÊÊkmW

mmmm

^mmmfi
-•'•
!

'
'•H.^Wy'm
jtím>.'

si*/íjí

mmÈÊÊmWÊÈÈ m
Um
ü

^^^¦jj»^;

. ¦ %, m

^WmmWÊÉê' iillJlÉllM

^JSsxEm^mmWmftSiAyv^^W^fl^mm

Wflk.

liÉ
, j£*H
HKJ

""ni
m
I
i MM

w^Êr9mmSSÊmmmmmW^^

WmW^^m^^^^mmm

lnflflBflBMryMM

Mesa da Câmara

^^^^^|

^Wrafe&agffiftiffiMfll

CRISE
Presidente da FNM disse que maior crise da empresa ocorreu no fim de 1966

O pacto celebrado pelos uri. Emanl Sátiro,
DJalma Marinho e Rui
Santo?, em torno da
prcüldcncla da Câmara,
deu um novo Impulso ao
problema da escolha do
sucessor do sr. Batista
Ramos, dado que ot> três
estilo perfeitamente entendidos e se dispõem a
juntar as respectivas fórças na hipótese de o atu•1 presidente da Casa,
que pleiteia a reconduçfto, ampliar suas posslbllldades de vitória.
Os três candidatos, que
haviam combinado rcaliwr uma preliminar que
deveria apontar qual dêles teria maior chance,
resolveram adiar a consulta para o dia 30,
quando já deverão encon-

trar-ee em Brasília os
novos deputados eleitos.
A realização dc uma prévia apenas eom os antlros deputados implicaria
cm desconhecer um contingente eleitoral ponderável, que soma cento e
muitos novos parlamentares.
Ontem,
a Comissão
designada pelo presldente da República para encaminhar a questão deliberou estabelecer o critério da escolha do cantildato, que deverá ser felta, num primeiro escrutinlo, pela maioria absoluta dos membros da
ARENA. Se nenhum dos
candidatos alcançar o
quorum então os dois mais;
votados se submeterão a
um segundo escrutínio,
através de votação secreta..

Mesa do Senado
Depois de receber apêfo do sr. Auro
Moura Andrade, o senador Gilberto
Marinho resolveu retirar sua cândidatura A presidência do Senado, a fim
de tornar pacífica a escolha do atual
dirigente da Câmara Alta.
Essa é a segunda, ou terceira vez,
que o representante da Guanabara
aqulesc» em retirar o seu nome, a fim
de propiciar entendimento que resguardt o clima de cordialidade que
reina no Senado Federal. Mas desta
feita o ir. Flllnto Milller, que é a pessoa encarregada dn coordenação, exige
que o sr. Gilberto Marinho seja eleito
para a primeira vice-presidência.
Ontem, o sr. Flllnto Milller dirigiu
carta-clrculnr aos membros da ARENA,
na qual convoca os senadores para uma
reunião que terá lugar no próximo
dia 1 dc fevereiro, a íim de resolver
o problema. Na circular, o líder da
ARENA no Senado Indaga se toda
Mesa deve ou não ser reconduzido, ou
st apenas deve haver rodízio no caso
da presidência.

Rolo compressor
Um dirigente da ARENA revelou,
ontem, que a liderança governista do
Congresso Já traçou o esquema de aprovaçSo da nova Constituição, tendo em
vista que termina hoje, A noite, o prazo
do discussão das emendas.
As sugestões que vierem a ser
aprovadas, até logo mais, serão Incorparadas A Constituição. Aquelas outras
que continuarem pendendo de solução
serão liquidadas pelo "tiro de miscricórdla", a .ser deflagrado no último
momento.
O "tiro de misericórdia", a que se
refere • liderança governista, será a
rejeição pura • simples de todas as
emendas através do "rolo compressor",
que vai funcionar, noi últimos instantes do termo do prazo.
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Monsenhor Arruda Cámara, um dos cândidatos, não quis participar
de composlçóes, sob o argumento de que a sua
eleição representaria uma
homenagem a "um velho
congressista". Mas o sr.
•losé Bonifácio, mais arguto, tratou de se comipor com o sr. Batista
Ramos. Para tanto, o sr.
José Bonifácio se propõe a retirar a ma candldatura à presidência,
contentando-se com a
primeira secretaria ou
outro posto que pode ser
mesmo a primeira vicepresidência, cargo para o
qual foi deslocado com a
renúncia do sr. Adauto
Cardoso. Antes, o sr.
José Bonifácio desempenhava a função de segu ndo-vlce-presidenU.

Com essa decisão, a liderança da
ARENA vai sufocar os anseios da Oposiçfio que continua pugnando para introduzir modificações no autoritário
texto constitucional.

Sem preferência
O marechal Castelo Branco disso
ao sr. Nilo Coelho que realmente não
nutre qualquer preferência por nenhum
dos candidatos A presidência das Mesas
da Câmara e do Senado.
Quanto ao problema da Câmara,
mesmo que o presidente da República
o quisesse, já não poderia influir com
tanta facilidade, depois que consentiu
que o problema fosse resolvido pela
maioria, no voto secreto.
Quanto ao Senado, o marechal-presidente também não tem a menor contlição de interferir. Quem manda ali,
realmente, é o sr. Daniel Krieger, com
o seu esquema de liderança colegiada.

Cassações
Continuam insistentes os rumores
relativos a novas cassações de mandatos. Nas áreas contíguas ao Palácio da
Alvorada afirma-se que, logo após a
promulgação da Carta Magna, o presidente da República voltaria a lançar
mão das punições.
Assegura-se que o presidente não
cassará ninguém antes da promulgação
do novo Diploma Fundamental, porque
foi isso o que prometeu As lideranças
políticas. Mas depois disso continuará
exercitando os podêres excepcionais qus
o Ato Institucional n.°-2 lhe conferiu.

A única
Até o momento, a única derrota do
Governo, em matéria do reforma constitucional, foi a aprovação da emenda
que garante estabilidade aos funcionarios públicos que tenham cinco anos da
serviço.
No mais, o Governo vai ganhando,
através do dócil colégio eleitoral em que
se constituiu a ARENA.
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Durante

encontro que manteve com deputados estaduais, o sr.
Roberto de Abreu Sodré preconizou a necessidade de um entendimento
absoluto entre o Governo e o Legislativo. Somente no dia 28 do corrente
é que será divulgado, belos Campos Elisios, o programa da posse do novo
governador bandeirante
# Através do telefone, o presidente da República acompanha o desenrolar da discussão da Reforma. :;•• Os deputados
Gabriel

Hermes,

Hegel Morhy, Leopoldo Peres c Jorge Esteves, todo»
integrantes da ARENA da região amazônica, dirigiram apelo ao presidente
da República no sentido de serem admitidas, na futura Constituição do
Pais, as denominadas vinculações financeiras. Ao deixarem o gabinete
presidencial, os parlamentares informaram que o marechal Castelo Branco
mostrou-se receptivo, sj: O sr. Laerte Vieira, da representação do MDB
catarinense, considerou exagerada a versão de que o seu recurso ao TSE
contra o sistema de distribuição das sobras eleitorais, poderia contribuir,
caso íôsse acolhido pela Justiça Eleitoral, na perda de mandatos de maia
dt dei representantes da ARENA em todo o Pais.

INCOMUNICÁVEL NO
HOSPITAL FUNDADOR
DO BANCO INTRA: SP
CAIRO, BEIRUTE e SAO PAULO (FP-AP-Sucursal)
O ex-presidente do Banco Intra, Yossef Beidas, ao
saber que seria preso pela polícia brasileira « repatriado para o Líbano, sofreu um ataque cardíaco e
está internado no Hospital da Beneficência Portuguêsa, em São Paulo, com guardas do DFSP Impedindo a entrada de qualquer pessoa estranha ao
hospital, no apartamento onde está recolhido o banqueiro falido. Os agentes federais têm ordem expressas do Ministério da Justiça de negar qualquer
informação à reportagem, sendo que uma ordem
médica impede o cumprimento, pelo encarregado da
vigilância, sr. Raul de Macedo, da determinação do
ministro Carlos Medeiros Silva de enviar o libanês
até o STM, em Brasília.
EXTRADIÇÃO
Em Beirute, as autoridades libanesas movimentaram-se para reforçar o pe- ,
dldo oflaial de extradição
de Youssef Beidas, estando
três funcionários de segu-'
rança prontos para vir ao
Brasil buscar o ex-presidente do Banco Intra, tão
logo o Governo brasileiro
aprove o pedidb feito pelo
no
libanês
embaixador
Brasil, sr. Farid Habib. As
autoridades judiciais prepararam um informe de 80
páginas, traduzido para o
português, dando a conhecer as razões pelas quais
Beidas é objeto de ordem

de prisão, acusado de bancarrota, fraude e falsificação de balanços bancários.
No Cairo, o jornal Al Ahram afirmou que Youssef
Beidas, fundador do Banco Intra, reíuglou-sè no
Brasil por conselho de um
dos principais responsáveis
pela segurança do Libano,
Joseph Salama. O jornal
esclarece que Salama entrevlstou-se em Paris com
Beidas graças à mediação
de vários franceses, tendo
Beidas apresentado a Salama uma lista de todos
aqueles aos quais o banco
entregava dinheiro, assim
como um relato sobre as finanças de cada um deles.

STM PEDE CAPTURA
DOS ASSASSINOS
DE GOV. PORTELA
O Superior Tribunal Militar divulgou, ontem,
acórdão da sessão secreta da última sexta-feira, em
que reformou a sentença absolvitória do Conselho
Permanente de Justiça da Auditoria da 4.a Região
Militar, Juiz de Fora, para condenar a 17 anos e
seis meses de reclusão, os civis Lindolfo Rodrigues
Coelho, Maurílio Avelino de Oliveira e "Wander
Campos, acusados de assassinarem no dia 1.° de abril
de 1964, a tiros de metralhadora, na cidade de Governador Portela, dois civis sob pretexto de que
eram comunistas.
A decisão do STM foi unânime, sendo relator da
matéria o ministro Waldemar Torres da Costa e revisor o ministro Otacílio Terra Ururaí. Foi expedido rádio à 4.a Região Militar pedindo a imedita
captura dós criminosos.
APELAÇÃO
O STM apreciou a materia em grau de apelação
do promotor Felipe Luiz Paleta, daquela Auditoria, face
à absolvição do Conselho
contra o voto do juiz Waldemar Lucas, que condenava os acusados a oito
anos de reclusão. A deíesa sustentou que os essassinos "agiram vlolentamente contra o farmacêutico
Otávio Soares e seu filho,
por que haviam sido convocados para o serviço ativo do Exército, pelo general Mourão Filho, na ocasião em que se rebelou contra o governo do sr. João
Goulart". Por ocasião da
votação da matéria o ministro Mourão Filho negou
que tivesse feito tal convocação e disse que votava
pela condenação, acompanhando o voto do ministrorelator.
No STM Informou-se, ontem, que Já foi expedido
um rádio secreto ao juiz da
4.» Região MlUtar, determinando a Imediata captura dos criminosos.
PARECER
O sr. Eraldo Gueiros Leite, procurador-geral da Justiça Militar, deu parecer,
ontem, pelo arquivamento
da parte do IPM a que r»sponde o general Edson
Glordano Medeiros acusado
de subversão. Afirma- o

procurador-geral que "o indiciado teria sido o intermediário entre o então comandante do CPOR de
Curitiba, 5.» Região Militar,
e os sargentos da unidade,
no sentido da transmissão
de ordens para que nos
primeiros momentos da revolução não cumprissem
determinações que viessem
do Governo, pois o comando se colocara contra o movimento que eclodlra".
Acrescentou o procurador
"naquele momento, ninque
guém em sã consciência poderia apontar comandos legais ou ilegais, pois só havia inquietação, incerteza e
falta de definição. Mais
tarde, vitorioso o movimento revolucionário, seu próprio comando tomou a si
toda a autoridade executiva, contando, a seguir, com
o agasalho da cúpula dos
podêres da Federação.
Assim, nada mais autoriza
a considerar criminoso o
comportamento do então
coronel, hoje general da
reserva
Edson Giordano
Medeiros". O sr. Eraldo
Gueiros Leite opinou pelo
arquivamento dos autos relativamente ao oficial-general acusado com encaminhamento do inquérito à
Auditoria da 5.» Região Mllitar, para a apreciação pelo
Conselho de Justiça, do
comportamento dos demais
indiciados.

Caminhão sem
saída é razão
de venda: FNM
O sr. Jorge Alberto Silveira Martins, presidente
da Fábrica Nacional de
Motores, disse ontem que
a falta de capital de giro
foi uma das principais causas da venda da empresa,
decretada recentemente pelo marechal Castelo Branco. Disse que a crise financeira da FNM se acentuou mais nos últimos me-,
ses de 1966, quando a íábrica chegou a ficar com
600 caminhões encalhados
e dois meses de férias coletivas.
'
Afirmou o sr. Silveira
Martins que após publicação de edital, será providenclada a dispensa de pessoai e a redução de 50%
da produção da empresa.
Revelou que um representante da Volvo já manifestou interesse na aquisição
da FNM, havendo interesse, ainda, da parte de grupos italianos e também de
São Paulo.
Dizendo que o prazo de
90 dias para apresentação
de propostas de aquisição
é muito curto, o sr. Silveira Martins revelou que as
conversações em torno do
assunto, até agora, são extra-oficiajs. O edital de
concorrência para venda da
FNM sairá ¦ nos próximos
dias, logo após reuniões
que serão mantidas com um
representante do BNDE, o
procurador-geral da Fazenda e o chefe do Gabinete
do Ministro da Indústria e
do Comércio.

Especulação
na Bolsa
dá protesto
Classificando de desenfreada especulação a brusca oscilação recentemente
verificada nas cotações de
títulos da Bolsa de Valores,
o sr. Carlos Guimarães de
Almeida declarou, na reunião semanal da Federação
das Indústrias, que tal anomalia deve merecer maior
atenção do Governo. Atribulu a súbita alta verificada à publicação de um decreto que seria assinado e
que viria estimular as operações na Bolsa, determinando a aplicação de 10To
dos recursos do Fundo de
Garantia de Tempo de Ser
viço na compra de ações e
permitindo aos contribuintes do Imposto de Renda a
dedução de quantia, que seria fixada, para a,aplicação
em valores. Estranhou o sr.
Guimarães de Almeida a
omissão do Governo, que
não confirmou nem contestou o annciado decreto.

louças e
alumínio?
Compre no
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BELO' HORIZONTE (Sucursal) — O sr. Maurício
Chagas Bicalho,' empossado como presidente
dos
Bancos áe Crédito Real, Mineiro da Produção
e Hi.
potecário Agrícola de Minas Gerais, declarou on!
tem ao CORREIO DA MANHA que'antes de
iniciar
o-processo de fusão dos três estabelecimentos
esli
promovendo várias consultas entre os seus diretorei
para saber quais os rumos que adotará.

Nacl

Assegurou o sr. Maurício Chagas Bicalho que nenhuma providência será
adotada sem que êle antes
se convença de que a fusão
é o caminho acertado para
reduzir o custo operacional
dos bancos, principal objetivo do Governo. Adiantou,
contudo, que algumas medidas serão tomadas desde
ji em benefício do objetivo procurado pelo Govêrno, sem significar o inicio
da fusão.

trarão qualquer prejuízo
para o comércio e a indúj.
tria que costumeiramenta
operam com os três bancos e que, pelo contrário,
aqueles que negociam com
o Crédito Real, o Hipoteca,
rio e Agrícola ou o Mineiro
da Produção muito breve
pagarão menos pelo dinhdro retirado como emprésti»
mo ou como desconto de titulos.
O sr. Maurício Chagas
Bicalho está instalando três
escritórios'—-'um em Belo
MEDIDAS
\
Horizonte, outro em Juiz
de Fora e p terceiro na
Entre as medidas, o preGuanabara — de onde presidente dos três bancos citende gerir qs negócios dos
tou os agrupamentos dos
três bancos. Atualmente, o
chamados serviços auxiliaseu escritório central «14
res, como médico, dentário,
montado no sétimo andar
do Banco Mineiro da Proo de assistência jurídica, o
dução, mas brevemente »•
social e mesmo alguns serviços mais Importantes corá transferido para o Ban*
mo o de relações públicas
co de Crédito Real. Ni
Guanabara, o escritório «se do cadastr.0. Desde já está montando no Banco de
tá acertado também a aboliCrédito Real, mas também
ção da cobrança de taxas
brevemente será transferinas relações ..entre os três
do: será instalado na sede
bancos, o que significa o
início da redução do custo • em construção do Banco
Mineiro da Produção, na
do dinheiro operado pelos
Avenida Rio Branco, entre
três bancos. O sr. Maurias Ruas da Assembléia e
cio Chagas Bicalho afirmou
Sete de Setembro.
que as modificações não

40 BILHÕES PARA
PROSSEGUIR OBRAS
DE BOA ESPERANÇA
BRASÍLIA (Sucursal) — O presidente Castelo Branco, ao sancionar a lei que abre o crédito espedal
de quarenta bilhões de cruzeiros para o prosseguimento das obras de Boa Esperança, reiterou qui
não concorda com a vinculação, ao texto constitucional, de recursos orçamentários pois, na hipóteii
de serem mantidas as atuais vinculações, elas somarão 38% do orçamento da União, os quais, iomadoi
nos 53% destinados ao funcionalismo, deixaráo ipi»
nas. 7% para a administração do País.
trioa dt Boa Esperança", p*
A mesma exposição que
ra o prosseguimento du
da
deputados
foi feita aos
obras de primeira etapa da
região de Boa Esperança
usina e construção do atatema básico de transmissão
(Piauí e Maranhão), íoi ree obras complementam nepetlda pelo chefe do Govêrcessárlas ao suprimento dl
no aos deputados Gabriel
energia, elétrica aos Estada
Hermes (Pará), Hegel
Morhy (Rondônia), Leopoldo Maranhão e do Piauí, 0
crédito especial vigorará not
do Perez e Jorge Esteves
exercícios de 1967 e 19(81
(Amazonas), que solicitaram a manutenção do disserá, registrado pelo Tribunal de Contas da Unl&o,
positivo constitucional de
vinculação orçamentária. O
Após a sanção, o senador
marechal Castelo Branco
eleito Clodomir Mlllet, do
disse também que a percenMaranhão, saudou o presi'
tagem vinculada, efetivadente da República agrade
mente nunca foi liberada, o
cendo a lei e dizendo que
que torna Inócuo o dlspoelas populações beneficiadas
tivo citado.
serão "eternamente agrade
A lei sancionada pelo precldas". Estavam ainda presidente da República, na
sentes os senadores Joaquim
Cândido
Parente e José
presença do ministro Mauro Thlbau, senadores e
Ferraz e os deputados MU*
ton Brandão, Ivan Saldadeputados, autoriza a abernha, Henrique La Rocqu»,
tura do crédito de 40 bilhões
Dlrno Pires Ferreira, José
de cruzeiros para a Eletrobras aplicar "exclusivamenAdeodato, Gayoso e Almendra, Ezequlas Costa e Luis
te na subscrição de capital
Coelho.
da Companhia Hldro-Elé-

CHEQUE SEM FUNDO
DÁ CADEIA MESMO
APÔS O PAGAMENTO
O procurador-geral da Justiça do Estado da
Guanabara, sr. Arnold Wald, expediu circular recomendando aos promotores públicos e promotores
substitutos "que denunciem os emitentes de chequês sem fundos, desde que tenham sido regularmente protestados e não se configure evidentemente
a extorsão indireta por parte do credor, não excluindo a denúncia o fato de ter sido pago o cheque após o protesto". Considera a recomendação
"os
que
processos civil e criminal são independentes
e que, assim sendo, o pagamento do cheque, após
o protesto, não exclui a responsabilidade penal".
Em outra circular, o procudas mas não homologadas
antes da vigência da matB»>
Arnold
rador-geral
Wald
sob pena de decretação de
recomenda aos curadores de
da lei
falência, na forma
aluMassas Falidas "que exijam
falimentar". Recomenda"rtcorda aos curadores que
dos concordatários o pagajudiciais
ram das decisões
mento dos credores nos praafastam a aplicação do
que
zos estabelecidos
pela Lei
art. 2.° da Lei n.° 4.983, quer
n.° 4.983, contados a partir
por inconstltuclonalidade do
mesmo, quer-em virtude da
da impetração da concordaexistência de direito adqulta, quando o pedido fftr posrido por parte do concordaterlor à Lei, e contados da
tárlo, remetendo, em tali c*
sos, cópia dos seus parectres
, publicação da Lei em relai Procuradoria Geral".
ção às concordatas Impetra-

BANCO BAHtANO DA PRODUÇAOSA.
> Incentivando negócios desde 1913 ¦
RÜA DEBRET N.° 1
Rio — Salvador — Sao Paulo

CAMPANHA
DA CRIANÇA

VISITE SÀ0 JOÃO DEL REI

CeUbort, voe* também.
na programa d» »mp*r*
•« menor- abandonado.

BONS HOT1IS I RESTAURANTES
As mais belas lgre|at tom obras do ALEIJADINHO,
IctradM »sfalr*<iM Usando todo • Estado dt Minas.
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!.• Caderno

CORREIO DA MANHA, Quinta-feira,

GOVERNADOR MANDA
MATRICULAR TODAS
AS EXCEDENTES
O governador Negrão de Lima mandou, ontem,
matricular as alunas excedentes das seis escolas
normais do Estado, em número de 483, quando o
secretário de Educação apresentou a questão ao chefe
do Executivo, na Gávea Pequena, pela madrugada.
Já à tarde, o governador recebeu uma comissão
de alunas excedentes e seus pais, no Palácio Guanabara,
'o quando confirmou a matrícula, afirmando
número de excedentes aproveitadas
!qúe
poderá
ser elevado, desde que outras recorram contra notas
que lhes foram atribuídas, podendo o número atingir
a 520.
REMARCAMENTO
O secretário de Educação,
sr. Benjamim de Moraes, por
sua vez, afirmou que será
feito o "remarcamento das
turmas de modo a garantir
a inclusão de excedentes nas
seis escolas de ensino normal, embora, necessáriamente, oa matrículas poderáo ser feitas em outras escolas que náo aquelas para
as quais se inscreveram". A
matricula deverá ser fixada
de acordo com a remarcação das turmas, ainda esta
semana.

Em nome das 483 «cedentes, saudou o governador
a aluna Angela Maria de
Barros, afirmando: "permlta que lhe diga algumas palavras, que são ditadas pelo
coração. Penso que falo em
nome de todos os colegas.
Apesar de havermos sofrido horas de angústia até ês*
se momento, temos agora a
grande felicidade de compro*
var que estamos sob a guarda de pessoas justas e mais
ainda boas de coração."

19 de

janeiro

de

1967

MEDICINA: MINISTRO DIZ ^?°^°^3AJm
QZv'm
pmco
QUE NÃO PODE DAR VAGAS folí
Os
vestibulandos
não
classificados no exame de
Medicina para três íaculdades da Guanabara e uma
do Estado do Rio, voltaram
a se concentrar, ontem, no
pátio do Ministério da Educação, apesar da proibição
policial. Buscando um entendimento com o ministro
Moniz de Aragão, a fim de
terem publicadas as notas
de todos os candidatos ao
vestibular de Medicina, os
estudantes tiveram, do titular da Pasta da Educação a explicação de que a
existência de vagas dependia mais dos diretores de
faculdades do que dele pró*
prio, pois aqueles estabelecimentes são autônomos.
NOTA
Antes* do encontro dos
vestibulandos com o ministro, nota oficial do MEC
esclarecia que náo existiaa condição de excedentes
nos exames vestibulares,
"cândidamas apenas a de

tos não classificados". A
nota acrescentava que o
MEC não tolerará pressões
dos candidatos' não classificados a fim de conseguirem suas inscrições nas diversas faculdades.
O chefe de gabinete do
ministro Informou que a
relação das notas de todos
os vestibulandos já está
sendo providenciada, dependendo apenas de um
contrato para retirada de
fotocópias, a ser firmado
pelo MEC. Durante a concentração dos estudantes,
ontem, no MEC, que íoi vigiada por um choque da
PM, os vestibulandos declararam que, caso não
consigam ser admitidos nas
escolas
brasileiras, procurarão as embaixadas estrangeiras para tentarem
estudar nas universidades
de outros países.
NOTA
Em nota oficial divulgada ontem, os vestibulandos
de Medicina da Guanabara

reivindicaram as 1.114 va"publicamente
gas
prometidas pelo ministro Moniz
de Aragão, durante um
programa de televisão",
.pedindo, ainda, que "após
a fixação das notas, se elas
não coincidirem com as esuma
peradas, pediremos
'vá
comissão que
reassistir
a recontagem geral dos
pontos de todos os candidatos, habilitados ou não,
desde o primeiro classificado, até o último não
classificado".
Em telegrama ao presidente da República, os vestibulandos solicitaram a
interferência do marechal
Castelo Branco, junto ao
seu ministro da Educação,
para que sejam atendidas
suas pretensões, principalmente a publicação dos
pontos alcançados pelos
candidatos do vestibular de
Medicina.
Marcaram reunião para
hoje, às 14h, no Curso Galloti, à Rua Álvaro Alvim

21, 3.° andar, quando tomarão providências
no
sentido de serem atendidos.
ENGENHARIA
Os vestibulandos de Engenharia da Guanabara
que não alcançaram ciassiíicação querem pela se«unda vez a anulação da
prova de Desenho e se baseiam no depoimento
do
'
estudante Wilson Ribeiro
frente à comissão Orgãnizadora do Concurso de Habilitação às Escolas de Engenharia do Estado. O vestibulando prestou depoimento no sentido de que
saberia informar de quem
partiu a quebra de figilo.
A Comissão ainda não se
pronunciou a respeito. Todos os vestibulandos não
classificados estão organizando um abaixo assinado
para a anulação da prova
no saguão do MEC, diáriamente das 9 às 19 horas.

TURMA DE CASTELO
FESTEJA SEUS 46
ANOS DE FORMATURA

ALUNO ACHA FÁCIL PROVA
DE GEOGRAFIA:. PEDRO II

Sessenta e seis oficiais da turma de aspirantes
do Exército de 18 de janeiro de 1921 realizaram,
ontem, no Restaurante do Clube Militar, um almôço de confraternização pela passagem do 46.° ano
de formatura. O marechal Humberto de Alencar
Castelo Branco, também da turma, não compareceu
"por
estar impossibilitado de se
e enviou desculpas,
afastar de Brasília."
Faltando o presidente 'da República, presidiu o
banquete o marechal Ademar de Queiroz, ministro
da Guerra, que não sentou na cabeceira da mesa e
também não discursou, preferindo conversar sôbre
"os velhos tempos" com outros
marechais presentes.

O exame de admissão do
Colégio Pedro 11 — Externato prosseguiu ontem com a
realização da prova de Geografia, que constou de 20
questões e foi considerada
"multo
fácil" pela maioria
dos candidatos.
Alguns dos participantes
da prova, antes da sua realização, declaravam-se desinteressados pelo seu resultado
em virtude de terem sido
aprovados em outros colegios.
O CORREIO DA MANHA
divulga o resultado da prova
de Geografia do Brasil com
a resposta às perguntas das
4 provas realizadas ontem.

TURMA FAMOSA
Segundo os oficiais, a
turma de 1921 "está se tornando famosa pelo numero de elementos de suas fileiras que integraram ou
integram os mais altos postos na política brasileira".
E descreveram: "Dois presidentes da República — o
rnarechal Castelo ranço e
o marechal Artur da Costa
e. Silva, eleito recentemente; 5 ministros da Guerra:
Jair Dantas Ribeiro, atualmente cassado, Amaury
Kruel, Costa e Silva, Segadas Viana e Ademar de
Queiroz, que é o atual; 8
senadores, 12 deputados íederais, 4 ministros de pas.tas civis e vários governadores de Estados.
Dos 220 formados em
1921, 78 morreram, tendo
sido o último o marechal
Orestes da Rocha Lima já
«m 1967. Os únicos que
ainda estão funcionando na
ativa são os generais-deExército Olímpio Mourão
Filho e Otacilio Terra Ururahy.

/ LOTT
À única nota a destacar
do banquete, foi o ojeriza
dedicada pelos oficiais da
"turma de 21" ao marechal
Henrique Teixeira Lott e
que chegou ao conhecimento dos jornalistas presentes
da seguinte, maneira:
O g e n e r a 1 - de-divlsão
Henrique Delfino Sadock
de Sá leu para os presentes
um bilhete do marechal
Castelo Branco, datado de
1957, no qual agradecia um
convite a si endereçado,
convldando-o para assistir
a entrega de uma espada
de ouro ao marechal Lott
Disse o general, aos jornalistas que lhe perguntaram
se a nota poderia ser publicada:
"Só com a autorização do
marechal Castelo Branco,
se êle estivesse presente;
duvidaria
assim
mesmo
muito que êle deixasse, pois
não gosta do marechal
Lott e nem quer ouvir falar nele." Ao que o maréchal Nilo Augusto Guerreiro Lima, que estava ao seu
lado acentuou, enfàticamente: — Falar de Lott neste
melo é falar em pornografia, meu filho, e pode publicar que fui eu quem declarou isso."
CARDÁPIO
"Turma
Os oficiais da
de 21" almoçaram filé de
peixe com molho de camaráo; purê de batatas; peru
à brasileira e arroz à Ia
grega. Como bebida foi
servido: vinho rose, água

Exército
convoca
médicos
Quinhentos médfcos, veterinários e farmacêuticos
formados no ano passado
serão convocados para o
serviço ativo do Exército,
pelo prazo de 14 «reses, para preencher as vagas existentes naqueles quadros.
Também o governo do
Maranhão anunciou a requisiçáo de cerca de 200
mítíicos, de preferência recém-fomados, a fim de
atender às necessidades de
assistência médica de 183
municípios do interior fio
Estado.

mineral e cerveja. E, como
sobremesa, cap Monte Castelo (nome do restaurante)
com frutas e sorvete.
PRESENTES

às 17h30min.
Ia. Prov.
Compareceram ao ban1) Quais os dois orquitequete comemorativo do 46°
tos responsáveis pelos moderaniversárioi de formatura
da turma de aspirante do
nos princípios urbanísticos da
Exército de 1921, os seguincidade de Brasília? — Restes marechais R/l.
posta — Lúcio Costa e Oscar
Niemeyer.
Ademar de Queiroz, An2) Qual a ferrovia que 11tonio Acioly Borges, AntoCorumbá a Santa Cruz do
ga
nio Alberto Barcelos, AntoLa Sierra? Resposta — Estranio Guedes Muniz, Emílio
da de Ferro Brasll-Bolivia.
Maurel Filho, Ignácio de
3) Quais os principais porde
Freitas Rplim, Ignácio
tos fluviais do rio Paraguai?
Loyola Daher, João BaptisResposta — Corumbá, Porto
ta de Mattos, João Baptista
Murtinho, Porto Esperança.
Rangel, João de Segadas
4) Como se chama o famoViana, Nilo Augusto Guerso aeroporto da cidade de
reiro Lima e Valdemar Levy
Porto Alegre? — Resposta —
Cardoso.
Salgado Filho.
General s-de-Exército,
5) Em que Estado brasiOlíiripio Mourão Filho, Otasltuam-se os aeroportos
leiro
cllio Terra Ururahy, Brane Santos Dumont?
Galeão
do
sildes Cavalcante Barcelos,
— Resposta — Estado da
João Punaro Bley e João
Guanabara.
Ururahy de Magalhães
8) Qual a cidade paulista
Generais-de-Divisão R/l
se notabiliza pelas imque
Adalberto Fontoura de Barportantes fábricas automobiros, Agenor de Andrade,
— Resposta São
lísticas?
Aníbal Brayner Nunes da
Bernardo do Campo.
Silva, Armando Baptista
7j Quais os Estados brasiGonçalves, Arcy de Rocha
lelros que se destacam pela
Nóbrega, Edgard Alvares
produção do carvão em peLopes, Edmundo Macedo
dr-,7 _ Resposta — Rio GranSoares e Silva (presidente
de do Sul e Santa Catarina.
da CNI), Enock Marques,
humano ca8) Qual o tipo "região
Felipe Augusto S c h o r t
dos
da
racterlstieo
Coimbra, Francisco Silveira
— Gaúcho.
Resposta
do Prado, Heitor Lopes Ca- pampas"?
9) Sôbre que rio localizaminha, Henrique Delfino
se
a usina Hidroelétrica do
Sadock de Sá, Higino de
— Resposta — Rio
Furnas?
Barros Lemos, Hugo Silva,
do rio Paformador
Grande
Irapuan de Albuquerque
raná.
Potiguara, Ismael de Sá
10) Em que Estado brasiMedeiros, Jacinto Ducado
localizam-se as famosas
leiro
Moreira Lobato, Joaquim
de Maquine e Lagoa
grutas
Soares de Ascenção, José de
Minas
Resposta —
Santa?
Oliveira Leite, José OswalGerais.
Nilo
Mota,
Pinheiro
da
do
11) Em que região brasiChaves Teixeira, Olinto Deencontram-se os chamaleira
nys, Olinto França de Aldos "rios temporários"?
meida e Sá, Oswaldo AnResposta — Região Nordeste.
tonio Borba, Paulo Biten12) Quais os principais
court Amarante, Paulo Mac
exportados pelo
produtos
Cord, Pedro Eugênio Pies,
Resposta
Manaus?
de
Brlgido,
Bitencourt
porto
Renato
borracha,
castanha,
guaSamuel da Silva Pires, Sanraná, madeiras, jorina, etc.
doval Albuquerque, Saint
13) Qual a particularidade
Clair Peixoto Paes Leme,
apresentada na Fronteira do
Sylvio de Almeida e Luiz
Brasil com a Colônia HolanAntônio Bitencourt.
desa, denominada Surinâ?
Generais-de-brigada R/l,
Resposta — Ê a fronteira
Garcia Rosa,
Alcebiades
de menor extensão do BraAníbal Napoleão, Edgard
sil com o pais vizinho,
de Freitas Marinho, Napo14) Qual a principal área
leão de Alencastro Guimade criação dos bovinos na
rães, Ornar Cavalcante
Riograndino • Região Norte? — Resposta
Barcelos,
Ilha de Marajó.
Kruel, Risoleto Barata de
15) Em que Estado brasiAzevedo e Teófilo Otoni da
leiro localizam-se os açudes
Fonseca.
General Sampaio, Aires de
Os coronéis R/l, Antônio
Souza e Pentccostes? —
Ferraz da Silveira, Arman— Ceará,
Resposta
do Levy Cardoso e Djalma
16) Dos tipos de mestiços,
Freitas Almeida; os majores Durval Magalhães Coequais os mais numerosos em
nosso território? — Resposlho e Fernando Fonseca de
ta — Mulatos.
Araújo; e o demissionário,
17) Quais as formações 11João Francisco Sauwen.
torãneas ou tipos de costa
do Brasil, constituídas por
elementos resultantes do endurecimento de areia» de antlga» praias? — Resposta —
Recifes de Arenitos.
18) Qual o rio situado entre o Estado do Maranhão e
Plaui? — Resposta — Rio
Panalba.
19) Qual o rio do Brasil
O presidente da Repúbliinundações foram a Lacujas
ca sancionou lei que autoride Xaréls? —
periódica
goa
za o Executivo a doar, ao
—
Rio
Paraguai.
Resposta
Universitário
Movimento
20) Quais as principais
ilhas situadas na embocadude Desenvolvimento Econôra do Rio Amazonas? Respos—
—
MUDES
mico e Social
. ta — Marajó, Canitma, Meobrigações reajustáveis do
xianana, Gurupá, Salvador,
Tesouro Nacional, no valor
Bairioquu, etc.
de vinte bilhões de cruzeiV Prova — *i Wi
ros, com vencimentos no
D Quais os países, em terTts continuas, que slo suprazo de 20. anos e juros
perlores so Brasil? — Resposde 6% ao ano.

MUDES ganha
Obrigações
do Tesouro

ta — URSS, Canadá, China
Continental.
2) Qual o continente um
¦
pouco menor que o Brasil?
— Resposta — Austrália.
3) Quais os Estados brasilelros cortados pela linha do
Trópico do Capricórnio? —
Resposta — Mato Grosso, Paraná c São Paulo.
4) Quais as terras do Brasil situadas no primeiro fuso
horário brasileiro? — Resposta — As Ilhas oceânicas:
Fernando de Noronha, Trindade c Martins Vaz.
5) Quais os países da América do Sul que não se llmitam com o Brasil? — Resposta — Chile e Equador.
C)
Quais os dois importani.es planaltos que representam o sistema orográíico brasileiro? — Resposta —
Planalto d*s Guianas c Pianalto brasileiro.
7) Quais as principais lagoas do Estado do Rio de Janeiro? — Resposta — Araruama, Feia, Maricá, Saquarema, Itaipu e Plratininga.
8) Que mineral de largo
consumo, é extraído na costa
do Estado do Rio Grande do
Norte? — Resposta — Sal
marinho.
9) Quais os aspectos que
mais caracterizam o litoral
do Brasil? Resposta: Mangues, dunas, arcais, recifes,
restingas e costa.
10) Sobro quo rio se locallzam as ilhas Tupinambás e
Pedro II? Resposta: São os
rios da bacia amazônica.
11) Quais as regiões brasileiras abrangidas pelo clima
equatorial? Resposta: Norte,
Nordeste e parte da CentroOeste.
12) Quais os recifes importantes localizados na costa
do Brasil? Resposta: Abrolho.s e Itacolomis.
13) Quais os territórios da
Região Norte? Resposta: Roraima, Amapá e Rondônia.
14) Qual a religião dominanto no Brasil? Resposta:
Catolicismo ou católica, apóstólica romana.
15) Quais as cidades que
"ABC
constituem a região do
Resposindustrial paulista"?
ta: Santo André, São Bernardo e São Caetano.
16) Quais ás estradas do
Brasil que possuem capitais
situadas sôbre ilhas? Ucsposta: Maranhão — São Luiz;
Espirito Santo — Vitória;
Santa Catarina — Florianopolis.
17) Qual a rodovia que liga
Salvador a Fortaleza? Resposta: Transnordestina ou
Epitácio Pessoa.
18) Qual a principal atividade econômica da Zona
do Triângulo Mineiro? Resposta: Criação de gado.
10) Em que Estado se localiza a famosa gruta do
"Bom Jesus da Lapa"? Resposta: Bahia..
20) Quais os dois Estados
brasileiros que possuem as
duas maiores culturas do
café? Resposta: São Paulb e
Paraná ou vice-versa.
3.* prova, rtalizada
às 13h 30mln

1) Onde sc localiza a sede
do Governo do Brasil? Resposta: No Distrito Federal
(em Brasília), Brasília, também certo.
2) Qual o nosso território
insular? Resposta: Fernando
de Noronha.
3) Em extensão territorial,
qual a maior das grandes
regiões naturais do Brasil?
Resposta: A Amazônia ou
Brasil Norte.
4) Qual a árvore típica da
floresta do Brasil Meridional da qual se aproveita,
além da madeira, matériaprima para a fabricação do
papel? Resposta: O pinheiro.
5) Qual o clima caracteristico da Região Norte? Resposta: Equatorial, quente c
supcr-úmldo.
6) Sôbre que ilha se localiza o porto de Santos? Resposta: Ilha de São Vicente.
7) Qual a refinaria de petróleo situada no Cubatão?
Resposta: Presidente Bernardes.

8) Sôbre que rio se situa
a famosa Ilha- de Bananal?
Resposta: Rio Araguaia.
0) Qual a rodovia que liga
São Paulo a Campinas? Resposta: Via Anhanauera.
10) Qual a ferrovia que
serve à região carboiiitera du
Santa Catarina? Resposta:
Estrada de Ferro Teresa
Cristina.
11) Qual a região brasileira
que assume importância pela
jazida-do ferro o ouro? Res
porta — Região Leste.
12) Sôbre que rio se situam
os portos fluviais de Pirapora e Juazeiro? Resposta —
rio São Francisco.
13) Quais as maiores riquezas agrícolas do Nordeste
brasileiro? Resista — canade-açúcar, algodão, babaca,
carnaúba, oitícica ele.
14) Em que cidade localizase o Aeroporto de Ponta Pe
lada? Resposta — em Manaus.
15) Quais as regiões fitogeográficas do Brasil c as zonas do vegetação típicas do
Brasil. Resposta — Zona dos
Pampas, Zona dos Pinhais ou
Araucárias, Zona das Caatlngas, dos campos cerrados, fiorestas tropicais, matas atlánticas, florestas equatoriais etc.
16) Em que território da
Região Norte se encontram
as grandes jazidas de manganês? Resposta — Território
do Amapá.
17) Que estrada de ferro liga o Estado de Goiás ao Triângulo Mineiro? Resposta —
Prolongamento da Estrada do
Ferro Sorocabana.
18) Qual o substituto do
presidente da República durante os seus impedimentos e
que exerce o alto cargo do
presidente da Câmara dos
Deputados. Resposta — Vicepresidente.
19) Qual a ferrovia que serve a região produtora do
manganês no Território do
Amapá. Resposta — Estrada
de Ferro Amapá.
20) Quais as plantas quo
constituem a vegetação típica
da caatinga no Nordeste brasileiro? Resposta — Chiquechique, juazeiros ejnguranas.

época colonial? Resposta —
Rio São Francisco.
i?) Qual o principal rio
da itegião CcntroOeste? Resposta - Rio Paraguai.
13) Em que Estados há
a predominância dos babaçuais? Resposta — Maranhão
e Piaui.
14) Qual o tipo de vegetação que representa o habitat do gaúcho? Resposta —
O pampa, ou campanha gaúcha ou pradarla.
15) Segundo Delgado do
Carvalho e Henrique Morlze,
quais os principais tipos climáticos do Brasil? Resposta
Clima equatorial, tropical
e subtroplcal.
10) Qual o principal rio
da bacia oriental? Resposta
Rio São Francisco.
17) Quais os pontos extremos do litoral brasileiro? Resposta — Cabo Orange ao Norte e Barra do Arroio Chuí
ao Sul.
18) Como é designada a
serra da Mantiqueira no Estado da Bahia? Resposta —
Chapada Diamantina.
19) Entre quo Estados so
situam o Maciço do Caparão
e o Pico da Bandeira? Resposta — E. Santo e Minas
Gerais.
20) Quais os Estados brasilelros não banhados pelo
Atlântico? Resposta — Acre,
Amazonas, Mato Grosso, Goiás
c Minas Gerais.

O sr. Márcio Alves, secretário de Finanças àk'{
Guanabara, procurou demonstrar que o novo Imposto sôbre Circulação de Mercadorias não pod
provocar a elevação dós preços, ao ministrar a au
inaugural do I Curso de Direito Tributário,
Curso de Extensão Universitária da Pontifícia Uti
versidade Católica (PUC).
Após historiar a Reforma Tributária aplicad
pelo Governo federal e de explicar a diferença enq
o antigo Imposto sôbre Vendas e Consignações e!
atup.l ICM, o sr. Márcio Alves disse que "a grande
luta brasileira é pela liberdade e contra a inflação;
os comerciantes que se aproveitam da Reforma Tributária, para elevar os preços, estão assumindo umaf
posição

impatriótica".
representa, do ettabeltelme
to.

NECESSIDADE
O Curso de Extensão Tributária da PUC tem como diretor o professor Celestino
de Sá Freire, e coordenador
o professor Thcóphilo de Azeredo Santos.\ A aula inaugural do 1 Curso de Direito Tributário, ministrada pelo sr.
Márcio Alves, versou sôbre
"Legislação
Tributária
da
Guanabara" e foi assistida por
formandos do Direito, Ciências Econômicas, Gerência Financclra e por empresários.
„ O secretário de Finanças
Iniciou a aula falando sôbre
a necessidade da aplicação da
Reforma Tributária de acórdo com o pensamento que
norteou o política financeira
rio Governo Federal, afir-nanrio que, até então, havia um
verdadeiro caos no pais, com
impostos tendo por base outros impostos. Explicou qúe
era grande a confusão cm
muitos Estados, cm virtude
<li) IVC ser tributo estadual
c o extinto Imposto sobro
Indústrias e Profissões ser
cobrado pelos municípios.
Discorrendo sôbre m antigo
IVC, o sr. Márcio Alves dtoso que sua alíquota variava
de Estado para Estado e o
tributo Incidia no valor total
do caria operação. Na Guanabara era ris 5.4% no Estado rio Rio, 6%; na Paraíha 14% e em alguns Estados
chegava n 18^. O Governo
federal, com toda razão, procurou dar uma unidade ao
sistema tributário e, através
da Reforma, substituiu o IVC
pelo ICM, que, ao contrário
daquelo imposto, tem eomo
fato gerador a salda da mercadorla, ou o titulo que a
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O sr. Márcio Alves demons
trou que o ICM não incide sôbre o valor total de cada operação, mas sim sôbre a dife*
rença. Assim, uma mercado»
ria, ao sair de uma indústria
com o valor 100, sofrerá umá
incidência de 15% sôbre 100,
Quando o atacadista vendê-la
ao varejista por 150, os 15%,
incidirão não sôbre os 150,
mas sôbre 50 (200 — 150) •
quando o comerciante vende.
Ia por 200, pagará de ICM
15% sôbre 50 (200 — 150).
- O sr. Márcio Alves diise
em seguida que, no início dos
estudos para aplicação df. Reíorma Tributária, os gòver»
nos estaduais temiam que,
sob pressão emocional do.comércio e da indústria, houvesse uma tendência para
oue sc diminuísse o valor da
alíquota do ICM pelas Assembléias Legislativas. /Acresceu-,
tou que a Emenda Constituclonal 18 veio definir os impostos
da União, dos Estados e dpi
Municípios, devendo posteriormente ser acompanhada
por uma Lei Complementar
que nortearia as legislações
estaduais e municipais.
'
Historiando, a Reforma, afirmou que em junho do ano
passado os secretários de Fa«';
zenda dos Estarios foram convidados para discutir os aí-'
pectos da Reforma Tributaria no Ministério da Fazcn»
dn. Na oportunidade, ex&l
sessão solene de aberturai
dos trabalhos, os presidentes^
da Associação Comercial e ria_
Federação das indústrias dh>~
cursaram e disseram que estavam empenhados cm que a
transformação tributária ocorresso o mais breve possível,
pondo um fim ao caos qua
imperava até então.
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Colabore, voe* também, no program* dt- amparo .-*•
menor abandorvado.

Pequenos grandes artistas
num show para adultos
ti
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1) Quais os podêres quo
constituem o Governo do Brasil? Resposta — Executivo,
Legislativo e Judiciário.
2) Qual a vegetação carneterística da Região Norte e
quais as árvores dominantes?
Resposta — Hiléla Brasileira
ou Floresta Equatorial Amazônica: árvores: seringueira,
palmeira, meriti, açaí e a castanheira do Pará.
3) Qual o porto fluvial que
se avulta pela exportação de
borracha e de castanha do
Pará? Resposta — Belém do
Pará, que é fluvio-marítimo o
Manaus.
4) Quais os municípios do
Estado do Rio Grande do Norte que so destacam pela produção de sal de cozinha (eloreto de sódio)7 Resposta —
Mossoró, Macau, Açu e Areia
Branca.
5) Qual a seira do Brasil
que pode ser considerada como 29 degrau do planalto brasileiro? Resposta — Serra Geral.
6) Em que famosa gruta se
encontram os famosos Salões
do dr. Lund e o castelo de
fadas? Resposta — Grutas de
Maquine em Minas Gerais.
7) Qual a maior indústria
siderúrgica do Brasil. Resposta — Volta Redonda.
8) Qual o acidente geográfico que separa o planalto das
Guianas ou Parlma do Pianalto brasileiro? Resposta —
Planície Amazônica.
9) Qual o pais considera-do como o nosso comprador
de café? Resposta — Estados Unidos.
10) Quais as principais 11nhas do relevo do Brasil
quanto ks serras e escarpas
principais? —. Resposta —
Serra do Mar, Mantiqueira,
Serra Geral e Maciço das
Guianas.
11) Qual a bacia hldrogriflea cujo rio principal permltlu a expansão do gado até
o nordeste brasileiro até a
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Um espetáculo de encantamento e ternura no
mais novo lançamento da sua TV Excelsior

NÃO PERCA!
HOJE, ÀS 20 HORAS
Diretamente do Teatro Excelsior
(Rua Visconde de Pirajá, 595)

.ENTRADA FRANCA

TV EXCELSIOR Canal 2
49046
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Bloco da Liberdade
A Secretaria de Turismo informou
que tõ registrará o Bloco ds Liberdsric, que pretende *slr em grande estilo
OO próximo carnsval, se a censurs o
permitir.
Assim sendo, só vsmos ter liberds4t nu rus*. durante o carnsvsl, se os
censores julgarem que nio há nsds de
mal nisso.
Csso contrário, nsds de liberdade.
*

*

e

Por falar em liberdade, um nortis1», segundo conta o cantor Ary Tolcdo, quase íoi preso por um militar em
SAo Psulo quando perguntou se êle sabia como ir à Liberdade.
O nortista referia-se cvldentcmcnte so bslrro, • o militar pensou logo
que Ile estava fazendo brincadeiras com
a Revolução.

f Opinião
Enquanto na opinião do marechal
Castelo Branco a Constituição que está
fendo aprovada 6 parn ficar, o sr. Martins Rodrigues pensa de modo dlfcrente:
— Dentro dc seis meses, vamos ter
que fazer tudo dc novo.
?.•:...

Changer dc place
Informação que corria pelo Itamaratl,
ontem, ao cair da tarde: o embai'
xador Bilac Pinto seria convidado para
o Minlslr^o das Relações Exteriores e
0 marechn, Castelo Branco iria substi•tui-lo em Hris, no Governo
do maréchal Costa c Silva.

Alguns assessores do marechal Costa e Silva estão influindo para que o
presidente eleito mande o marechal
Castelo Branco para outro lugar, mas
o presidente eleito, ao que tudo indica,
.já firmou posição.

Quer doàxnr uma obra
O marechal Castelo Branco tem sido surpreendido por alguns dos seus
¦uxillares mais intimo» cm alguns momentos dc tristeza c melancolia. O ocaSional desânimo presidencial 6 atribuido A sua frustração dc não ter podido
legar ao seu sucessor um Governo de
realizações materiais, como por exempio fez Kubitschck, com Brasília, ou
Vargas com a Petrobrás, ou o próprio
marechal Dutra, durante cujo Governo,
mal ou bem, íoi inaugurada n Rodovia
Rio — SSo Paulo.

nlco repertório lírico das temporadas
oficiais.

E se o marechal gosta do Rigoltf(o, porque é que vamos contrariar o
marechal?

Ser ou não ser?

SsBr*-aS«^Wrt,^slsl»*'MU^ ^v--^^ÊÊf^À^MMMt^!'ÍMMMm

Embora a
Imprensa em
geral
comente as diferenças ds lemperamento entre os marechais Castelo Branco
e Costa e Silva, a verdade é que além
"velha
da Insistentemente propalada
camaradagem de dois companheiros de
armai" outro ponto une os dois militares: o gosto pela ópers.
•

e

e

Mss o amor pelo bel canto parece
ser msls acendrado
no
presidente
•leito do que no presidente atuante.
Tanto assim que enquanto éste último, fiel ao lema de que una bclla
eoces poço fá pouco fêz mesmo pelo
teatro operistlco, o primeiro está com
grandes planos para animar as montagens de La Bohimt, Aida, íf Trovaiort « outros clássicos da música Uri-

es.

•

•

•

t bem verdade que o amor do
marechal pela ópera nSo vai além do
repertório italiano, incluindo ai, é ciato, toda a bagagem de Carlos Gomes.
E mesmo nesta faixa, só até Pucclnl,
e que, de resto, vai inteiramente ao
encontro dos organizadores do snscró-

___^_____\\%

Um barão disputa com um conde a posse do catnarote presidencial do Teatro Municipal para o baile
de gala. O barão é o herdeiro/Ha família Krupp, Arndt
von Bohlen, que ordenou a sua emissária, ira. Ruth
Prado, que cubra qualquer oferta feita pelo conde Guy
de Castejá, que é o outro pretendente. A primeira
oferta partiu do conde: Cr» 6 milhõej.
O camarote reservado ao governador do Estado
já foi doado pelo embaixador Negrão de Lima a uma!
instituição paulista de combate ao câncer que receberá
o total conseguido com a venda do camarote.

Subvenção
jâBÊtí

\\
jH|

Ontem, na sessão vespertina do
Congresso, o sr. Jorge Cury, da ARENA
do Paraná, enviou requerimento de informações á Mesa, para saber se os
deputados que irão prestar compromlsso a primeiro de fevereiro vão fazê-lo
nos termos da Constituição de 1946 ou
na que se está votando, e que será aprovada dentro dc alguns dias.
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O Cacique de Ramos tem 5 mil índios e índias para abafar no Carnaval

MUNICIPAL ESTARÁ
DECORADO NO DIA
1." DE FEVEREIRO
A decoração do Teatro Municipal para o Carnaval deste ano estará terminada no dia 1.° de
fevereiro, quando será oferecido coquetel à imprensa,
informou o diretor de cenotécnica do teatro, sr. Mário
Conde, acrescentando que "os trabalhos caminham
num bom andamento, não havendo necessidade de
prorrogar o horário de serviços diários".
O sr. Mário Conde, na direção da cenotécnica do
Teatro Municipal há 20 anos, coordena os 76 operários e técnicos encarregados de montar a decoração, desde a operação de carpintária até a iluminação e retoques finais. Na entrevista concedida ao
CORREIO DA MANHA, esclareceu que um dos maiores cuidados, "ao vestir o teatro para o Baile de
Gala do Carnaval, é o de não danificar suas pinturas, porque, 15 dias depois da quarta-feira de cinzas,
éle deve estar em íorma para iniciar a temporada
artística".
JORNADA
Os trabalhos de decoração do TM envolvem 76
operários, dos quais a metade é de profissionais
de carpintária,
(oficiais
eletricistas, costureiras) do
próprio Teatro. Os outros
são contratados e cumprem
um jornada de oito horas
— das 8 às 17 horas — com
uma hora para almoço. O
sr. Mário Conde vê como
causa do bom andamento
dos serviços o fato dc os
operários convocados serem todos qualificados para o que fazem, "além de
uma prática de muitos
anos, nos diversos carnavais. No planejamento para
a execução do projeto vencedor temos sempre uma
equipe que inclui homens
com boa experiência em
cenografia, como é o caso
do Newton Sá e do chefe
da equipe vencedora no
concurso de decoração dêste ano, Fernando Pamplona". O sr. Mário Conde lnformou haver iniciado a
compra de materiais para a
decoração dia 19 de dezembro e começou a montagem no dia 2 deste mês.

*
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O sr. Augusto Marzagão, almoçando, ontem, no Empirc, informava que
o próximo Festival da Canção será cm
agosto, c não em setembro. A sugestão foi de músicos dos Estados Unidos,
como Quincy Jones e Henry Mancini,
c coincide com o desejo da Secretaria
de Turismo de não promover outros
certames em setembro deste ano, pois,
nesta época, aqui vai rcalizar-sc o cncontro do Fundo Monetário Internacional.

DECORAÇÃO

Derrocada
Uma verdadeira derrocada se produzirá nos próximos anos na imprensa
britânica, se- náo se modificar radicalmente as suas estruturas, advertiu, ontem, em Londres, uma empresa especializada em estudos de mercados.
Em um volumoso informe sobre a
atual crise da imprensa britânica publicado hoje, a Economist Jntellipencc
Unit afirma que ao menos três diários
e uma publicação dominical do Reino
Unido desaparecerão durante o próximo lustro, se as atuais estruturas da
imprensa britânica não forem radical»
mente modificadas.

';

Quitandinha
'

O baile de gala do Hotel Quitandinha será realizado em único salão que conta com mais de 3 mil
vietros quadrados onde serão instaladas 400 mesas que
garantirão acomdações para três mil pesoas.
O serviço de ceias terá uma equipe de 110 cozinheiros e ajudantes. A decoração tem como tema
"A Banda Romântica" e quatro orquestras tocarão sem
interrupção até as 4 da manhã. Os prêmios que serão
oferecidos às melhores /gntasias serão os maiores do
carnaval de 1967, além da oferta de Medalhas de Ouro
e duas passagens Rio-Nova York.

ÍNDIOS NO CARNAVAL

Será sexta-feira, na Casa Grande,
o baile Mascaro Negra, em homenagem
a Zé Kéti •?• O sr. Magalhães Pinto
ia entrando apressadamente, ontem, no
edifício do Banco Nacional, quando um
crioulo observou: "Aí dr. Magalhães,
só fiscalizando, heln?" O cx-governador de Minas ficou um tanto surpreendido com a observação, mas cm seguida deu um sorriso c respondeu: "Pois
e, meu querido. São os ossos do ofi*

^'m
,,

Segundo informou o assesor jurídico da Secretaria de Turismo, sr. Jorge Prates Paul, as subvenções
das agremiações, ranchos, frevos e sociedades que desm
filarão no carnaval, deverão estar sendo pagas a partir da próxima segunda-feira, sendo o feriado estadual de sexta-feira, dia de São Sebastião, o> motivo
principal do atraso.
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Imprensa c borracha
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O sr. Moura Andrade respondeu
oficialmente:
— O deputado Jorge Cury íêz uma
indagação: a que Constituição deverão
prestar o juramento de defendê-la os
senhores deputados: se a de 1946, em
vigor na data da posse dos senhores
deputados, ou se a de 15 de março, posterlor na sua vigência à posse dos senhores deputados. É um tema para meditação.

•
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Briga de camarote

Meditação

»

O marechal c a ópera
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O senador Carvalho Pinto, grave
e circunspecto está passando por grandes apreensões: deve aceitar ou não
um convite para o Ministério da Fatenda, se Isto acontecer? E se o convile não vier? Deve Ir para a oposição radical, ou quem sabe, para a morierada? E o Abreu Sodré? Quem é
paia
que vai controlá-lo? Mudar-se
Brasília ou ficar em São Paulo? Aceitar a assessoria da esquerda ou dos
Bonifácio?
conservadores? E o José
livrar-se
Como é que será possível
dele?
Mergulhado neste mar de interrogações, e carregado de perplexidades,
o senador paulista vai nadando inseguro, á procura do fundo do mar para
ver se dá pé.
k

O presidente Castelo Branco acaba
de sancionar a lei que instituiu a Polltica Nacional da Borracha, a qual, segundo observadores mais pessimistas,
está intimamente ligada às novas leis
de imprensa e de segurança.
A lei sancionada já ganhou o apelido de "lei cassetete", pois é elástica
c contundente, conforme as emendas
que serão apresentadas à Lei de Imprensa enquanto que, por outro lado,
tle acordo com a nova Lei de Segurança, certamente o Pais assistirá a um
forte incremento na produção nacional
Lamenta-se o presidente da Rcpú- da borracha, tão expressivo
quanto o
bllca que as obras que inaugurou no
verificado quando da vigência da Lei
seu Governo foram Iniciadas em goverSuplicy.
nos passados e as que so iniciaram due * *
rante o seu mandato, só vão ser inauDesta íorma, se pela atual lei o
gurarlas no período do marechal Costa
Jornalista
que se engana no seu texto
e Silva.
a borracha no papel, pela nova
passa
Assim, a sua triste herança serão
lei, dc acordo com a vontade e os de¦s caisaçõos de direitos políticos, a noslgnlos do Governo, o jornalista é que
va Constituição, e as leis de imprensa
será passado na borracha.
t dc segurança.
Assim o problema, como de resto
todos os outros do Pais, se resume a
uma mera questão de português: a diíiculdade tôda está cm saber colocar
Herança que, como se vò, conse- bem o sujeito.
sjue entristecer até mesmo o legatário.
« « *
Gente
O caiitliilalo
De passagem pelo Rio, o sr. Mustafá Kenagoglu, embaixador da Turquia
Para confusão dos srs. GullherIme Machado, Ernanl Sátiro e Arruda no Chile.
»
•
?
Câmara, o presidente Castelo Branco
No Golden Room, assistindo ao
declarou ontem que não tem cândidashow
Frenesi os Condes Fabricotti, emto
á presidência dn Câmara, durante
.
baixadores
da Itália em Buenos Aires.
uma reunião com deputados, no PalaEm
mesa
o jornalista Cario Booutra
do do Planalto.
soni, do jornal L'Avanti ••' Grande
Estão todos procurando agora desOtclo recebeu convite para fazer um
cobrir quem c o candidato do presiíilme na Itália com Claudia Cardinalc.
dente.
Otelo já trabalhou com a estrela, aqui
no Rio, cm l/mo Rosa para Todos.
Sindicalismo no Canadá
Atendendo _ convite do Sindicato dos Empregados no Comércio da
Guanabara, o Jornalista João Carlos
CORREIO DA MANHA,
Msllct, do
pronunciará conferência, hoje, sobre o
sindicalismo no Canadá, ás 20h, na
sede ds entidade, na Rua André Cavalcantl, 33.

A Sala do Turista, em combinação com o Teatro
Municipal vai realizar, amanhã, às 20h, na Praça do
Lido, uma pré-apresentação da Escola de Samba Unidos de Lucas, que resultou da fusão dos Aprendizes
de Lucas e Unidos da Capela, enquanto que no recinto da Sala estarão em exposição as mais famosas
fantasias vencedoras dos últimos carnavais, juntamente
com os prêmios que iste ano serão oferecidos aos vencedores do grande baile do Municipal-

>

Os materiais utilizados
são, basicamente, madeira
e plástico. Ontem, a parte
de carpintária pesada estava quase encerrada, e os
painéis já se encontram em
fase adiantada de execução.
Grandes lanternas, também de madeira e plástico,
estão sendo executadas fora do Municipal, e virão
em estado de serem dependuradas. O sr. Mário Conde disse que a decoração
consumirá 5 mil metros de
plásticos, pois, toda a área

CAMPANHA

interna do Teatro estará
coberta, isolando-se, do uso
público no carnaval, desde
o balcão simples até as

torres,

FANTASIAS
Até ontem, para o Concurso de Fantasias do Teatro Municipal, conforme
informação do coordenador
do concurso, sr. Mário de
Oliveira, haviam feito inscrição 21 concorrentes. Para a categoria Luxo: (fem.)
Margarida Irene Dias de
Lima; (masc.) Simão Carnciro e Ciei (éste último,
de Minas Gerais). Originalidade:
Mercedes
(fem.)
Batista e Ivete Garrido;
(masc.) Luiz Freitas, Carlos Lincoln Brasil Correia,
Carlos Martins, Francisco
Nogueira da Gama, Paulo
Mello, Atié José, Mário
Ferreira, José Alberto Gomide, Salvador Salimena,
Geraldo Ribeiro, Álvaro
Marques da Silva Jr., Eloy
Machado, Walder Pierre de
Lima e Paulo Varely. E,
finalmente, na Categoria
hors-concours, estão inseritos Clovis Bornay e Margucrite Marie Ventre.
DESFILE
O coordenador do Concurso esclareceu que o Júri
deverá decidir a premiação
antes da meia-noite, na segunda-feira de carnaval,
pois para este horário está
previsto o inicio do desfile
dos vencedores na passarcIa interna do Teatro. Todas
as fantasias hors-concours
desfilarão, tanto na passarela interna como na externa (a pista de entrada
do Teatro) para serem vistas pelo povo, postado nas
imediações. O desfile nas
duas passarelas é cláusula
contratual do concurso,
cujas inscrições se encerram dia 27.
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Carnaval do
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Carnaval Federal
Depois da grande noite de sucesso, no último sábado, quando realizou o baile "JVoite no Havaí", o
Clube Federal do Rio de Janeiro prepara seus salões
para os quatro grande bailes que realizará durante o
carnaval e que contará com a orquestra de "Almeidiijjia". Serão realizados, também, três bailes infantis e a Secretaria de Turismo irá o/icializar um baile
no clube do Leblon.

Com cinco mil figurantes,
dos quais três mil pertencentes a Ala das Mulatas, o Bloco Cacique do Ramos desfilo,
rá este ano apresentando como alegoria uma ala denomlnada "Abre-Alos", com oa caclques, e um carro alegórico,
onde estará a Rainha do Carnaval do Cacliue, Isalra AraúJo, que também _ candidata
ao titulo de "Rainha do Carnaval de 1967"
Os Caciques de Ramos estilo
ensaiando todas as terças e
sextas-feiras no GREIP da Fenha, e amanha, durante o ensaio, oíerecerâo um coquetel
á imprensa com apresentação
de todos os seus destaques e
de sua bateria, conhecida como
uma das melhores da cidade.
'So
a Escola de Samba Importo Serrano, cujo enredo é
"Sfio Paulo, ChapadSo de G16rias", nfio puder comparecer
ao desfile especial da terçaíelra de carnaval, que será
realizada r.a cidade
de São
Paulo, o Bloco Cacique de Ramos a substituirá,
fazendo
desfilar nas ruas bandeirantes
seus 5 mil Índios.
No próximo dia 28, domingo,
o Cacique desfilará em Copacabana, do Lido ao Fósto Cin.
co, às 18 horas, e seu presidente Ublrajara, apela aos
passistas, para se concentrarem uma hora antes, na Praça do Lido em frente á Sala
do Turista.
Um dos sambas dos Oiclques
de Ramos, de autoria de Dlda
e Ublrany (Irmào de Blra, presidente do bloco), tem a segulnte letra: "Eu n&o tenho,
ninguém / Ninguém / Para cbmigo Juntinho brincar / Sózinho eu n&o fico / Eu n&o
posso ficar / Procuro em vío
/ Mas nfio consigo encontrar
/Vem para Junto de mim /
Vem comigo brincar / La, rá,
lá rá."
O outro, de autoria de Matias e Uranla, tem a seguinte
letra: "Enquanto seu coraçío
/ Fôr meu eu cantarei /Serei
feliz enquanto/Meu amor estiver ausente / Eu fico trlstonha / A chorar agora / Tenho o coração / Contente por
Isco... / Eu me ponho a cantar / Lá lá, lá, lt."
As duas músicas, Já est&o
um compacto,
gravadas em
lançado recentemente. Entre
as principais passistas dos Cade 19
clque.Uliane Clareia,
anos e Marlene Santos de 20
anos, que ontem visitaram as
Instalações do CORHREIO DA
MANHA.

Baile das Atrizes
A Casa dos Artistas vai realizar o seu 32.° Baile
das Atrizes na sede do Clube Sírio e Libanês, para
angariar ajuda destinada a manter o Retiro dos Artistas, situado em Jacarepaguá, que abriga os astros
e estrelas de outros tempos, no próximo dia 2 de feve'
•'---•¦
reiro, quinta-feira.
¦ ¦
O conselho deliberativo da Casa dos Artistas, por
unanimidade de seus membros, escolheu Dercy Gonçalves para a Rainha das Atrizes. O rei do baile será
escolhido entre as três principais atrações da TV brasileira do momento.

ida

Secretaria de Turismo
Foram entregues, ontem, pelo secretário de Turismo, sr. Carlos de Laet, ao sr. Ricardo Alvim, presidente do Conselho Superior de Música Popular, as
músicas inscritas para o concurso promovido pela Secretarta para a escolha das cinco melhores que receberão prêmios de Cr$ 2 milhões, Cr$ 1 milhão, Cr$
SOO mil, Cr$ 300 mil e Cr$ 200 mil. As composições
serão selecionadas por júri composto de 40 membros,
dentre esses, Flávio Cavalcanti, Mário Cabral, Lúcio
Rangel, Sílvio Túlio Cardoso e Mauro Ivan, que escolherão também, as trinta melhores que serão executadas durante os quatro dias de carnaval, por quinze
bandas compostas por músicos de gabarito, nas principais praças da cidade e cujos pontos principais de
instalação serão a Cinelândia, ao longo da Av. Rio
Branco, Praça Onze, Madureira, Cachambi, Engenho
de Dentro e outros locais do subúrbio.
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Pantera Côr de Rosa
A Associação Carnavalesca Pantera Côr de Rosa,
fará realizar hoje d noite — às 21h — no GREIP, da
Penha, a sua festa pré-camavalesca que contará com
a presença de seus associados e de grande número de
cabrochas das principais Escolas de Samba.

Samba nas Escolas

/

Na Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, em
sua quadra da Rua Tcodoro da Silva, 365 ("campo do
América), realizou-se, ontem, a festa de confraternização das candidatas ao título de Rainha do Carnaval
de 1967. Hoje, às 21h, ainda na Fila Isabel, será realizada a festa da "Ala da Velha Guard", quando será
oferecida uma maionese especial. No dia 21, os diretores de jornais, revistas, televisões e rádios se~ão recebidos pelos sambistas da Vtta, na sua "Noite de Samba Autêntico". Os convidados serão recebidos por Paulinho, Cesário, Antônio Carlos e Luís Carlos, da diretoria de Relações Públicas. No próximo domingo, ainda
na Vila Isabel, será recebido o bloco a/tlhado da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, o Vai Quem
Quer, com seus componentes fantasiados. Na segundafeira, será a vez da Vila Isabel se apresentar no Teatro Opinião, no show A Fina Flor do Samba.
No próximo dia 21 de mneiro o Salgueiro recepctonará os compositores e convidados especiais na
quadra "Casemiro Calça-Larga", na Rua Potegy, 80, na
"Uma Noite Com
os Poetas", promovida por sun
festa
Ala de Compositores. O Salgueiro está ensaiando à?
quintas, sábados e domingos no mesmo local a partir
de 20 h.
No dia 20, a Mocidade Independente de Padre Miguel receberá a imprensa com coquetel, para apresentar
seu enredo e seus destaques.
Em virtude da suspensão do feriado do dia 20,
dia de São Sebastião do Rio de Janeiro, padroeiro da"
Escola, grande parte das festividades programadas
foram transferidas. No dia seguinte, dia 21, os melhor
res elementos da bateria da Mocidade se apresentado
no grito de carnaval do Clube Ginástico Português
às
22 horas. O ensaio geral da Mocidade para o carnaval
será no dia 2 de fevereiro, no campo do Bangu,
que
foi cedido. Até lá, os ensaios serão realizados, às
quartas, quintas, sábados e domingos, na Rua Coronel
Tamartndo, 38, em Padre Miguel, a partir de 20h.

Prefeitura
ajuda Escolas
de Samba: RJ
NITERÓI (Sucursal) — Será
de Cr» 500 mil a subvenção
que a Prefeitura de Niterói
destinou, éste ano, para as
Escolas de Samba do 1.° grupo, que desfilarão na Avenida Amaral Peixoto durante
o carnaval. As escolas do 2.°
grupo receberão Cr» 250 mil,
cabendo aos blocos a subvenção de Cr» 100 mil.
Os prêmios para os vencedores do carnaval Já foram estabelecidos, cabendo
aos três primeiros lugares,
respectivamente, as importânclas de Cr» 300 mil, Cr»
200 mil e Cr» 100 mil, para
as escolas do 1.° grupo; Cr»
150 mil, Cr» 100 mil e Cr» 50
mil, para as do 2.°; e Cr» 100
mil para os blocos.
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PREVIDÊNCIA NO
PS UNIFICADA ATÉ
0 DIA 21DIZ DNPS
O diretor-geral do Departamento Nacional de
sr. José Dias Correia Sobrinho,
Previdência Social,
ontem,
que dentro de 60 dias o Instituto
declarou,
Nacional da Previdência Social estará funcionando
em todo o Pais como Instituto de Previdência.
Acentuou o diretor do DNPS que até o próximo
jia 27 de janeiro o novo regime previdenciário estara implantado ho Rio Grande do Sul e dentro de
40 dias, em SSo Paulo. Salientou que em cada municipio só existirá uma agência da Previdência
Social
INICIO agências que iniciaram suas
atividades no País, no. reDeclarou o sr. Correia
da unificação.
gime
Sobrinho que a implantação
do INPS como instituto
CONTRATO >
único já teve inicio na seAs pendências relacionamana passada, quando da
visita do ministro do Tra- das com a validade ou não
de rescisões de contratos de
balho, sr. Nascimento e trabalho, no âmbito da
Silva àquele Estado. No Previdência Social, não dedecorrer da viagem, foi vem ser apreciadas pelo
inaugurado em Caxias do ministro do Trabalho e Previdência Social. São da
Sul o Posto de Assistência competência exclusiva da
Médica, da Secretaria dos Justiça (Vara da Fazenda
índüstriários, mas que aten- Pública).
Por este motivo, o minisdera, indistintamente, a toNascimento e Silva, da
tro
da
Presegurados
dos os
Pasta do Trabalho, deixou
cidade.
da
Social
vidência
de conhecer, preliminarEm Novo Hamburgo íoram mente, do pedido, em processo no qual eram recorvisitadas as obras da futura rentes
Neusa Machado de
e
em
INPS,
do
Agência
Mattos e outras, na condiCanoas e Rio Grande íoram ção de ex-estagiárias do
inauguradas as primeiras Hospital dos Marítimos.

BNH anuncia
construção de
46.500 casas

Segurados do
IAPC sofrem
com elevador

O presidente do Banco Na*
cional eje Habitação, sr. Má*
rio Trindade, assinou, ontem,
cm seu Gabinete, convênio
para a instalação dos Institutos do Orientação da- Cooperativas Operárias d- Guanabara, Sâo Paulo e Belo Horizonte: após a Instalação
desses Institutos, que orientarão as Cooperativas, será
iniciada a construção dc ..
46.500 unidades residenciais
nos três Estados, sendo 15
mil na Guanabara, 25 mil em
São Paulo e 6.500 em Minas
Gerais.

Discussões, gritos c até desmaios, não faltando nem a
intervenção da Polícia, ocorrem diariamente no prédio
«úmero 418 da Avenida Presidente Vargas, onde está
situado o ambulatório centrai do IAPC. Os segurados
— que muitas vezes ali comparecem cm precárias condições físicas — são obrigados
a esperar até uma hora e
meia pelo elevador, o que os
leva, Inclusive, a acreditar
"tudo não passa de maque
nobra do próprio Instituto
para atrasar as consultas".

SINDICATOS
Acordo salarial da CTB
A Companhia Telefônica Brasileira c seus empregados estão em divergência com o Conselho Nacional de
Política Salorial, cujas determinações forçaram o adiamento da conclusão do acordo salarial que /oi objeto de
negociações, entre as duas partes, c em tonto do qual já
havia pleno entendimento. Êssc c outros exemplos no
gênero, dão a medida do rigor das normas legais em vigência para o disciplinamento dos reajustes salariais, que
suprimem quase que totalmente a liberdade dc contratar
remuneração e outras condições de trabalho. No caso em
foco, o Conselho Nacional de Política Salarial estabeleceu
um percentual de aumento dc 26 por-cento, a incidir sóbre os salários de janeiro dêste ano, mas exclui.í dc qualquer melhoria os empregados com tempo de casa inferior
a um ano, c condicionou, ainda, a ajuda' prometida para
a colônia dc /crias dos trabalhadores ou qualquer out*'!
contribuição para fim social, a não serem as mesmas cobertas com recursos resultantes de jnajoração de tarifas.
Tanto a Companhia quanto à liderança sindical dos seus
empregados manifestaram discordância desse critério, que
i altas, alegam, está em choque mesmo com as leis em vigor referentes à matéria. Sustentam ambos que o percentual de 26 por-cento áeve incidir sôbre os salários do mês
dc dezembro do ano findo, que os trabalhadores com menos dc um ano ãe casa têm direito a melhoria proporcional aos meses que tenham trabalhado e que os gastos dc
caráter assistencial podem ser atendidos em fundos oripinrírios da majoração de tarifas. Em face das instntçõcr.
referidas terem sido baixadas pelo secrclário-exccutivo d'>
CNPS, um recurso vai ser interposto por cmnregados r
empregadores, a fim de que se pronuncie sobre o astunto o Plenário do órgão. De parte dos trabalhadores, lamenta-se o contratempo, que adiará, pelo menos, para o
més de fevereiro a conclusão do acordo, de vez que antes
disso, sabe-se, será muito difícil conseguir-se uma reunião
do Conjelho.
Notas curtas
— Está convocada para hoje. às 17 horas, uma asIsembléia geral extraordinária no Sindicato dos Taifehos,
ICulindrios e Panificadores Marítimos, durante a qual sepão lidas- as minutas dos contratos coletivos a serem fircom
privadas e a Frota Nacional dc
^mados
Petroleiros. as empresas
Outros itens da ordem do dia referem-se ao
aumento das taxas de inscrição e mensalidades para os
desembarcados r. a apresentação das contas dos meses de
julho a novembro do ano passado.
— Vem de ser firmado, na DRT da Guanabara, o
ícórdo salarial entre os alfaiates e donos de alfaiatarias
ío Estado. As partes concordaram em que o percentual
ie reajuste será o que fôr determinado pelo DNS, no iní"so do
próximo mês- O conrênio estabelece a semana dc
dias, em troca de mais meia hora de trabdlho.de te'
wda a sexta-feira. '
— A diretoria do Sindicato âos Rodoviários de Nirói e São Gonçalo está autorizada pela categoria a susitar dissídio coletivo no TRT da 1.* Região, no caso de
ecusa dos empregadores em atender suas pretensões satriais.
* — O* empregados da Companhia Nacional de Âlaguardam as informações do CNPS no Estado do
ío de Janeiro, para saberem
qual o aumento de salário
fWu
que terno direito.
¦.;:;¦
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REC^LAMENm^ÔBM ALTA
DE PREÇOS VAI SAIR LOGO
O superintendente da
SUNAB, sr. Guilherme
Borghoíf, Informou ontem
que deverá ser publicado
amanhã pu depois o decreto executivo regulamentando o decreto-lei presitíencial n.°,38, que disciplina o aumento dos preços dos produtos industriaÜ2a dos, durante o ano em
curso.
Esclareceu que a regulamentaíão veda a imposição de aumentos superiores
aos Índices de preços a serem estipulados pelo Conselho Nacional de Economia, acrescidos de 10 porcento e que, na hipótese
daquele colegiado ser extinto, conforme cogita o
projeto constitucional em
exame pelo Congresso, os
índices de preços serão

atribuídos pelo Ministério
da Fazenda.

. .carne'.

.

Adiantou que a liberação total dos preços da carne bovina ainda não tem
data marcada, explicando
que na reunião realizada
pelo Sunabão anteontem a
matéria foi aprovada, em
. tese, mas sua oficialização
depende de resolução do
conselho deliberativo da
autarquia Controladora. Só
pretende, convocar o conselho, contudo, com aquela
finalidade, após ouvir o
pronunciamento das diretorias do Sindicato da Indústria do Frio de São Paulo
e da Associação dos Abatedores do Brasil Central
sôbre a conveniência de.
mesmo revogado o tabe-

¦

.
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MORTE DE MARLENE
É INEXPLICÁVEL
PARA SEUS AMIGOS

Parentes e amigos de Marlene Coelho Rosário,
cujo sepultamento ocorreu ontem, às llh, no Celamento oficial, continuar
ras das feiras-livres da cimitério do Catumbi, continuam perplexos cora a
dade, particularmente na
em vigor o1 sistema CADEP,
morte da artista, não encontrando explicações para
Zona Sul, com a finalidade
que estabelece níveis de
o seu suicídio, "se é que foi mesmo suicídio".
y
de
nas
vendo
do
superar
a
escassez
produto
preço
"Marlene era uma mulher famosa na
vida nodas aos consumidores.. ISsproduto que se vem obserturna do Rio", disse um de seus amigos, "tendo admiclareceu que a verba a ser
vando nos últimos dias nadestinada pelo Banco do
radores na alta roda, inclusive um político conhecido,
queles empórios, em conBrasil às empresas írigoriseqüência da resistência
no momento no exterior, com quem' ela passou reficas paulistas e de outros
dos feirantes ao recolhicentemente uma temporada".
Estados, para a execução
mento dó novo imposto de
do plano de estocagem dc
circulação de mercadorias.
SEPULTAMENTO
bém compareceram, juntacarne, é de Cr$ 30 bilhões,
Hoje, o sr. Maurício Rimente com os pais da morà razão de Cr$ 1.000 por
beiro, diretor do órgão esMarlene Rosário, enconta, casal Ary e Sofia Coequilo de carne do tipo boi
tadual e o coronel Darcídio
trada morta na terça-feira,
Iho Rosário',' e Pedro das
casado, armazenada. I ¦' '
Fernandes, diretor da empor sua irmã Marly RosaFlores, conhecida figura da
,*
.) „
, {
presa federal, manterão
rio, no seu apartamento da
noite carioca.
PEIXE
entendimentos sôbre o asRua Barata Ribeiro n.°
* '
i *\ f
sunto, notadamente no que
A CIBRAZEM e o De105, íoi sepultada na case relaciona aos preços, os
SUICÍDIO
partamento de Abastecitacumba n.° 50 da quadra,
mento da: GB, estão estüquais, nos frigomóveis, de2-A, do Cemitério de Cadando a conveniência de
verão ser no mínimo 20
O laudos - cadavérlcos,
tumbl. Seu enterro foi
ser ampliado o sistema de
por-cento mais baixos que
assinados por legistas do
acompanhado por parentes,
venda de pescado fresco
os cobrados pelas pelxarias
IML e pericial, fornecido
amigos, artistas e pessoas
em veículos f ri gomo veis
e outros estabelecimentos
Instituto de Criminaligadas à vida noturna capelo
estacionados nas cabeceido comércio regular.
listica, concluem que Marrioca, como Wanda MoreIene suicidou-se, tendo o
no, Paulete Silva, Monlque,
<»
Pedro das Flores e Valtl- delegado Ivan dos Santos
nho, camareiro da Compa- Lima, titular da 12.» Delenhia Carlos Machado, na
gacia Distrital, encerrado o
caso dizendo tratar-se de
qual Marlene atuava.
suicídio.
LAMENTO
Pessoas amigas da vedeta, que com ela estiveram
Váltinho era, entre os palestrando no princípio
amigos de Marlene Rosário, da semana, não acreditam
o que mais lamentava sua
na hipótese do suicídio.
morte. "Eu a considerava
Afirmam que Marlene moscontida apenas numa portomar uma decisão sômuito", dizia o camareiro
trava-se muito alegre e fada Companhia Carlos Mazia questão de não escontaria do diretor do Deparbre o assunto. Na reunião
chado, "mais do que mider que era feliz e sentiatamento Nacional de Salade ontem ficou ainda decinhà própria família".
se realizada, tanto assim
dido que a empresa não rios. O acordo deverá ser
sepossuía 90 milhões de
no
que
Também
estiveram
Departaassinado
hoje
no
doaaumentar
sua
poderá
depositados em
cruzeiros
RoMarlene
de
pultamento
mento Nacional de Traba*
ção à assistência social de
bancos, 15 lotes de terreBlodo
os
diretores
sário
Iho, na base de 269?* de auseus empregados, passando
nos no Jardim Marajoara,
co Cacique de Ramos — a
a vigorar o critério sempre mento sôbre os salários do
à margem da Rodovia
cujos ensaios a artista cosadotado ho Ministério e na acordo anterior.
Presidente Dutra, três
tumava comparecer — deapartamentos na Zona Sul,
Justiça do Trabalho de que
positando uma coroa de ílôdois carros — um VolksLIGHT
os reajustamentos de salares na sua sepultura. As
wagen e um-Karmam-Ghia
artistas de televisão e toa
rios dos empregados com
— além de um sítio em
O diretor-substituto cío tro Wanda Moreno, Paulemenos de 1 ano de permaMontevidéutamMonique
e
te
Silva
nência no emprego sejam Departamento Nacional de
realizados na proporção de Salários, sr. Clay Guima1/12 avós por mês traba- rães informou que as con*
lhado antes da vigência do clusões relativas ao aumennovo acordo. A decisão dos to salarial dos trabalhadoministros foi baseada no fa- res do Grupo Light estão na
to de quo os decretos-lcis dependência de informa15 e 17, que regulam a po- ções complementares do
lítica salarial do governo, Departamento Nacional de
não prcyêm a proibição, Águas e Energia Elétrica.
Dando prosseguimento à tomada de depoimentos
visando a esclarecer os assassrnios do Leblon e Barra da Tijuca, quando perderam s vida o ladrão de
automóveis e traficante de entorpecentes Hilton Martins Branco, sua amante Ilca dos Santos Fernandes
e o irmão desta, José dos Santos Fernandes, o delegado de homicídios ouviu ontem o funcionário do
IAPB Wilson Ferreira Brito, vulgo "Bolinha", e o
mecânico Sidney Fernandes da Silva, que conheUm indivíduo não identificado assaltou, na ma- ciam os membros da gang Sidney disse que Milton
certa vez se identificou a ele como Douglas Marcos
drugada de ontem, nove residências da Rua Dr. Luiz
"Bolinha" declarou
Masson, na Piedade, levando grande quantidade >dc Guimarães e
que Milton usava
também
o
nome
de
Carlos
Alberto
e
o de Douglas.
outros
objetos
dinheiro
de
valor,
causando
jóia?,
superiores a CrS 10 milhões. O larápio, que
'•BOLINHA"
prejuízos
com um Gordini batido na
'
é preto, baixo e forte, teve a ação facilitada ao
frente, deixando o carro
"visitadas".
encontrar abertas as janelas das casas
Diise Wilson Ferreira
para reparo sem saber em
Brito que conhecia Milton
Ouvidos pela reportagem, moradores daquela rua —
quanto importaria o servidesde a infância enquanto
ço. No dia 29 voltou acomjurisdição da 25.a DD — disseram que jamais viram
morou na Ilha do Governapanhado de uma mulher e
um policial daquela delegacia.
dor, mas que ultimamente
um garoto que depois soube chamarem-se Ilca e JoMAIOR
pouco se avistava com éle.
ram dizer em que foram furSoube que Milton negociasó dos Santos Fernandes e
tados. Quando pulava a jaA maior vitima do assai*
va com entorpecentes, dito
tomou conhecimento do
nela da casa 81, o ladrão foi
tanto foi a sra. Célia Dalva
por êle mesmo, na ocasião preço acertado, Cr$ 350.000.
notado pch moradora, sra.
dc Medeiros, moradora na
que íoi apresentado pelo
Disse o mecânico que no
Maria Auxiliadora de Paula,
casa 103, de onde o ladrão
bandido, na Cinelandia, a
dia 31 Milton voltou com
deu
alarma, gritando
que
levou CrS 4 milhões cm jóias,
Ilca e a mulher de nome Ilca, o garoto e mais duas
por socorro.
um rádio transistor c um 11Vera Santa.
mulheres para levar o carquldiflcador.
AUTORIDADES
Tempos depois, por aprero, já pronto. Tentou pagar
OUTROS
sentação de Milton, conhecom um cheque, o que êle
Só então é que todos,
Da casa 93, residência de
ecu Douglas e os irmãos
não aceitou. Depois de
ver
se
dc
que
procurando
Euclides Cordeira Filho, o laRibeiro, bem como Fernanapresentar uma carteira da
tratava,
descobriram
que
dráo carregou uma calça, obdo Alhuquerque Silva quo
Policia em nOmc de Dousuas
casas
haviam
sido
assaisoube trabalhar como arjotos diversos o Crf 80 mil
glas, Milton disse que voltadas.
a
Radlopatru
Quando
em dinheiro. Na mesma ca*
da Biblioteca da
quivista
taria no outro dia com o
chegou
surgiu
ao
lha
local,
Marinha.
sa, no quarto ocupado por
dinheiro.
Para sua surprêentre as vítimas o tenente
Descrevendo o tipo dc
Jorge Sertório e Reno de
sa, no dia imediato, enconExercito
Érico
do
de
Oliveira
Douglas Marcos Guimarães,
Souza Machado, o ladrão apatrou a oficina arrombada
Mota, morador na casa 123,
afirmou ser alto, 1,80 mais
nhou jóias avaliadas cm Cr$
e o carro havia desaparequeixando-se de que o ladrão
ou menos, loiro, forte e de
300 mil.
cido.
levara seu relógio de ouro,
olhos claros (tipo de ameNa casa 72, rosidência do
mas que nio vira Crf 2 ml- ricano). Revelou que Milcasal Valter-Guilhermlna DelIMPORTANTE
lhões guardados numa caixa
ton usava além do nome de
gado Bustamente, o bandido
de
sapatos.
comparsa
Douglas,
o
seu
apoderou-se de Cr? 100 mil
de Carlos Alberto.
A polícia está cm diliANGU
cm dinheiro e jóias avalia*
a íim de prender
gências
das em um milhão de cruTambém o PV Jorgo Ro.
MECÂNICO
um elemento de nome Gll,
zeiros. No prédio 135, ondo
drigues dos Santos, que rcslimportante para o csclaremora o comerciante Ademar
dc no prédio 96, disse que
Fernandes
da
Silcimento dc fatos ligados à
Sidney
ladrão
Cardoso do Oliveira, o
de sua casa o bandido leva*
chacina. As autoridades da
va, sócio de oficina mecâfurtou grande quantidado de
ra um revólver e Crf 45 mil
Delegacia de Roubos e Furnica localizada à Rua Dias
foi
cujo
valor
estimaarrecadado,
entre
moradores
jóias,
tos informaram ter êle ouda Cruz, no Engenho de
do em Cr$ 2 milhões. Tamlocais para um angu a baia* Dentro, informou que Milvido a confissão do irmão
bem foram visitadas as cana a ser servido no próximo
de Maclínío, dc que fora
ton, dizendo-se Douglas
sas 108, do sr. Domingos Medomingo, após uma partida
Marcos Guimarães, compaéle um dos autores dos três
de futebol entre casados •
ga c a 101, de d. Rótea Abreceu no dia 28 de dezemcrimes praticados na Barra
dulia Malvar, que náo soubesolteiros daquela rua.
da Tijuca.
bro passado à sua oficina

m

AUMENTO NO ACORDO VAI
INCLUIR EMPREGADO NÔVO
Os ministros Roberto
Campos e Nascimento e Silva manifestaram-se ontem
contrariamente à decisão
do diretor do Departamento Nacional de Salários, sr.
Francisco de Castro Lima,
no sentido de quo os acôrdos salariais dos empregados das Companhias Teleíônicas Brasileira e do Espírito Santo somente deveriam abranger os trabalhadores com mais de um ano
de permanência na mesma
empresa.
Caso prevalecesse o critério do sr. Francisco de Castro Lima, os trabalhadores
admitidos um mês após a
de
assinatura do acçrdo
19G6 ficariam sem receber

reajuste salarial por 11 meses daquele ano e por mais
12 outros da vigência do
novo acordo. O fato abriria
um precedente que poderia
ser aplicado às demais '•ategjgrias profissionais.
REUNIÃO
Devido à exposição do
presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores
em Comunicações e Publicidade, sr. Alceu Portocarrero, ao diretor-geral do
Departamento Nacional do
Trabalho e ao ministro
Nascimento e Silva, do Trabalho, o titular da Pasta
decidiu manter entendimentos com o ministro
Roberto Campos para

DÀZINHO É SOLTO
POR INDULTO APÓS
2 ANOS DE PRISÃO
BELO HORIZONTE (Sucursal) — Depois de 750
dias dc prisão, o ex-deputado estadual José Gomes
Pimenta, que os operários conhecem por Dàzinho.
deixou a Penitenciária de Neves e foi abraçar: a
mulher e os dez filhos em Nova Lima, onde traballinu muito tempo nas minas dc ouro da Hannn.
Dc óculos, camisa esporte e carregando uma maJota azul, Dàzinho saiu do prédio do DOPS, ontem
pela manhã, acompanhado do seu advogado Jair
Leonardo Lopes, que o levou de carro até Nova
Lima onde soube que tinha sido despedido pela
empresa durante a sua prisão.
A CAMISATESPORTE
briam o setor político.
Exerceu, juntamente com
Ao sair do DOPS, em Sinval Bamblrra, a lideranmangas de camisa, Dàzinho ça da vida sindical mineira no período que onlececomentou o primeiro dia
deu a revolução. Estourado
em que foi à Assembléia
o movimento militar, na
Legislativa, para receber o
manhã do dia primeiro de
abril. José Gomes Plmcndiploma de deputado, c os
ta, estava na Assembléia
guardas não o deixaram
Legislativa. Logo .•> prédio
estava
sem
entrar, porque
foi cercado pela polícia mllitar. Os outros líderes sinpaletó.
dicais haviam sido presos
Os outros deputados se
na madrugada. O único em
o
modificar
a
recusaram
liberdade estava acuado,
regimento interno do Legis*
Dàzinho recusou-se a fuglr pela porta dos fundos e
lativo e Dàzinho teve que
preferiu entregar-se, para
ao
se acostumar
paletó, que
juntar-se aos companheiros.
de
na
êle guardava
gaveta
uma das mesas do gabinete
O INDULTO
do cx-PDC, seu partido,
Assinado o decreto presitão logo terminava as reudenclal n«? 59.574, de lndulniões do plenário, usou um
to natalino o advogado Jair
único paletó, listrado, duLeonardo Lopes requereu o
rante os três anos que exer*
indulto de Dàzinho à auditoria militar da quarta reecu o mandato. No dia 14
gião. em Juiz de Fora, O
de dezembro de 1965. os
auditor Valdemar Lucas de
outros 81 depu lados, incluRétfo Carvalho, tendo em
sive a sua companheira dc
partido, dona Marta Nair vista o exemplar comportamento de Dàzinho, conMonteiro, cassaram o seu
cedeu o indulto segundamandato a pedido da ID/4.
feira. O ex-deputado cumDàzinho foi levado à Assembléia pelos votos dos pria pena de dois anos e
operários e dos estudantes três meses, por decisão do
mineiros, no dia 3 de outu- Superior Tribunal Militar,
que reduziu a pena de dez
bro de 1961. Por duas vêanos imposta a êle pelo
zes foi escolhido um dos
melhores deputados do ano, Conselho Extraordinário da
pelos repórteres que co- Quarta Região Militar.

Ponte cai e
mata dois
na Via Apia

RJ: príncipe
perde cansa
para plebeu

ROMA (AP-Reuters-CM)
Os arcos centrais de uma
ponte de pedra de 114 anos
de idade, na Via Apia, ao
sul dc Roma, ruiram nas
primeiras horas de ontem,
de
provocando a queda esdois automóveis nos
combro3, a 70 metros de
profundidade A Polícia e
os bombeiros trabalharam
com refletores para encontrar os corpos dos dois motoristas.

NITERÓI (Sucursal) — O
príncipe Dom João de Orleans e Bragança perdeu na
Justiça fluminense processo-crime que movia contra
Francisco Polvarlne: o Conselho de Justiça concedeu
habeas-corpus ao réu c determinou o trancamento do
processo. Polvarine vendeu
a um terceiro benfeitorias
que realizou em terras do
príncipe, ocupadas por éle

CAMPANHA

DA

CRFANCA

Colsbort-, voce também, no profrçmt d» ampnw-**
menor abandontdo.

j

POLÍCIA INTERROGA
MAS CHACINA AINDA
CONTINUA MISTÉRIO

ASSALTANTE LIMPA
NOVE CASAS NUMA.
SÓ RUA DA PIEDADE

BISCATEIRO LEVA
DELEGADO FARAH
TIRO AO ENFRENTAR OUVE ASSALTANTES
TRÊS ASSALTANTES
DO BANCO PREDIAL
O biscateiro Eugênio de Sousa (casado, 38 anos,
Rua Jacarei, s/n — Pilares), deu entrada ontem de
madrugada no Hospital Salgado Filho com ferimento
pem-trante no ombro esquerdo, ficando internado.
Declarou ao PM Renato, ali de serviço, quo passavr< pela Rua Nunes Vieira, em Inhaúma, quando
foi assaltado e baleado por três bandidos que lhe
tomaram 10 mil cruzeiros e os documentos. Disse que
tentou reagir, sendo baleado por um deles. As autoridades da 24.a Delegacia Distrital tomaram conhecimento do fato e estão no encalço dos meliantes.
FALSOS POLICIAIS
Foram presos na madru*
gada de ontem quando tentavam furtar dinheiro e objetos de passageiros adormecidos num trem da Centrai, os indivíduos Inác-.o
Soares Barcelos (solteiro,
34 anos, Rua Dr. Satamini, n.° 173, Tijuca), Reginaldo Ferreira da* Fonseca
(solteiro, 28 anos, Rua Barão de Itapagipc, n.° 331,
Tijuca) e Clemilton de
Carvalho (solteiro, 35 anos,
Rua do Matoso, n.° 18, PriCa da Bandeira), que ca ia-

ziam passar por policiais.
Os ladrões foram autuados
também por falsa qualldade.
DESORDEIRO
O Posto Policiai da Gare da Estação Pedro fl
conduziu para a 4.» Delegacia Distrital o sr. Sylvlo
Machado Coelho (Ladeira
do Guará, n.° 227) que
promovia desordem na estação c ainda agrediu um
policial a sacos e pontapés,
quando éste tentava acal*
rná-lo.

O delegado Demétrio Farah, da 35.a Delegacia
Distrital, acareou ontem os ladrões José Hilton Pereira Pinto, Odonoel Moreira Cortes. Nilton Costa
Pacheco e Ivã Soares, que sábado último assaltaram
a agência dc Campo Grande, do Banco Predial do
Rio de Janeiro, roubando Cr$ 80 milhões.
O delegado não permitiu, que a imprensa assistisse à acareação e, tampouco, que os repórteres falassem com os ladrões, apesar de todos os componentes da quadrilha já estarem presos.
DINHEIRO
ro, no que foi atendido. Os
Ivan Soares, que se apre- funcionários ao conferirem
o conteúdo da maleta só
sentou voluntariamente ao
encontraram Cr$ 21 midelegado Farah, declarou
lhões.
ter entregue àquela autoriPREVENTIVA
dade uma maleta com Cr$
36 milhões, parte do roubo
O juiz Hélio Mariante, da
15.a Vara Criminal, decreque estava em seu poder.
tou, ontem, a prisão preO delegado não conferiu
ventiva dos assaltantes do
imediatamente o conteúdo
Banco Predial, agência de
da maleta, telefonando paCampo Grande, depois de
receber do delegado Deméra o Banco Predial a íim
trito Farah as informações
de solicitar alguns fundopediu para julgar o penirios do estabelecimento que
dido de htibrcs-corpuj impara a contagem do dinkclpetrado pelos ladrta.

i
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CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 19 de janeiro de 1967

MOEDA & SEGUROS
lizar métodos de segurança e padrões de
trabalho iauais aos empregados em países
como os Estados Unidos, a França, Israel
c o Canadá.

A Reforma Tributária c fi aplicação
da circular do tninüíro da Fazenda, elevando de 25 jwra 35 por-cenfo o recolhimento compuliório, Joram alvo de severas
criticas na reunião desta jemana do Clube
de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro.
O vice-presidente da entidade ajinríou que
a ejetivação do compulsório reprejentard
enorme prejuízo para a ttidúítria e o comércio, lembrando o que ocorreu quando
a taxa subira openaa 4%, isto c, dé 21
para 25%. Por esse motivo pediu que o
CDL aolicüe ao minlifro Octavio Bulhões
a revogação da referida Circular.

DÓLARES NA ARGENTINA — Os
Bancos oficiais argentinos foram instruidos pelo Banco Central daquele país no
sentido de procurarem no mercado livre
os dólares necessários para responder às
obrigações em moeda estrangeira. O comunicado diz que a decisão foi tomada
em face das perspectivas oferecidas pelo
mercado. Os dólares eram fornecidos, no
passado, pelo Banco Central.

CREDIÁRIO — Ainda na mesma reuniao do CDL, o coronel Marcelo Romeiro
Roza deu ciência dos bons resultados obtidos no recente encontro dos diretores de
empresas filiadas dqucla entidade. Após
referir-se aos importantes assuntos, então
debatidos, relacionados com o funcionamento e npcr/elçoamcnto das atividades do
SPC para o corrente ano, anunciou outra
reunião do SPC, para as 15hJ0min do próximo dia 23, com os chefes de cadastro
das firmas associadas do Clube de Diretores Lojistas.

FINACIONAL NO RIO — A Finacional Crédito, Financiamento e investimentos, pertencente ao grupo do Banco
de Crédito Nacional, passará a operar no
Rio nos próximos dias. Esta financeira
ocupa o 5.° lugar entre as maiores do Pais.
ASSEMBLÉIA — Os acionistas do
Banco Lowndes vão reunir-se em AGE no
próximo dia 24. Assuntos em pauta: eleição de diretor, reforma dos Estatutos e
aumento do capital.
TRANSFERÊNCIA — O Banco Lino
Pimcntel, cujo controle acionário havia sido adquirido pelo grupo do Banco de Cré-

SEGURANÇA — O Banco Boa Vista
contratou os serviços da Brink's S.A., empresa especializada cm serviços de transportes tlc valores, cujas atividades foram
recentemente inauguradas no Brasil. Com
esta inidativd, o Boa Vista passou a uti-

dito Nacional, passou a pertencer ao grupo do Banco Mineiro.

BOLSA DE VALORES
Foram vendidos ontem no
Proelo da Manhü, 380.470 tllulos. no valor do Cr$ 501.423.320
e no Preg.lo da Tarde, 392.141,
no valor do Cr* 00.630.020. O
mercado de írsçOcs negociou
S'N DOH TiTVWR
DO RIO DR

MÍDIA

11-1-67
3.214

17-1-67
3.271

JÍ.T-G7
3.307

Organiza

pela:

(Elaborada

2.663 títulos, no valor de Cr?
3.460.050. Venderam-se Letras
etc Cambio na ImportAncla de
Cr$ 267.200.000. O Índice BV
n 82,6, registrou uma alta de
1,2.

Amí-rlca Fabril. 2.000
Idem
17.900
Idem
300
Idem
21.800
Souza Crur ... 7.700
Idem
0.800
Idem
3.300
J.'ARTICUI,An.K8 DA BÔI.8A Nova America JANEIRO
Port
8.000
13.800
Belgo Mineira
4-1-67
janeiro de 1966
Idem
12.400
3.566
2.044
Idem
3.000
Idem
8.400
çSo S.N. Ltda.)
Sld. Nacional
3.600
Idem, idem .. 2.300
Idem, Idem .. 100
Idem - Nom. 236
•> Hime
3.400

Fundos Mútuos do Investimentos
V. Cota
Cr$

Data

.

«¦lt. Dist.
CrJ

,
V., Fundo
Cr?

dez.
dez.
nov.
dez.
jan.
dez.
dez.
dez.
dez.
maio

30.719.807
3.701.018
1.371.857
1 378.551
938.681
569.431
175.732
157.521
147.717
45.606
'

Fundo Crcsclnco 17-1 .135,00 25,00
Condomínio Deltec 18-1 233,00 22.00
Fundo Federal 17-1 1.010,00 30,00
Fundo Hallc» 16-1 426.00 33,00
Fundo Atlântico 16-1 239,00 12,00
Fundo Vera Cruz. 18-1 3.020,00 140,00
Fundo Tamoyo 17-1 808,00 48,00
Fundo Brasil 4-1 234,00 2,50
Fundo SBS (Sabbn) 10-1 100,00 1,00
Fundo Nortec 12-1 548.00 20.00

Frações do Pregão dn Manha
Cotacilo

Quant.
Títulos

50 600
50 360
610 1.830

Arno
Ç.B.U.M
Itrshma — Pref
Brahma — Ord
Docas de Santos — Port.
América Fabril
.'«.tiz.i Cruz.
Nova America
Belgo Mineira
Sld. Nacional
HImc
Klbon
Estrela — Pref
Mesbla — Pref
Moinho Santlsta
Samitri
S. P. Alpargatas
Vale do Rio Doce — Port
Whlte Martins — Port. .
Willys — Ord.

160

1.810

XII 610
10 260
273 1.960
145 B?0
237 563
23 1.120
107

66
68
14
90
88
128
57
41

480

1.950
1.060
720
1.300
700
730
2.890
2.90O
650

Valor
Venal
30.000
18.000
1 132.TIQ
289.600
140 910
2 000
5350110
120.150
133.805
28.000
51.360
109.200
4.240
47.520
18.200
63.000
64.210
309.920
165.300
26.650

Klboil

L

Amcrlcan.iíi. 3.500
Idem
600
Idem
2.600
Idem
4.200
Idem ......
700
KttrMa — Pref. 1.000
—
Trcf.
90O
Mesbla
Tdem, idem .. 2.000
Idem, Idem .. 8700
Idem, idem .. 6.200
Idem, idem ., 1.000
Idem — Ord. 6.500
Idem, Idem .. 5.100
Tdr-m. idem .. 1.200
M. Snnilsta, ... 100
TW-ohras .. .. 7.669
Idem
1.110
Tdem
250
Samitri
10.100
Si p, Alpargntas
11.000
Idem
1.100
V. do Rio Doce
— Port
200
Tdem, idem .. 3.300
Idem, idem .. 100
Idem - Nom. 800
Idem, Idem .. 4.898
Idem. idesn .. 500
"Whltc Martins
2.200
Willys - Pref. 200
"em - Ord. 900
Idem, idem .. 5.200

Luz do Minas Ccrals
Industrial
Industrial - Ord. Port.
Aratu
53

5.500
110
27.285
255
1.720
430
1.300
68.000
50
107

Letras de Câmhio
Traro
Desáilo
V. Nominal
(Dias)
(Cr» 1.060)

Emprsía

Com Correção Monetirla
CRESA S/A - 28% + 6% ...
ar» + 6%
38% + 6%
M% + 6%
20% + a%
28% + 6%
38% + 6%
»% + 0%
28% +

0%

OTCRED — 18% + 3%
22.5% + 4,5%

178
202
260
263
290
303
333
346
363

100
100
100
100
100
100
100
kio
100

2.800
6.100
2.600
1.000
4.100
6.500
2.800
480
4.600

1B0
180

100
100

6.300
32.000

C3A. ATLÂNTICA (CATLANDI) - 30% + 8%

160

100

3.000

FINCO S/A -

180

100

40.000

15%

NOVO RIO — 13.500% + 3%
Juros
16.042% + 3.3% Juros
18,667% 4 4% Juroí
21.373% + 4.5% Juros
2t.l07% + J%
S.

B.

SABBA -

30%

+

3"/,

SULISTA — 30% + 6%

Pregão da Manhã
Títulos

Quant.

Cot.

TfTULOS DA
UNIÃO
Obrigações
BeaJustavels:
Portador — 1
nno
Idem, idem ,.
Idem • 2 anos
Idem, Idem ..
Idem, Idem ..
Idem - 3 anos
Idem • 3 anos
Idem, Idem ..
Endossivelt - 5
sinos
Rec, Financeira

23.500
23.350
21.500
21.600
21.700
100 22.000
4.502 22.050
23 22.100
1.000

100
10
80
35

101
475

22.050
850

TÍTULOS DOS
ESTADOS
UI 820 — PUno "A" .. ..
Tlt.
ProfreiilIdern

300

660

S 375.000
IS 280.000

ACOE9 CIAS.
DIVERSAS
Ar" Vlllares — Pref

1.400

1.600

870
563
570
575
580
1.100
1.110
1.130
1.100
480
1.950
1.760
1.765
1.770
1.780
1.800
1.060
720
725
730 ¦
735
750
750
755
760
1.300
2.000
2.090
2.100
700
730
740
2.890
2.900
2.920
2.820
2.840
2.850
2.900
600
650
660

TlKnfcNTUHES
Petrobrás .,
Idem

1.000
400

..

LETRAS
II1POTECAHIAS
720

300

BEC.

Pregão da Tarde

Frações do Pregão da Tarde
fona e
Peodoro
Carioca
Cimento

700

240
250
255
260
1.060
1.970
1.980

180
210
240
270
300

ioo
100
100
100
100

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

180

100

100.000

180

100

5.000

Idem, Idem .. 300 1.620
Idem. idem ., 300 1.630
Idem, Idem .. 600 1.640
Idem, idem .. 600 1.650
Idem — Ord. 1.200 1.550
Idem, Idem .. 3.400 1.570
Arno
3.300 600
Idem
0.900 610
I<lcm
2.700 620
Idem
2.300 630
Banco do Brasil BO 3.600
Idem
700 .3630
Idem
500 3.640
Idem
2.900 3.630
Brás. de RouPM
200
325
Idem
30.800 330
Idem
l.ooo 340
Idem
500 345
C.B.U.M
200 360
Brahma - Pref. 2.200 1.830
Idem, idem .. 4.700 1.810
Idem. Idem .. 800 1.843
Idem, Idem .. 23.400 1.850
Idem — Ord. 4.30o 1.780
Idem, idem .. 3.70O 1.790
Idem. Idem .. 000 1.800
Idem, Idem .. 100 1.810
Docas de Santos 2.000 610
Idem
20.000 615
Idem
17.300 620
Idem
17.300 620
Idem
3.200 625
Idem
8.000 630
Idem - Nom. 668 600
Dona Isabel ... 8.400 480
Ferro Brasileiro 3.800 670

ACOES DE
CIAS. DIV.
Beo. Estado da
Guanabara - C/
2.037 350
Dir
Deodoro Industrial
300
250
255
1.000
Idem
3.500 260
Idem
Brás. de Energia Elétrica . 37.000 lln
42.000 120
Idem
Paul. de Força
24.000 165
e Lui
Idem 156.900 166
17.000 107
Idem
Força e Luz de
lll
M. Gerais ... 21.100
Idem
12.000 112
HO
Idem - Nom. 30.000
Fftçça c Luz. do
12n
Paraná
6.000
129
Idem
L00O
S. B. Sabbá —
1.100
Pref. Nom.
100
Prog. Industrial
_ Port
300
500
Bemorclrn Pref,
Port
100
960
Transp. Comerciai Import, Nom
70O
1.000
Minas do Butlá
Nom
150
372
Santa Cecília —
Nom
431 1.200
Ref. Pet. Unlflo
Pref
1.930 1.100
Idem — Ord. 407 1.100
Idem, Idem .. 616 1.120
M. Fluminense. 700 610
Idem
1000 050
Carioca
Industrial — Pref. 600 440
Idem, Idem .. 300 450
Ant. Paulista
3.300 1.400
Carioca
Industrial — Ord. 500 430
Clm. Aratu ... 1.30O 1.300
Idem
200 1.320

Stock Exchange
de Londres •
LONDRES,

IB

D-l
— Bank of London
& South America .
4 — Cable & Wlrelesa
Ltd. Ordinárias ...
0 — Ocean Wllsona &
Ce. (Holding) Ordlnary
10 — Rio Flcur Mills
& Granaries Ltd. .
11 — Royal Dutcti Petroleum
13 — SSo Paulo Railways Co. Ltd

£
1.10 3
0.16 6
0.5.0
014 7
15.8.9
0.1.6

D-2

- Consola 2U% ..
K2 — 13 — Imperial
Chemical Industries
Ltd
Kt — 14 — Emp. de
Guerra Brltànlcs ..
3!«% 1027/47

37.17.6
1.18 4
82.8.9

NEGÓCIOS CAÍRAM
EM 1966 NA BOLSA
DE VALORES DE SP
PAULO

.SAO
os

negócios

de

São

realizados

Paulo

ticulares)

—-

(Sucursal)

(soma

na

Nos

Bolsa

dos

apresentaram

326.335.172.000;

Oficial

fundos

de

%
LIVRE
anos

Valores
e

par-

Presidência da República
Comissão de Financiamento da Produção

Edital de Convocação
Pelo presente, fica convidado o senhor MISAEL JOSí;
deliberação
BRANDÃO,
por
da Comissão de Inquérito insUtulda pela Portaria CFP/DE n.«
293, do 30 de setembro do 1966,
a comparecer à Rua da Assemoléla, 58, sala 602, Rio de Jano prazo de 13
' neiro, GB,
(quinze) dias contados da data
da publicação deste, a fim de
prestar depoimento, correndo o
processo à revelia caso nao seja
atendida a presente convocaçao.

(inclusive convênio) nos úlforam as
timos dois anos
seguintes: CrS 3.609,48 em
1965 e Cr$ 2.214,30, em .....
1966.
de
O
movimento
geral
câmbio em 1965 — dólares
licitados Inclusive convênio.
— íoi de CrS 680.500 e em
1966 chegou a Cr$ 1.790.500,
o equivalente em cruzeiros
1965 e

..•

2.456.251.000

e

da ordem em

íol

Cr$

1966:
Cr$

3.964.695.000.

EDIFÍCIO
CHANTfCLER
Av. Henrique Dodswortti
n.° 83

AMILTON COUTO DA SIVA'
Presidente da C. I.

Pelo presente sfio convocados,
na forma da lei o* senhores
condnminos do Edifício Chanteclcr para a Assembléia Geral
Ordinária a ser realizada dia 26
de janeiro do corrente Ss 20,30
horas no salSo de festa, ou,
na falta de "quorum", no dia
seguinte, a mesma hora para
serem tratados os seguintes assuntos:
•a) Prestação de contas do
exercício de 1966.
b) ElaboraçSo do orçamento
para o exercício de 1967.
c) ElelçSo do novo sindico.
d) Assuntos gerais.
a) Comte. CEI.SON GOMES
HUBNER, Sindico

49039

23080

Rio de Janeiro, 10 de Janeiro
de 1967.

Condomínio do edifício
em construção à Rua Herédito Graça n.° 15, atual

45.

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Rio de janeiro, 16 de janeiro
de 1967.
limo. Sr.
"REAL"
Condômino do Edifício
Av, Nossa Senhora de Copacabana «." 939
Nesta

CONVOCAÇÃO
Convocam-se os condôminos
do edifício supra para se reunlrcm cm Assembléia Geral Extraordln&rla, no dia 29 de Janeiro do 1967, no local da obra,
acima indicado, As S,00 (nove)
horas, cm Ia. convocação ou
as 9,13 horas, cm 2a. convoca(So, esta com qualquer número
• no mesmo local, para, na
forma da ConvcncSo, dcllberarem sobre:
1) Composição dos memoro*
das comissões, c eleição de novos, se se efetivar renuncias;
2) Continuidade da construçüo, cora nova programação da
receita;
3) Deliberação Bôbre condomlnos em falta;
4) Prestação e aprovação de
contas;
5) Assuntos geral*.

Vimos pela presente de ordem do sr. sindico convocar
V. Sa., para a Assembléia Geral Ordinária ã realizar-se no
dia 26 de Janeiro de 1967, na
galeria do edifício, às 20 horas
em primeira convocação e às
20,30 horas em segunda convocaçSo com qualquer número a
fim de deliberarmos sobre os
seguintes assuntos;
1) — Prestação de contas;
2) — Previsão
orçamentária
para 1967;
3) — Assuntos gerais.
Os senhores procuradores ou
representantes «tos proprietários
deverão apresentar procurações
ou documentos de representação.
Sendo o que nos oferece para
o momento, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,
"AC1R" — ADMINISTRAÇÃO
ANTÔNIO SALAZAR

Arnaldo Passos Draga — JosC
Anísio Ferreira Espíndola

CONDOMÍNIO UO FDIFICIO
LEOPOLDO DE CAPANEMA

26592
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores condflmlnos convocados para uma Assembléia Geral no dia 18 de
fevereiro de 1967, no local da
obra, ã Praia da Rosa, 123, Ilha
do Governador (GB), em Ia.
convocação, ás 16 horas, com
número legal c, em 2a. convo- '
cação, com qualquer número,
ás 16,30 horas ,para a seguinte
ordem do dia:
a) Eleição do novo Conselho
Fiscal;
b) discussão da Convenção do
Condomínio;
cl assuntos de Interesse geral.
Rio de Janeiro, 17 de Janeiro
do 1967.

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Convocam-se todos os srsdos
condôminos, adquirentes
apartamentos do Edifício cm
construçSo à R. Alexandre Calaza, 223, Grajaú, nesta cidade,
cujas obras se encontram parallsadas, para uma Assembléia
Geral Extraordinária, a ser
realizada dia 28 do corrente
més do Janeiro, Ss ü horas, para a primeira convoeaçSo, cstando presentes todos os condominós, c com prorrogação para as 10 horas, com qualquer
número de condôminos, ficando
decidido que as deliberações
que forem tomadas com qualquer número terSo de ser rlgoobedecidas afinal,
rosamente
para o bom andamento da
obra e dos Interesses de todos
os condôminos, convoraçSo essa
que scr.i realizada a Travessa
do Ouvidor, 11, 6." sala 601-2,
escritório do advogado do condomínio, dr. Tanus Jorge nas.
tanl, a fim de ser deliberadot
— Acordo amigável com o
espólio de HENRIQUE MACIIAJ)0 VEMIO, para sub-rogaçSo
ao Condomínio da totalidade da
obra.
—Em caso de acordo, valor
da quota a cada condômino a
ser devida;
3 — Rcajustamcnto
uniforme,
atualizado para os devedores;
—Assuntos
4
gerais.
SoUctta-sc o compareclmento do todos os interessados,
porquanto é de alto alcance a
referida Assembléia Geral.
Rio de Janeiro, 16 de Janeiro
de 1967.
Pela ComlssSo Fiscal e de Representantes
CLAUDEM1RO
VIEIRA
DE
MATTOS, presidente
18131

MANUAL
Na abertura do mercado de
cambio manual, o dólar-papel
foi cotado a CrS 2.210 para
venda c a CrS 2.205 para compra e a libra a Cr$ 6.190 o a
CrS 6.120. Fechou inalterado.

Compra

DOUGLAS NASCIMENTO
Presidente do Conselho Fiscal
S387S

União Metropolitana dos
Fiscais do IAPC
A Diretoria da União, de
conformidade com as disposicões
estatutárias, convoca
Assembléia Geral Ordinária,
a reunir-se no dia 26 de janeiro de 1967, na gala de
dos
Sindicato
reuniões
do
Jornalistas Profissionais do
na
Estado
da Guanabara,
Av. Rio Branco 120 - 11.°
andar, em l.a convocação às
16 horas e em 2.a e última
convocação às 16,15 horas,
com a seguinte Ordem do
Dia:
1) Prestação de contas do
exercício de 1966;
2) Previsão
Orçamentaria para 1967;
3) Unificação da Associações de Classe;
4) Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 17 de ianeiro de 1967.
Luiz Garcia de Meneses
2.° Secretário
18141

CONSELHO REGIONAL
DE BIBLIOTECONOMIA
7.a REGIÃO

Venda

Dólar .... 2.220,00 2.200,00
444,40
449,60
F. francês .
553.20
559,40
Marco . . .
76,50
78,40
Escudo . . ,
Libra .... 6.195,80 6.134.40
7,40
8,30
P. argentino
dlnaCoroa
322,30 318.20
marquesa .
32,90 25,90
uruguaio
P.
513,90 508,10
Franco suíço
38,30
36.80
Peseta . . .
87,00 85,00
Xellm . . .
canaDólar
dense . . . 2.059.50 2.038,70
44,60 44,00
Franco belga
3.564 3.520
Lira ....
430,50 425,40
Coroa sueca
615,40 - 608,70
Florim , . .
Coroa norue307,50
311,50
guesa , , .

Convênios 2.220,00
Islândia e
RPC .. 6.195,80

2.200,00

venda.
Alemanha
Ocldw,»..
por Fr. 25.1475 compra - ^
•;•
25.1475 venda.
Noruega
Có 13.9775 compra e 13 SS,
venda. Áustria por CH 3 S
compra e 3.8700 venda t^I°
marca por 14.4675 comer»
14.4725 venda. Itália *g\«
0.159950 compra e O.16000r>v.»
da. peru por s. 3.70
«Jln
e 3.75 venda. México Do?Pn'
8.00 compra c 8.01 venda.

6.134,40

Ouro fino Grm . . . 2.498.1115 2.475.6059

Taxas do Manual
Venda

Compra

Dólar , . . 2.210,00 2.205,00
Libra .... 6.190,00 6.120,00
7,50
8,00
P. argentino
550,00
558,00
Marco , , ,
36,90
37,20
Peseta . . .
3,50
3,58
Ura ...
1
443,00
450,00
T. francês .
506,00
516,00
Frnaco suíço
27,00
31,00
P.
uruguaio
40,00
44,40
Franco belga
485,00
480,00
Bolívar-. . .
77,50
77,00
.
Escudo , . .

O Banco do Brasil forneceu
¦t seguintes taxas:

LONDRES, 18
FECHAMENTO — M v^
por £ USS 2.7915 como»
2.7917 venda. Canadi JS? i
5CAN 3.0108 compra eP3Or0n£.
venda. "Cross" por 100 £.'»{.!
92.70 compra e 92.71 «»„;<.'
"Swltch"
por £ & JJftj
compra e 2.7915 venda íuS*
Ocidental por £ DM^S.
compra e 11.1010 venda /mT
terdâ
por £ GR 10.0875 co*
pra e 10.0895 venda. Bem,£l
£ FR 12.0810 compra e 12 'Sr
0*2
venda. Bruxelas por £
139.57 compra e 139.62 venda'
Paris por £ FR 13.8140 com.
pra e 13.8170 venda. Horasí
£ L. 1.744,70 compra eT?4?2
venda. Copenhague por £ v
19.2915 compra e 19.283* «í
da. Oslo por £ K 19.9665
«5
pra e 19.9685 venda. EstoíS
mo por £ KR 14.4275 com
pra e 14.4300 venda. Viena £
£ SCH 72.18 compra'" 72*5
venda. Lisboa por £ B m'S
compra e 80.22 venda. Madri
por £ p. 167.21 compra e
167.25 venda. Buenos Aires íór
£ P. 682.00 compra e 684m
venda. Rio de Janeiro por'»
Or$ 6.125 venda. Moníêvidea
por £ p 211.75 compra c 213 ti
venda, praga por £ K 20«n
compra e 20.25 venda

ESTRANGEIRO
NOVA YORK. 18
FECHAMENTO — Montreal
por $ 0.9271 compra e 0.9274
venda — Rio de Janeiro por
CrS 0.45 compra e 0.47 venda. Buenos Aires por P. 0.40
compra e 0.43 venda. Montevidéu por P. 1.31 compra e
1.33 venda. Berna por Fr. ...
23.0975 compra e 23.1025 venda. Estocolmo por Kr, 19.3425
compra e 19.3475 venda. Madrl por P. 1.675 compra e ...
1.680 venda. Lisboa por E.
3.4775 compra e 3.4825 venda.
Amsterdã por 27.6700 compra
e 27.6750 venda, Londres por
£ 2.7916 compra e 2.7910 venda. Paris por Fr. 20.2075 compra a 20.2175 venda. Bélgica
por Fr, 1.9995 compra c 2.0004

MERCADORIAS
CAFÉ
MERCADO DC RIO
Regulou, ontem, o mercado
de café disponível, calmo e
Inalterado
O tipo 7, safra
1966-67, contribuição de CrS ...
22,50 dólares, foi cotado à base
anterior de Cr» 4.000 por 10
quilos. Nfio bouve vendas como
também nio houvo movlmento estatístico e o mercado fechou Inalterado.
COTAÇOE6 POR 10 QUILOS
Cr»
5.000
Tipo 2
ti •• ••
4.800
Tipo 3
4.600 '
Tipo
4.403
Tipo 5
4.200
Tipo 6
4.000
Tipo
3.800
Tipo 8
PAUTA — Estado de Minas
e do Rio. Café comum safra
1965/66, Cr$ 400.
MERCADO Di, SANTOS
SANTOS.

18
"B"

CONTRATO

Nfio cotado e pnrallsado.
CONTRATO "C
Abert. Fech.
5 200 5.200
Jan. 1967
Mar«o 1967 .... 5.300 5.300
Maio 1967
5.400 5.400

Julho 1967 .... S.800
5.800
6000
Set. 1967
6.000
Dez. 1968
6.100
6.100
VENDAS — Nada — Nada.
MERCADO — Calmo — Calmo.

ALGODÃO
MERCADO DO RIO
O mercado de algodüo 6ffl
rama regulou, ontem, calmo 1
com os preços Inalterados. En.
trarom 126 fardos de Sfio Paulo
e 89 de Mlnos, no total de 215
fardos, e saíram 250, Iicando
em estoquo nos traplchca 2.35*
ditos.

CAFÉ DISPONÍVEL
(Cotações por 10 quilos)
SANTOS RIADO
5.850
Tipo
ESTILO SANTOS
5.150
Tipo

5.850

COTAÇÕES POR 15 QUILOS
Em cruzeiros
Entrega em 120 dias

5.150

SEM DESCRIÇÃO
4.800
Tipo
Posição — Calmo.

DE

MERCADO
NOVA

TORK,

Jan. 1067 .
Março 1967
Maio 1967
Julho 1B67
Set. 1967 .
Dez. 1967 .

NOVA

FIBRA LONGA
Seridó tipo 3 . 20.500
Seridó tipo 4 . 22.500
FD3RA MÉDIA
Sertócs tipo 3 . 20.500
Sertões tipo 4 . 20.000
Ceara tipo 3 .. 19.500
Ceara tipo 4 .. 19.000
FIBRA CURTA
Matas tipo »i . 17.500
Paul. tipo 5 . 18.000

4.800

YORK

18
Abert.
N/C
37,55
38,10
36,60
36.65
36,52

Fech.
N/O
38,15
37,50
37,25
36,89
36,74

21.000
23.000
21.000
20.200
20.000
19.500
17.800
18.500

MERCADO DE SAO PAULO
SAO PAULO, 18
Abert. P«h,
Dez. 1966
N/O N/C
Março 1967 .... N/O N/0
N/O N/0
Maio 1967
Julho 1967
N/C N/0
N/O N/0
Out. 1967
VENDAS — Nada — Nada.
POSIÇÃO — Paralisado Paralisado.

VENDAS — Na abertura nada, no fechamento 1.250 sacas.
NA ABERTURA — Mercado
calmo, com alta de 6 o baixa
de 22 a 45 pontos.
NO FECHAMENTO — Mercado estável, com alta de 15 a
24 pontos.

Mercado Atacadista
Sio estes os preços do mercado atacadista, nas praças do Rio, 82o Paulo e Belo Horiionte
segundo dados fornecidos pelo SIMA — Serviço de Informação de Mercado Agrícola — MA
COTAÇÕES DO DIA 18-1-67

26591
EDITAI.

Rio de Janeiro, 18 de Janeiro
do 1967.

Condomínio do Edifício
em Construção à Rua
Alexandre Calaza, 225

O mercado de c&mblo livre
abriu ontem calmo e lnalterado. O Banco do Brasil c' os
bancos particulares sacavam o
dólar a Cr$ 2.220 e a libra a
CrS 6.195,80 e compravam a
CrS 2.200 e a CrS 6.134,40 respectlvamente. Fechou lnalterado.

1966,

515.343.990.000.
Esses números denunciam
uma evolução íirmo nos necom
um
góclos realizados
recuo no ano passado. Segundo pesquisa do departamento especializado da Boisa Oficial de Valores de SP,
o valor médio do dólar a
partir de 1962 íol o seguinte:
1962 — CrS 388,99; 1963
— 575,29: 1964 — 1.288,45;
1965 — 1.894,27; 1966 — ..i
2.215,11.
As taxas médias sóbre o
em
Bolsa
dólar licitado

$
£

104.266.447.000;.

540.827.466.000;

CÂMBIO
«

evolução:

1963,

1965,

cinco

públicos

a seguinte

1962, Cr$ 74.241.648.000;
1964,

últimos

PRODUTOS

GUANABARA

ARROZ (Sac. 60 quilos)
Amarelão
Agulha
Blue-Rose
FEIJÃO

mercado
39.000
37.000
35.000

(*)

mercado

(Sc. 60 quilos)

23.000
29.000
26.000

Jalo
Preto
Mulatlnho
FARINHA
DE
(Sc. 50 quilos)

MANDIOCA
,\

mercado

Bovino — traseiro
Dianteiro

3.250
2.950

Grande
Mídlo

12.800
12.200

estável
a
a

1.650

Vivas

Amarelo
Amarelo
BATATA
quilos)

12.000
13.000

mesclado
híbrido
INGLESA

Extra
Especial

....

10.000
12.000

14.000
13.000

quilo)

2.600
2.900

(•)

Arroz

a
a

27.000
25.000

28.000
24.500

mercado estável

mercado

1.000

11.200
11.400

13.000

11.400
11.600

mercado
5.200

8.500
12.000

a
a

Amarelão

5.000
7.000

estável
a
a

estivei

mercado

9.000 a 11-2*
(mista)

7.000

•mercado

estável
a
a

mercado
sem
sem

6.000
12.000

estável
a

6.000

4.000
6.000

I

10.000
10.000

estável

mercado

10.000
15.000
estável

mercado

14.250
12.370

a

estável

I

8.000
10.000

estável
a
a

estável

mercado

mercado estável
a
a

25.000

1.400

1.150

mercado

6.500
8.000

estive!
a

mercado firmo

6.500
4.000
estável

mercado

Goiânia
Mineira
NOTA:

9.900

mercado
2.000
4.000

(p/

13.000
13.000

11.250
11.250

mercado estável

Galego
Slclliano

«ttávet

mercado

estável
a
a

mercado

11.500
8.250

6.000
3.500

MANTEIGA

24.000
sem
negociaçío
sem
negociaçío

19.500
22.500
17.800

mercado estável

mercado

Prata
Dágua
(Cx.)

11.000
11.000

12.000
11.000

6.300
(Pregado Í0 quilos)

a
a
a

mercado

mercado estável

Péra
Canária

LIMÃO

12.300
13.200

merendo estável

(Sc. 45 quilos)

BANANA

1.850
estável

mercado estável

*...

CEBOLA

a
a

6.000
8.500

(Cx. 25 quilos)

27.000
26.000

60

(Sc.

Comum Primeira
Comum Especial
TOMATE

a

mercado

60 quilos)

18.000
19.500
16.800

estável

mercado

estável

mercado

estável

46.000 a 47.000
sem
negociação
36.000

42.000
34.500
29.000

3.350
3.050

mercado estável

(p/ quilo)

a
a
a

HORB0NTI

mercado

estável

mercado
33.000
30.000
27.500

BELO

estável
a
a

26.000
25.000

(Sc.

24.000
30.000
27.000

estável

mercado

OVOS (Cx. 30 díulas)

MILHO

a
a
a

mercado

CHARQUE, (p/ quilo)

47.000
39.000
36.000
estável

12.300
11.400

Fina
Grossa

AVES

estável
a
a
a

PAULO

SAO

7.W°
estivei

negociação
negociação

estável
a
a

2.800
3.000

na Guanabara e SSo Paulo é
Belo Horizonte

do

tipo

Especial,

Brtra e»

I

EDITAL
O Conselho Regional de Biblioteconomia CRB 7, com
sede provisória funcionando nos Cursos da Biblioteca Nacional, Avenida Rio Branco 219, fundos, no horário de
12h30min às 17h, comunica aos Bibliotecários de sua júrisdlção (Guanabara, Estado do Rio e Espírito Santo) que,
em reunião realizada a 18 de janeiro de 1967 resolveu
prorrogar, até o dia 21 de fevereiro de 19C7, a cobrança
sem multa da anuidade referente a 1966, em conformidade com o Dec. 59.769, de 16-12-1966, consoante com a
Lei n.o 4.081, de 30-6-1962.
a) Taxa de inscrição
Cr$ 10.000
b) Anuidade
CrS 20.000
c) Carteira
;...
5.000
CrS
Rio de Janeiro, 18 de ianeiro de 1967
•
ANTÔNIO CAETANO DIAS
28180

3 a 8 décimos oor cento sobre o valor da mercadoria.

^iTHCT^||||l|i|à

1.° Caderno

ARMAZENAGEM TÉCNICA - Emissão de "warrant; elemento de
qarantia
para financiamentos. Balança com certificado de peso.
,
Posto de lubrificação para qualquer tipo de veiculo.
-N/.
Pr. dl S.CflstoTb,24 ¦ 8f-Tal. S4-1601 • 34^973 • GB

71?

MINISTÉRIO DA SAÜDE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ENDEMIAS RURAIS
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 1/67
O Serviço ds Administração do Departamento Nacional de Endemias Rurais, do Ministério da Saúde, chama a atenção dos senhores interessados, para o Edital de Concorrência Pública n.° l/°7<
publicado no Diário Oficial, Parte I (Guanabara), do dia 12/1/67,
às fls. 573 e 574, destinado à venda de material inservível (viaturas — motores — sucata — pneus — baterias e diversos materiais)/
cuja realização está prevista para o dia 9 de fevereiro de 1967 i Ave*
nida Pedro II n.° 278, nesta Cidade.
A., em

17 de janeiro de 1967

ALBERTO RODRIGUES
Resp. p/Chofia do S. A.

t»m

wm
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1.» Caderno

CORREIO DA MANHA, Quinta-feira,

Egidio
vê aviões
em Moscou

¦

MOSCOU (Reuters-CM)
comercial
Uma delegação
vistbrasileiro
d0 Governo
fábrica de
uma
hoje
tou
de Moscou *
Avifcs Perto
eom
manteve conversações
vice-presiT> v. Arkhipov,
dente do Comitê do Estado
Relações
para
soviético
Exteriores.
Econômicas
por outro lado, um gruhomens de negopo de 30
cios prosseguiram as conversações com representant«g das organizações do comércio exterior soviéticas.
Espera-se que a missão
venha a goerguer as exportações de produtos manufaturados brasileiros para a
União Soviética, e que também elaboram os detalhes
da listas de produtos para
intercâmbio sob um protocolo brasileiro-sovlético assinado no verão passado no
Rio de Janeiro.
Esta noite a missão do
Govêrno, chefiada pelo ministro da Indústria e do Comércio sr. Paulo Egydio
Martins, seguirá para Lenlngrado, onde passará um
dia, regressando de trem
na manhã de sexta-feira.
Os homens de negócio»
continuarão suas conversa*
ções em Moscou.

Latino
qiier formar
"pool" aéreo

19 de janeiro de
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BANCO MOREIRA SALLES S.A.
CADASTRO GERAL DE CONTRroUINTES

— INSCRIÇÃO N.° 23.639.974

MATRIZ: POÇOS DE CALDAS

í

SUCURSAIS:
RIO DE JANEIRO
Rua do Ouvidor, n.° 91

SAO PAULO
Praça do Patriarca, n.° 30

SANTOS

BELO HORIZONTE

Rua JoSo Pessoa, n.° 12

Avenida Afonso Pena, n.° 737

AGÊNCIAS:
ESTADO DE SAO PAULO
ADAMANTINA
AMPARO
APARECIDA
ARARAQUARA
ARARAS
AVARÉ
BARIRI
BARRETOS
BAURU
BEBEDOURO
BOITUVA
BOTUCATU
BOTUCATU — V. LAVRADORES
BRAGANÇA PAULISTA
CAÇAPAVA
CAMPINAS
CAMPINAS — TREZE DE
MAIO
CAMPO LIMPO
CASA BRANCA
CATANDUVA
CEDRAL
CHARQUEADA
COLINA
CRUZEIRO
DESCALVADO
DIADEMA
DUARTINA

ELIAS FAUSTO
FERNANDÓPOLIS
FERRAZ DE VASCONCELOS
FRANCA
GUARATTOGUETA
GUARUJÁ
GUARULHOS
IBIRA
IBITINGA
ITAPETININGA
,
ITAPIRA
1TAPOLIS
ITATIBA
ITU
JACARÉ!
JAÚ
JUNDIAÍ
LARANJAL PAULISTA
LIMEIRA
LORENA
MARÍLIA
MIRASSOL
MOCOCA
MOGI DAS CRUZES
MOGI MIRIM
MONTE ALTO
NEVES PAULISTA
NôVO HORIZONTE
OLÍMPIA

PIEDADE
PINDAMONHANGABA
PINHAL
PIRACICABA
PIRACICABA — VILA RESENDE
PITANGUEIRAS
POA
PORTO FELIZ
POTIRENDABA
PRESIDENTE PRUDENTE
PRESIDENTE VENCESLAU
QUATA
RIBEIRÃO PRETO
RIO CLARO
RIO DAS PEDRAS
SABINO
SANTA BARBARA D'OESTE
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
SANTA ISABEL
SANTO ANDRÉ
SANTOS — MACUCO
SAO
BERNARDO
DO
CAMPO
SAO CAETANO DO SUL
SAO CARLOS
SAO JOSÉ DOS CAMPOS

SAO JOSÉ DO RIO PARDO
SAO JOSÉ DO RIO PRETO
SAO MANOEL
SAO PEDRO
SAO VICENTE
SOCORRO
SOROCABA
SOROCABA — ALÉM
PONTE
SUSANO
TABAPUA
TAMBAÚ
TATU!
TAUBATÉ
TIETÊ
TUPA
VALINHOS
VERA CRUZ
VINHEDO
URBANAS
EM SAO
PAULO
ANHANGUERA
AVENIDA PAULISTA
BARRA FUNDA
BELA VISTA
BELÉM
BRAS
CAMBUCI
CASA VERDE
CONSOLAÇÃO

DOM JOSÉ
FREGUESIA DO ó
IPIRANGA
ITAIM
JABAQUARA
JAÇANÃ
JARDIM PAULISTA
LIBERDADE
LUZ
MERCADO
MOOCA
PARAÍSO
PAULA SOUSA
PENHA
PINHEIROS
QUINZE DE NOVEMBRO
SANTA CECÍLIA
SANTA IFIGÊNIA
SANTANA
SANTO AMARO
SANTO ANTÔNIO DO
PARI
SAO JUDAS TADEU
SAO MIGUEL PAULISTA
SUMARÉ
TATUAPÊ
TUCURUVI
VILA BUARQUE
VILA CARRAO
VILA MARIA

VILA MARIANA
VILA PRUDENTE
VILA ZELINA
ESTADO

DE

MINAS

GERAIS
ALFENAS
ANDRADAS
BOTELHOS
CABO VERDE
CALDAS
CAMBU1
CAMPESTRE
CÁSSIA
GUAXUPÊ
IPUIUNA
JUIZ DE FORA
MACHADO
MONTE SIAO
MUZAMBINHO
OURO FINO
PARAGUAÇU
PARAISóPOLIS
POÇO FUNDO
SANTA RITA DE CALDAS
TRÊS PONTAS
VARGINHA
ESTADO DO PARANÁ
ARAPONGAS
CAMBE

LONDRINA
MANDAGUAÇU
MANDAGUARI
MARINGÁ
MOREIRA SALES
NOVA ESPERANÇA
ESTADO

DA GUANA-

BARA
AVENIDA
BENFICA
BOTAFOGO
CARIOCA
CASTELO
CATETE
COPACABANA
LAPA
LEBLON
MARECHAL FLORIANO
PILARES
RAMOS
SAO CRISTÓVÃO
TIJUCA
VILA ISABEL
ESTADO

DO

RIO DE

JANEIRO

BARRA MANSA
PETRÓPOLIS
RESENDE
VOLTA REDONDA

BALANÇO ENCERRADO EM 30 DE DEZEMBRO DE 1966 (Compreendendo Matriz, Sucursais e Agências)

LIMA (AP-CM) — Seis linhas aéreas latino-americanas terminaram, ontem,
nesta capital, uma reunião
destinada a estudar a formação de uma empresa regional de transporte aéreo,
com um protesto à crêscente ameaça de transportadores ext racontinentais
no comércio de carga para a América do Sul. A
reunião, que contou com a
assistência de altos funçionários da Aerolineas Argentinas; Aerolineas Peruanas; Ecuatoriana de Avia"Lan", do Chile;
ção;
Avianca, da Colômbia e
"Vlasa",
da
Venezuela,
•dotou um projeto de refoluç&o que será submetido,
às autoridades de seus pai«es, e que estipula a criação de duas comissões, uma
de advogados e outra de
especialistas em carga. Um
Informante disse que os
transportadores súl-amerieanos têm barreiras em
suas operações na Europa,
Já que não podem transportar carga entre cidades
européias, direito reservado a companhias daquele
continente. Acrescentou que
a "Mexicana de Aviação foi
consultada e prometeu estudar seu ingresso na futura
empresa. Com respeito à
Varig, do Brasil, disse que
•té o momento não se conhece sua posição.

DISTRIBUIDORA
DE PETRÓLEO E
DERIVADOS DO
BRASIL Si. DISBRAS

ATIVO
A — DISPONÍVEL

P AS8I VO
Cr*

Cr*

Cr?

CAIXA
7.523.187.983
12.996.640.664
6.887.815.647

Em moeda corrente
Em depósito no Banco do Brasil
Em outras espécies

Depósito em dinheiro, no Banco do Brasil, à ordem do Bco.
Central da República do Brasil
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, à ordem do
Banco Central, no valor nominal de Cr$ 8.221.431.260
— Resolução n.° 5
Apólices e obrigações federais depositadas no Banco do
Brasil, à ordem do Banco Central da República do Brasil no valor nominal de CrS 45.876.600
Depósito no Banco do Nordeste do Brasil S. A., à ordem
da SUDENE . .....
Empréstimos em conta corrente
Empréstimos hipotecários
Títulos descontados
Letras a receber de c/ própria
."
Agências no Pais
Correspondentes no Pais
Agências no Exterior
Correspondentes no Exterior
Outros valores em moeda estrangeira
Capital a realizar
Outros créditos

27.407.644.294

33.418.510.151
8.221.431.260
35.455.491
870.541.000
3.153.803.978
119.255.140.643
108.204.902.497
1.310.138.426
3.476.859-710
43.324.115
5.562.769.003

243.877.479.370

Ris de Janeiro, 16 de Janeiro
de 1967.
LUIZ AMAVCIO TARQUINIO
DE SOUZA
Dlretor-Presldente
3059}
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GURILANDIA - Vendo pela
melhor oferta. Tratar 42-6030
». NASCIMENTO.
xi/ixijLOS DE CLUBES —
vendo, Iate Clube, Calçaras, Iate Jard. Guan., FluMlnense, América,
Fiamento, Vasco, TonUnha —
Compro: Jockey Clube, Ti— T> 22-2491
a_Í «SSÍSP
ARY
BRUM.
crâipRÕ _ Cadelraa Maracanã
*"** Y
eSt* Setfr»]
Quadra
A flu acima -*de Juntas.
20 _
1 • 3 junta». 32-8215 JUANITA.
26601 M
Petrópolis
r^S0 m11-.r.,0"1*10
Hoap. Sil. pontal e
5LÜ2 n*<2arr''c«.arai.
guri_£n
J"dlm
íwfr
?¦
Sfder*1AvRio
Branco
SSJHS!
»».
tel. 32-8215 JUANITA.156/
26602 94

28.310.216.430

2.002.331.989
72.000
840.021.200

18.854.349.559
5.361-274.145
1.634.520.307
1.837.255.106

5.932.784.061
1.188.670.777
106.273.668.733
84.533.502.220
151.928.768
2.045.690.758 200.126.245.317

a prazo fixo ...
de aviso prévio
Outros depósitos . .
Letras a prêmio ...

2.842.425.189

27.687-399.117

5.161.959.112
172-366.260
8.333.961.372
205.460.206.689

OUTRAS RESPONSABILIDADES:
Redescontos de títulos:
de Promissórias Rurais
Portaria n.° 71
Títulos redescontados
Obrigações diversas
Letras a pagar
Letras hipotecárias
Agências no Pais
Correspondentes no País
Agências no Exterior
Correspondentes no Exterior
Ordens de pagamento e outros .créditos
Dividendos a pagar

'.i .;''.-'

1.146.223.395
3.067.838.208

79.055.042.976
2.325.739.311
2.203.780.828
19.655.387.917
900.000.000 108.354-012.633

313.814.219.322

H — RESULTADOS PENDENTES
Contas de resultado

.,

2.816.349.338

I — CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Juros e descontos
Impostos
Despesas gerais .

— Ratlflcaçlo doi tlrmoi
da Ata da Aisemblfla
Geral"Ordinária realiza»
da em 30-4-inss e do
ruai deliberaçSes;
II — Incorporação da REFIBRAS S. A. — PRODU»
TOS DE PETRÓLEO, Incluslve nomear peritos na
forma do § 2.* do artigo
152 do Decreto-Lei n.°
2.627, de 26 de setembro
da mt;
m —Interesse lociali.

1.350.000.000
7.200.000.000
720.000.000
449.865.537
2.567.139.373
1.023.211.520

De diversos:

289.845.741.679

Depositantes de valores em garantia e em custódia

E — CONTAS DE COMPENSAÇÃO
em garantia
em custódia
a receber de c/ alheia
contas
'•

Fundo de reserva legal
Fundo de previsão
Reserva Especial — Lei n.° 2.627 artigo 130 § 3.°
Fundo de indenização trabalhista
Correção monetária do ativo
Outras reservas

A Prazo:
de Podêres Públicos
de Autarquias

D — RESULTADOS PENDENTES

Valores
Valores
Títulos
Outras

15.000.000.000

de Podêres Públicos
de Autarquias . ...
em C/C sem limite
em C/C populares .
em C/C de aviso ..
Outros depósitos .

C — IMOBILIZADO

Segunda ConvocaçSo
Convoco, na forma doi Et»
t-totos loclals oi aenborei acionlitai para ie reunirem em Al»
•embléia Geral Extraordinária
no dia 26 de Janeiro de 1967, ài
10 horas, na Avenida Rio Bran<o. 277, loja n, Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara, a fim de
deliberarem fôbre oa seguintes
ainmtoii

15.0004)00.000

A vista e a curto prazo;

41.675.396.902

Títulos e valores mobiliários:

•

Cr|

DEPÓSITOS

1.450.440.218

Edifícios de uso do Banco
Móveis e utensílio.?
Material de expediente ...
Instalações

Cr»

G — EXIGÍVEL

Imóveis

Apólices e obrigações federais, náo à ordem do Bco. Central
da República do Brasil
Apólices estaduais
Apólices municipais
Letras do Banco do Brasil S.A. (instruções ;92 e 204) no
valor nominal de CrS —,—
Ações e debêntures

cn

F — NAO EXIGÍVEL
Capital
Aumento de capital

B — REALIZÁVEL

Outros valores

ASSFMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

TÍTULOS E AÇÕES

¦^•OTWI^flIW

11.299.962.664

Depositante* de títulos em cobrança:

11.254.138.668
45.823.996
116.155.836.095
132.991.053.932
8.535.255.173

do Pais . .
do Exterior

115.149.760.743
1.006.075352 116.135.83G.093

Outras contas .

5.535.255.173 132.991.053.932

477.931.839.022
477.931.839.022
—
—
—
—
Moreira
Salles
ente;
Presidente;
Eduardo da Silva Ramos
Pedro di Perna
Vice-Presld
Júlio de Souza Avellar
José Xavier de Salles — Hélio
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: João
Rodrigues —• Arthur Bernardes Filho; DIRETORES EXECUTIVOS: Joaquim Cândido de Gouvêa Filho — Agenor de Camargo Filho — Basilio Mosconi — Dario Campestrln — Alcyr Mendonça Brasil
Atheniense — Genlno Del Nero; José Martins Sobrinho — Contador — C.R.C. n.° 4.244-S.

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "LUCROS E PERDAS", EM 30 DE DEZEMBRO DE 1966
DÉBITO
Cr$
Despesas Gerais
Honorários da Diretoria e do Conselho Fiscal; Ordenados, Gratificações; Material de
13.027.944.895
Escritório; Portes; Publicidade; Donativos; Alugueres; ete
Inst. Aposentadoria e Pensões dos Bancários
633.228.109
Contribuição do Banco Durante o exercido
Impostos
403.911.762
Saldo desta conta
Juros e Comissões
1.576.756.144
Creditados a terceiros
Amortizações do Ativo
Importância que se transfere para Fundo d e Amortização de Moveis e Utensílios e
133.025.786
abatimento na conta Instalações
Fundo de Reserva Legal
Importância que se transfere
250.000.000
Fundo de Previsão
1.200.000.000
Importância que se transfere
Reserva Especial — Lei 2.627
720.000.000
Importância que se transfere
Dividendos
900.000.000
Pelo 49.» dividendo à razão de 12% ao ano
Caixa dos Funcionários
50.000.000
Contribuição à Caixa dos Funcionários
Gratificações aos Funcionários
1.600.000.000
Gratificação concedida aos funcionários

CRÉDITO
Cr$
Saldo não distribuído do exercício anterior
353.268.758
Reversão do saldo da conta "Reserva Especial — Lei n.° 2.627"
352.662.589
Receita de Juros
609.342.595
Descontos
....'
8.383.959.162
Menos os do exercício seguinte
1.976.418.597 6.407.540.565
Comissões Recebidas ou Debitadas
9.781.799.699
Rendas de Titules e Valores Mobilários
1.548.521.619
Lucro em Operações de Câmbio
717.921.619
Rendas de Capitais não Empresados em Operações Sociais
365.866.657
Outras Rendas
843.868.191

Percentag em da Diretoria
Importância que se transfere
^'•^•^j
50.659.671
Saldo que passa para o exercício seguinte
20.980.792.024
20.980 792 024
—
—
—
—
Júlio de Souza Avellar
Vice-Presidente; Pedro dl Perna
Presidente; Eduardo da Silva Ramos
José Xavier de Salles — Hélio RoCONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: JoSo Moreira Salles
— Basilio Masconi — Dario Campestrln — Alcyr Mendonça Brasil Athedrigues — Arthur Bernardes Filho; DIRETORES EXECUTIVOS: Joaquim Cândido de Gouvêa Filho — Agenor de Camargo Filho
49032
niense — Genino Del Nero; José Martins Sobrinho — Contador — C.R.C. n.° 4.244-S.

.

SWNrStlt^W^^T

in .i ii, ii j i iniinii 4mçmKQm9mmm*m?*mmsmmm*

wmmmmmmmm wsmiRjt&QEstymmMim^

****

pp*1v UJJiJ
-

:.'.¦¦-¦¦

-

"..'

'¦.
¦.¦_.*

NIOUAR

Correio da Manhã

PRESIDENTE
M0N1T SODH* BITTENCOURT

¦¦-¦¦¦¦

'¦"

DIRETOR
M. PAULO FILHO
SUPEHINTENDENTB
OSVALDO PERALVA

EDMUNDO BITTENCOURT — PAULO BITTENCOURT
BIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA. 19 DE JANEIRO DE 1967

Av. Oom-" Prttrt, 4T1

Nt 22.638 — ANO LJCVI

LEI-ROLHA VETA DENÚNCIA A PRESIDENTE
VOTAÇÃO DOS DESTAQUES
ROMPE ACORDO ARENA-MDB

CASTELO FICA EM
BRASÍLIA PARA
VER TRAMITAÇÃO
BRASÍLIA (Sucursal) — O presidente.Castelo Branco
cancelou viagem que io fazer ontem no Rio, para, com
sua permanência no Distrito Federal, acompanhar de
perto a tramitação do projeto constitucional e acertar
com suas lideranças providências urgentes para evitar
o agravamento do impasse no Legislativo, que poderia
provocar o retardamento da votação c o descumprtmento do calendário fixado no Ato Institucional n.° 4.
O chefe do Executivo, que Iria almoçar com seus
'dc
1922, na Escola Mllltnr
companheiros de turma
do Realengo, cancelou a viagem na noite de ontem,
quando recebeu Informações dando conta de que dificuldndcs no exnmc de emendas c destaques .estavam
enlravnndo o cumprimento do calendário estabelecido.
COQUETEL
As Informações foram levadas ao chefe do Govêrno por telefone, através de seus líderes, c pessoalmente, no coquetel oferecido ao deputado Nilo Coelho.
Em tnl reunião, o presidente da República teve oportunldndc de ouvir dezenas de parlamentares c de receber relatórios verbais de,seus lideres e do presidente
da ARENA, sr. Daniel Krieger. Ontem, pela manhã,
o presidente Castelo Branco iniciou seu expediente
recebendo o deputado Raimundo Padilha, lider do Govêrno, que informou sobre conversações mantidas entre a ARENA c o MDB para solucionar o impasse. O
secretário-geral da ARENA, sr. Rondon Pacheco, também esteve com o marechal Castelo, no Palácio do .
Planalto. Ao receber parlamentares da Amazônia e
do Mnrnnhão e Plnul, o presidente tratou também do
problema constitucional, reiterando que não admitirá
vinculnção orçamentária no projeto constitucional.
TELEGRAMA
BELO HORIZONTE (Sucursal) — Os doze novos
deputados federais por Minas Gcrnls receberam com
surpresa, ontem, um telegrama assinado pelo lider
• do Governo na Câmara, Raimundo Padilha, convocando-os para votar o projeto da reforma constitucional. Estes deputados só tomarão posse no dia primeiro de fevereiro, sendo que alguns ainda estfio no
exercício do mandato de deputado estaduaL
O telegrama assinado pelo deputado Padilha tem
os seguintes termos: "Solicito máximo empenho prexado colega seu indispensável comporecimento a partir
0 horas do manhã dia 16 até o dia 21 para votar reforma constitucional. Certo mais uma vez colaboração
indispensável agradeço cordialmente. Rnimundo Padilhn."

CAI NO CONGRESSO
ELEIÇÃO DIRETA
PARA PRESIDENTE
BRASÍLIA (Sucursal) — A emenda 463, dc autoria
do senador Josofá Marinho (MDB-BA), instituindo
a eleição direta pnrn n Presidência da República, foi
derrubada, ontem, no Congresso, não tendo sido necessaria a votação do Senado. A votação ocorreu ás
13h e constltulu-so nn segunda vitória governista no
encaminhamento do seu projeto do Constituição.
TEXTO
Ê a seguinte a emenda rejeitada pelo Congresso:
"Ao projeto dc Constituição — substituam-se os nrtlgos 74, 75 c 70 pelos seguintes:
"Art. 74 — 0 presidente dn República será eleito,
em todo o Pais, cento c vinte dias nntes do termo do pcriodo prcsldcnclnl, por mnlorla nbsoluta de votos, cxcluidos, para apuração desta, os cm branco e nulos.
Parágrafo primeiro — Náo sc verificando a maioria absoluta, o Congresso Nacional, dentro de qulnzo
dlns ^pós haver recebido a respectiva comunicação do
presidente do Tribunal Superior Eleitoral, reunlr-sc-â
>m sessão pública pnrn sc manifestar sobre o cnndl*dnto mais votado, que será considerado eleito se, cm
escrutínio secreto, obtiver metade mala um dos votos
dc seus membros.
Parágrafo segundo — Se não ocorrer a maioria
absoluta referida no parágrafo anterior, rcnovnr-se-á,
•té trinta dlns depois, a eleição cm todo o Pais, a qual
concorrerão os dois candidatos mais votados, cujos rcglstros estarão automaticamente revalidados.
Parágrafo terceiro' — No caso de renúncia OU
morte, concorrerá & eleição prevista no parágrafo anterior o substituto registrado pelo mesmo partido poli*
tico ou collgnção partidária.
Parágrafo quarto — O vice-presidente considerarse-á eleito cm virtude do eleição do presidente com
o qunl so candidatar, devendo, para isso, cada candidato a presidente rcglstrar-se com um candidato r.

i

r

vice-presidente. ,
Art. 75 — O presidente e o vice-presidente da
República exercerão o cargo por quatro anos.
Art. 76 —« O presidente e o vice-presidente da
República tomarão posse a 15 dc março, em sessão
do Congresso Nacional.
Parágrafo primeiro — No caso do parágrafo segundo do artigo 81, a posse realizar-se-á dentro do
quinze dias, a contar da proelamação do resultado da
segunda eleição, expirado, porém, o mandato* a 15 do
março do quarto ano.
Parágrafo segundo — O presidente da República
"Proprestará, no ato da posse, êste compromisso:
meto manter, defender c cumprir a Constituição da
República, observar *s suas leis, promover o bem gcral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e
» independência." k

,

BRASÍLIA (Sucursal) —
Com o requerimento que o
deputado Pedro Aleixo deverá encaminhar à Mesa,
hoje, pedindo a votação
em bloco das emendas preíerenclals da ARENA, estara rompido o entendimento a que chegaram governisl.is e oposicionistas, para n apreciação dos destaquês pelo Congresso, passando o MDB a obstruir os
trabalhos finais da elaboração constitucionalOs lideres do Governo
na Câmara esclarecem, entretanto, que não se configurará, no caso, qualquer
rompimento, pois o MDB
íoi previamente advertido
para a determinação arenlsta de requerer a votação em bloco, tendo em
vista a exlgüidade do prazo (termina, hoje) para a
apreciação de cada emenda
isoladamente, tal como vem
ocorrendo com os destaquês preferenciais do MDB.
O MDB não aceita a pro-

posta para a alteração do
roteiro, traçado de comum
acordo com a ARENA, para a votação dos destaques.
Se o senador Moura Andrade acolher o requerimento
do sr. Pedro Aleixo, a Oposição poderá abandonar o
"conplenário, em protesto
tra a medida arbitrária",
segundo anteciparam, ontem, os srs. Humberto Lucena e Ulisses Guimarães.
Afirmaram os dois lideres emedebistas ser inconcebível a votação em bloco
dos destaques preferenciais
solicitados pela ARENA,
porque muitos deles incldem sobre matérias consi*
¦Geradas polêmicas, a exigirem, caso por caso, o proi unciamento inequívoco do
pienário.
A ameaça à votação dos
destaques preferenciais do
MDB prosseguiu ontem,
n.as sem oferecer maiores
perspectivas de que se concluirá, hoje, pois até às 18
horas de ontem mais de

vinte continuavam na pauta. Calcula-se que, mesmo
trabalhando em ritmo contínuo, o Congresso não vonseguirá' apreciá-los até o
encerramento do prazo.
Apercebendo-se disso, os
lideres governistas na Câmara procuravam, ontem,
uma fórmula de abreviar o
exame das
preferências
oposicionistas. O sr. Humberto Lucena, informado a
respeito, disse ser impôssivel tal fato, que correspondia à nova tentativa de
revisão do entendimento
firmado pelos dois partidos.
AURO
Eram contraditórias, por
outro lado, as noticias sôbre a posição do presidente
do Congresso diante dêsses problemas. Alguns setores acreditam que o presidente do Congresso daiá
conseqüência à sua primeira decisão, considerando
como definitivamente incorporadas ao projeto as

emendas com parecer faVorável da comissão (e já
aprovadas em bloco pelo
Plenário), e rejeitadas as
do parecer contrário. Elementos categorizados da
ARENA desautorizaram essa hipótese, argumentando
que o sr. Moura Andrade
não retirará à ARENA o
direito de deliberar sobre
os destaques que requereu
preferencialmente, a menos
que pretenda comprometer
a sua reeleição para a presidência do Senado.
Os oposicionistas também
endossam ésse ponto de
vista. Tanto que, certos de
que o requerimento do sr.
Pedro Aleixo será deferido,
passaram a falar em obstrução. Isso não acontecer.do, o MDB estará vitorioso,
pois não haverá tempo para a votação de cada preferència da ARENA, prevalecendo, assim, muitos
dos destaques que os governistas solicitaram para
rejeição.

SUPRESSÃO
O representante pernambucano, através da
emenda n.° 356, mandava
suprimir o seguinte artigo
170 do projeto: "Ficam
aprovados e excluídos de
apreciação Judicial os atos
praticados no governo supremo da revolução de 31
do março de 1964, assim
como:
1) Pelo Governo federal
com base nos Atos Institucionais n.°s 1, de 9 dc abril
de 1964; 2) de 17 de outubro de 1965; 3), de 5 dc feverclro dc 1966; 4) de 6 de
dezembro de 1966; e, os
Atos Complementares dos
mesmos Atos Institucionais;
•
II — As resoluções das
Assembléias Legislativas e
Câmaras de Vereadores
que hajam cassado mandatos eletivos ou declarado
Impedimento de governadores, deputados, prefeitos
e vereadores, fundados nos
referidos Atos Institucionais;
III — Os atos de natureza legislativa, expedidos
com base nos Atos Institucionais e complementares,
referidos no item 188.
A Justificação foi a scguinte: "Uma constituição

não pode excluir ato do
apreciação judicial. O contrôle judicial dos atos do
Executivo constitui a pedra
de toque da democracia."
PROCESSOS
O sr. Humberto Lucena
(vice-lider do MDB) deíendeu a proposição do sr.
Oswaldo Lima Filho, pois é
um absurdo excluir da
apreciação judicial os atos
praticados pelo comando
supremo da revolução. Não
obedeceram a processo reguiar. Ao contrário, foram
todos eles objeto de processos sumarlssimos que obedeceram à orientqção, na
sua maioria, do Conselho
Nacional de Segurança, mas
que, também, foram objet«)
de mesquinha perseguição
política de âmbito estadual
c de âmbito municipal,
praticada através dns Asscmblélas Legislativas dos
Estados e das Câmaras dc
Vereadores.
O sr.fúltimo de Carvalho combateu a supressão
dizendo que no momento
oportuno o Congresso oferecerá à Nação proposições
que farão voltar ao Pais a
pnz, como revisão de processo e anistia
INJUSTIÇA
O sr. Oswaldo Lima Filho
defendeu sua emenda, afirmando que o que se pretende no projeto, por um
dispositivo absurdo, aberrante de qualquer sentimento jurídico, é manter,
por uma norma, matéria de
Direito Constiturir.nal acima portanto dns Leis Ordinárias. É a aprovação de
todas as violências, de tôdas as arbitrariedades ccmetidas neste período revolucionário. Numerosos representantes da ARENA
concordam emqi- nos atos
de suspensão de direitos
políticos, de cassação dc
mandatos, de reforma de
militares, de anulação de
patentes militares foram
cometidas injustiças pro.
fundas. Citou o caso de um

oficial da Aeronáutica que
teve sua patente cassada
porque era homônimo de
outro parente, tamoém, oficiai que tomara posição
contra a revolução de abril.
O próprio deputado do exPTB Paiva Muniz foi cassado por haver sido confundido com o deputado
Rubens Paiva. Casos como
esses acontecerem nas Assembléias e nas Câmaras
de Vereadores.
JUSCELINO
Prosseguiu: "A Nação
mesmo não soube até hoje
os motivos alegados para a
cassação áo mandato do senador e ex-presidente
da República Juscelino
Kubitschek de Oliveira.
Seus partidários e todo o
Pais reclnmnram â época a
divulgação dos motivos daqucle ato. Não se pode sequer alegar que S. Exa.
fosse ura adversário do regime instituído pela revolução, porque à sua porta
o então gen. Humberto
Castelo Branco foi bater
certa noite para lhe pedir
o apoio e o voto para eleger-se presidente da República dos Estados Unidos do
Brasil.
Paulo Sarasate — "Não
é exato. Sou parte no as*
sunto. Não é certo".
Oswaldo Lima Filho —
"É exato. Tôda a Nação sabo do íato. O sr. Negrão
de Lima, o sr. Joaquim Ra*
mos são testemunhas, V.
Exa. não pode negar".
Paulo Sarasate — "Pos*
so. Sou parte no assunto.
Não é exato".
Oswaldo Lima Filho —
"Por mais exaltada
que seja a dedicação de V. Exa.
no marechal Castelo Bran*
co, não pode negá-lo."
Paulo Sarasate — "Não
é exato."
Oswaldo Lima Filho —
"Não lhe autorizo a modificar a verdade dos fatos."
Vários deputados se diri*
giram ao representante cearense, cercando*o e com éle
discutindo, decidindo o sr.
Moura Andrade susjH-rnder
a sessão.
FALSO
Reabertos os trabalhos,
o sr. Osvaldo Lima Filho,
disse ignorar que o anuncio de um íato notório

CONSEQÜÊNCIA

Outra emenda aprovada, do sr. Martins Rodrigue?
e subscrita pela representação oposicionista, só permite
a punição do jornalista no caso de publicaçáo ou divulgação, dolosamente, de noticias falsas ou fatos verdadeiros'trancados ou deturpados, que provoquem perturbação da ordem pública ou alarma social; desconfiança no sistema bancário bu abalo no crédito de instituição financeira ou de qualquer empresa, pessoa flsica ou .jurídica; e grave prejuízo do crédito da Uniáo,
do Estado e do município",
"caO texto original do projeto punia as notícias
tocan.
e,
no
conseqüências,
aquelas
pazes de provocar"
te ao credito da União, etc., não condicionava o prejul.
exaltasse os adeptos da' dizo à gravidade.
RECLUSÃO
tadura que, "não satlsfei'A"pena
tos de calar o povo, lá fode «clusão, que íôra retirada do prora, querem calar a Impren.
jetó governamental, como sistema carcerário aplicável
sa e as vozes no Parlaaos jornalistas, só ficou permitida em casos de chaumento". E reafirmou que
tágem,,
Todas as penas pecuniárias serão aplicadas com
Ca.»te.o
o marechal
pro'ir.'
base no salário-minimo, do lugar de deíito. AnteriorKubitschek e
curou o1
mente, eram estabelecidas em valores fixos, sujeitos
lhe ptdiu o v<.>n\ que aca*
à correção monetária, de acordo com os índices de reabpu sendo dado, pois àquedas Obrigações do Tesouro. ¦• ¦ .
"não
tra subver- justamente anual
Ia época
sivo nem corrupto". ConINTEGRALISMO
tou ta r.bém que foi proFoi rejeitada alteração proposta pelo sr. Mem de
curar Juscelino a lhe disSá, segundo a qual não seria passível de punição a
se que não poderia votar
defesa especifica de doutrinas políticas, como —¦ afirem Castelo pois "embora
mou, exemplificando — a do parlamentarismo, sóciaum homem honrndo, semlismo democrático e até do integralismo.
"Discordo da modificação, porque trata do óbvio.
pre íôra um militar vinculado às idéias e ao proO projeto já permite a liberdade de divulgação, em
tais casos" — afirmou o sr. Ivan Luz.
grama da UDN, um udenista quase fanático". InDENÚNCIA
tervelo o sr. Adolfo 011veira:
Ainda que possível a prova das acusações, os jor"Üdènista
nalistas não poderão denunciar a prática de crimes
quase fanático,
não. falso ucàenistn-".
de presidente da República, chefes de Estado ou govêrno estrangeiro, seus representantes diplomáticos,
Então, prosseguiu o re*
e, ainda, presidentes do Senado, da Câmara e minis*
pres mtani.' pernambucano,
. ,
tros do Supremo Tribunal Federal.
Ja**v*olino lho diste confiar
Caso divulguem noticias contra os podêres legis*
em Castelo a quem promolativo, executivo ou judiciário ou seus respectivos
veu a general-de-dlvlsão,
membros, além de não poderem também fazer a pro*
mesmo con Ira o parecer do
va da verdade, estarão os jornalistas sujeitos a penas
então ministro da Guerra,
que variam entre 8 meses e quatro anos de detenção
e multas pecuniárias.
general Lott, que o "conTais dispositivos foram acrescentados ao projeto
siderava um g- neral emigovernamental, que previa a impossibilidade de se
nentemente uoliticr.". Não
provar a verdade das acusações apenas no tocante ao
demorou muito, frisou, e
presidente da República, chefes de Estado e seus reJuscelino recebia a gratipresentantes diplomáticos. O sr. Osvaldo Zanelo
cassadão sob a forma d_
(ARENA-ES) esclareceu qúe o princípio consta da lei
ção de seus diititos politiatual, "mas não impede, por exemplo, que se façam
cos c do seu mandato. Conacusações a Mao Tse-tung, Fidel Castro, Salazar,
oluiu: "são fatos como êsStroessnér."
'.,,
ses, que impõem co ConRESULTADO
gresso, se lhe restar um
Foi aceita emenda proibindo a divulgação de reânimo de independência,
a publicade loteria não autorizada, desde
sultado
não
coragem,
uma nesga de
"não tenha por objetivo inequívoco que
comprovar ou
ção
aprovar o artigo 3.70 do tex*
criticar a falta de repressão por parte das autoridades
to do projeto. Ninguém
responsáveis". Tal alteração foi proposta pela bancada
pretende pela íôrça da lei,.
oposicionista.
revogar a força das armas
Do sr. José Carlos Guerra (ARENA-PE) foi aceique estão instaladas no pota emenda punindo a calúnia, difamação e injuria
der. Mas também que não
contra a memória dos mortos.
O notioiário dos debates no Congresso, Assemse obrigue o Congresso em
bléias e na Justiça, e dos atos do Governo,, em face
que o sr. Juscelino Kubide alteração proposta pelo sr. Edmundo Levi e aceita
tshek tem tantos correllglounanimemente, ainda que contenha calúnias, injunários e tantas dedicações,
rias e difamações, poderá ser transcrito pela imprenem que o povo brasileiro
sa, desde que não constitua matéria sigilosa ou rereverencia como dos seus
servado.
,
maiores homens públicos,
Fica permitida a critica às leis e a demonstraçãoa
que se aprovem com êste
de sua inconveniência «ou inoportunidade, retirada
• ato, o ato indigno que lhe
que
limitação constante do projeto governamental,
nó permitia a divulgação de tais fatos "desde que a
cassou o mandato e os dicrítica não seja feita com o intuito de pregar ou insreitos políticos. Que não se
tigar â desobediência à sua íôrça obrigatória'.
negue àqueles que íoram
. Quanto à critica em geral, é. também permitia3
vítimas do arbítrio, a ga"inspirada
a
pelo interesse público" e retirada^ a ciaurantia da apreciação isenta
sula "é limitada às necessidades da narrativa".
pelo poder judiciário".
Para evitar punição, o jornalista que pubücar
debates caluniosos do Legislativo ou Judiciário, segunREJEITADA
do emendas dos srs. Ivan Luz c Hamilton Prado, terá
de íazer "transcrição fiel e de modo que não oemonstre má-íé".
...
Ò relator-geral Antônio
O prazo para formulação de resposta a PUD"fs"
Carlos se declarou contradiasções julgadas ofensivas é ampliado de 30 para 60 a ter
rio à supressão pretendida
resposta
de
passa
a
O espaço para
publicação
pelo sr. Osvaldo Lima Fiilimitado, garantindo o mínimo de cem linhas, nos
lho, mas disse que a emenjornais.
_
, m
da 828, do sr. Eurico ReAprovou-se, ainda, emenda dos srs. João Caipo"
Freitas
pernutinc-o
Chagas
sende, atendia em parte
(MDB-GB),
(ARENA) e
aos jornais recuperarem, de terceiros responsáveis pe«
aos seus reclamos.
publicação incriminada, o reembolso da resposta que
Feita a votação, a emenas empresas vierem a publicar.
da do sr. Osvaldo Lima FiOutra emenda aprovada, do senador Eurico Kelho foi rejeitada, pela Câsende, permite que o ofendido nas publicações íeit-*5
mara (não foi necessária a
em diferentes localidades, opte pelo direito de resvotação do Senado), por
posta no jornal de maior circulação do Pais, que tenha
183 votos contra 117 e 10
transcrito a ofenssa. Nesse caso, a resposta será P«"
blicada às expensas do jornal que divulgou o fato.
abstenções.

SARAS ATE BRIGA COM LIMA
FILHO E PÁRA CONGRESSO
BRASÍLIA (Sucursal) *—
Forte altercação em pienário, com a participação
dos srs. Osvaldo Lima Fllho, Paulo Sarasate e Amaral Peixoto provocou ontem a suspensão da sess«*io
vespertina do Congresso
durante dez minutos. O incidente começou quando o
deputado Osvaldo Lima
Filho, defendendo sua
emenda que manda suprimir o artigo 170 do texto
da nova Carta, referiu-se
à conferência que o maréchal Castelo Branco teve
com o sr. Juscelino Kubitschck, o fim de pedir o
seu voto. A informação foi
desmentida aos gritos pelo
sr. Paulo Sarasate, que correu para o orador, enquanto o sr. Amaral Peixoto
entrava no debate para
confirmar a autenticidade
da noticio.

BRASÍLIA (Sucursal) — A Comissão de Lei de Iraprensa aprovou emenda que não permite ao jornalista
— "ainda que possível a prova das acusações" —
denunciar a prática de crimes de presidente da Re*
pública, chefes de Estado ou governo estrangeiro, seus
representantes diplomáticos e, ainda, presidentes do
Senado, da Câmara e ministros do Supremo Tribunal
Federal".
A Comissão aprovou ainda emenda do senador
Eurico Resende dando nova conceituação a matérias
secretas, que não podem ser divulgadas pela imprensa, •
sob pena de detenção de um a quatro anos.
i:
SEGREDOS
O dispositivo sobre matérias secretas, ficou sendo
o seguinte:
"Publicar ou divulgar:
a) Segredo de Estado, noticia ou informação re*
lativa à preparação da defesa interna ou externa do
País, desde que o sigilo seja justificado como necessário mediante norma ou recomendação prévia determinando segredo, confidencia ou reserva;
b) noticia ou informação sigilosa, de interêsS»
da segurança nacional, desde que exista igualmenta
norma ou recomendação prévia determinando segredo,
confidencia ou reserva.
Pena — Detenção de um a quatro anos."
O relator do projeto governamental manifestouse contra a alteração aprovada e que importou na retirada de expressões que impediam a divulgação de
notícias "desde que seja facilmente perceptível a lnconveniência da publicação ou divulgação, por preju*
dicial à segurança nacional". Em conseqüência, íoi
também eliminada a proibição de se noticiar o que
se relacionar "com a defesa militar".
"segredo de Estado,
Sustentou o sr. Ivan Luz que
isso
o projeto não coé
indefinível,
por
por si mesmo,
gltou de conceituá-lo".
Quanto a se reconhecer da inconveniência da publicação de certas notícias, indagou:
"Qual a pessoa normal que ignora a conveniência
de se publicar, por exemplo, a movimentação de tropas brasileiras nas fronteiras?"
Já o senador Eurico Rezende afirmou que "não
basta que o segredo seja alegado. Se assim fosse —
disse — o Governo acabaria coibindo todas as divulgações, em sua área, inclusive bobagens como notícia
de aniversário de chefes militares. Na instrução judiciai, se fôr o caso, ter-se-á de provar que a matéria
publicada constituía segredo necessário".
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fordeco de bigode, conduz as pierretes para o corso da Avenida

"No mundo, o Hio de Janeiro! No Rio de Janeiro,
Hight Life Club com seus maravilhosos bailes de
carnaval. Dias 6, 7, 8 e 9 de fevereiro." Eis como se
anunciavam, nos jornais, os quatro elegantíssimos bailes dos foliões de 1937. Trinta anos se passaram embora tudo pareça ler acontecido ontem. E por que não
haveria de ser assim? O sr. Pedro Aleixo continua o
mesmo deputado de sempre. Nós alegres Idos de janeiro da 37, realizava-se imponente prélio de lançaperfumes no Clube de São Cristóvão e grandes batalhas de confete e serpentina na Rua Dona Zulmira.
A chamada turma da Rua Miguel Lemos usava calças
curtas mas alguns freqüentavam o banho a fantasia
na Prala do Flamengo, no qual, com grande animação, e papel colorido se desfazendo e tingindo ornar,
cantarolavam;
Palhaço está na rua e vem anunciar
que Rei Momo já chegou e é hora de brincar...
Enquanto as vitrinas expunham ricas fantasias
dò legionários, odaliscas, baianas, pierrôs, pierretes,
arlequins, colombinas, piratas etc. e máscaras de veludo, os jornais anunciavam, para a alta classe média: "O seu carnaval será o do Cassino Atlântico. Ingresso e ceia, 60$ (sessenta mil réis) por pessoal. A
venda na Confeitaria Lalet, no Largo da Carioca, na
Rua da Alfândega e na portaria do cassino." Aos domlngos, os futuros sociólogos das histórias em quadrinhos se deliciavam com as geniais aventuras da
Betty Boop, no traço magnífico de Max Flelscher pelas páginas do CORREIO INFANTIL, aqui da casa.
Em outras páginas, esta poesia comercial de algum
futuroso diretor de agência de propaganda, ou simpies, mortal e mal pago redator: "Os Encantos de Colombina. Pierrô não pode resistir aos seus estranhos
atrativos. Que terá ela? Cada dia mais linda, Colombina é toda uma carícia suave, que o enlaça e
arrebata numa paixão estonteante! E' que, neste Carnaval, Colombina teve o cuidado de usar o Creme Rugol... Pote 9$, Tubo 6Ç500." Com um copy rococó dêstes, o camarada hoje nem chegaria a traine...
Que importava? Os cariocas se divertiam à grande. Era indiscritivel o sucesso do baile de aniversário
de fundação do Centro de Cronistas Carnavalescos e,
para os dias e noites da folia, o cine Alhambra prometia quatro formidáveis soirécs dançantes e três empolgantes matindes infantis com prêmios valiosos. A
burguesia exultava de contentamento e a massa anônima das ruas antegozava a íuzarca, assobiando Quem
nunca comeu melado...
Nesse tempo, é claro, "elas" já existiam, mas se
mantinham menos audaciosas. Tanto que o Teatro
João Caetano anunciava "quatro grandes bailes famlliares"... Uma marchinha despontava, vitoriosa,
"A espela beleza da melodia, pelo encanto da letra:
trêla d'Alva, / no céu desponta I E a lua anda tonta
com tamanho esplendor I E as pastorinhas / Prá.
consolo da lua I Vão cantando na rua I lindos versos
de amor..."
Sob o titulo intrigante Você, me conhece?, ilustrado com uma foliona de máscara negra, vinha o texto:
"Conheço, sim, meu bem... você hoje tem máscara...
E apesar disso eu a conheço pelos seus dentes inconfundiveis, a que um único creme denfal dá um brilho adorável... LoüoI — preparado cientifico transparente sem pedra-pomes..." Hoje tem goiabada? /
Tem sim, senhor I Hoje tem marmelada? / Tem sim,
senhor I E o palhaço, o que é? / E' ladrão de mu-.
Ihcr...
Com a solenidade característica e hoje perdida, a
despeito ou por causa do turismo, da inflação, dos
astros do cinema, estampava-se o aviso do Baile de
Gala do Teatro Municipal: "Os senhores portadores rie
cartões provisórios são convidados a virem retirar os
bilhetes definitivos selados. Estão à venda em número limitado os bilhetes de ingresso com direito a
bu//ct." Ribeiro Martins, um broto, ao microfone da
Rádio Cruzeiro do Sul, PRD-2, nos altos do Edifício
Império, na Clnelândia, ouvia falar no Teatro Municipal, mas tudo estava tão longe, tão longe: o concurso de fantasias, por exemplo...
Armaram um tablado na Praça da Bandeira para
os chamados bailes populares: coisas da Prefeitura, era
o começo do fim da espontaneidade, era a bagunça
organizada, oficializada. Coretos para as bandas de
música também começavam a rarear, com a chegada
dos ensurdecedores alto-falantes, que os dicionários
continuavam registrando "alti-falantesH. Sábado, 6, à
tarde, desfilaram pela Avenida Rio Branco, centro absoluto do carnaval, os cortejos dos blocos das repartições públicas e houve baile nos grandes e nos pequenos clubes, teatros, hotéis, sociedades recreativas, cassinos • agremiações esportivas* Bailes em hotéis? Quo

horror! dirão, boquiabertos, os juizes de menores do
1967. Notava-se um declínio acentuado do corso de
automóveis, por causa dos ditos fechados, com capota
dura, então apelidados de "couraça de besouro". Mesmo assim, grupos de lindas moças da burguesia, cheirosas, pintadas, ostentando fantasias farfalhantes, gastando milhares de quilos de confete e muitos metros
de fitas serpentinas, rodavam horas pela Avenida
Atlântica, pela Avenida Beira-Mar e pela Avenida Rio
Branco para a extasiada massa proletária que ficava
nos blocos casuais ou enfrentava o calor das luzes, espiando a festa, até que vinha um jato de lança-períume nos olhos, a mão boba esvaziava o bolso do otário, a policia baixava a borrachada, as patas dos cavalos afastavam todo mundo para as calçadas. Nortistas
se esbaldavam pelas bandas da Galeria Cruzeiro, c a
modinha mais cantada era, mesmo: Lá vem o seu china / ÍVa ponta áo pé / Lig-lig-lig Lig-llg-lig-lé I
Dez toes, vinte pratas I Banana e café I Lig-lig-lig
Lig-llg-lig-lé...
Domingo: desfile das escolas de samba. Na hora.
Sem o shoto festivo dos anos 50 ou 60, mas com multo
mais categoria de samba.,Sem bailarinos criando co*
reografias espúrias. Sem artistas de rádio atrapalhando
as cabrochas. Sem a degenerescência de passistas, sem
a cupidez dos dirigentes das "escolas". Tudo na bas«
do amor...
Apesar do declínio, o corso se estirou, intenso, no
domingo, pela Avenida. Quanta alegria, quanta ani»
mação! No baile do Clube Universitário, o rei'Momo,
primeiro e único, coroou as rainhas dos estudantes:
Linda Baptista, Judith de Almeida e Alzirlnha Camargo. A rainha do Baile das Atrizes foi outra famosa
estrela de revistas, depois de comédias: Eva Todor.
Chinês I come somente uma vez / por mês I Não vai
I mais a Xangai buscar a Butterfly / Aqui / Com a
morena I Faz a sua fé / Lig-.ig-lig-Ie...
O carnaval de 37 íoi notável! Em Pernambuco,
fazendo o passo firme da Rua da Imperatriz, os gualamuns cantavam: Evoé, evoé/O camaual de Pemambucolt vibração/Ê o riso/É o suco/Graças ao frevo e á
Federação!.., O pai de Edu Lobo de calças curtas, tor*
cia com as composições de Capiba, Carnera, Levino
Ferreira... Nestor Holanda em sua cidadezinha mlxuruca, queria aprender um chã de barriguinha. Josó
Em Belém
Conde nem pensava nas suas Luizas...
do Pará, os integralistas assaltavam um carro alegorico, que tinha a forma de um navio, dele arrancando a Bandeira Nacional. O delegado de Polícia fot
à sede da Ação, recuperou a Bandeira para o clube
carnavalesco e efetuou a prisão de treze partidários
do sr. Plínio Salgado. Em Natal, os meninos Milton
e Hélio Teixeira Fernandes, Eugênio e Raimundo Sigaud, Murilo Aranha, Genardo Leite futuros publicltários, advogados, negociantes em madeira, formaram, com um futuro repórter, um grupo de carnavalescos volantes que viviam passeando do Grande Ponto ao Aero-CIube, onde dançaram a matinê infantil,
ao lado do futuro gramático Adriano da Gama Kury,
do futuro odontologista muito famoso cm Recife, Eyder
Simonetti, e do futuro célebre cirurgião Valdir Leopoldino... Menina/que estás mascarada/Não oculta
nada/Esta mdscaro dc veludo/Porque o teu olhar maganoiPor baixo do pano/Aíc rer elo tudo...
No Rio, enquanto a cidade se entregava aos foiguedos carnavalescos o Edifício Carioca, no Largo do
mesmo nome, era teatro de um crime brutal. A vítima, o capitalista Álvaro Corrêa Bastos, foi atacado
a socos e asfixiado com o próprio lenço. E em São
Paulo, na terça-feira gorda, morria o conde Francisco Matarazo, às 3hl0min, venerado por toda a cidade.
Linda pastara/Morena, da côr dc Madalena/Tu
não tens pena/De mim que vivo tonto com o teu
olhar... O povo cantava, na orgia. Proclamavam-se
os campeões de 1937. Entre as grandes sociedades,
ganhou o Clube dos Democráticos, seguido dos Tenentes do Diabo. No prélio das repartições, venceu o
Bloco da Prefeitura. Entre os ranchos, o Inesquecível
União das Flores.
Têrça-felra, noite adentro. O primeiro a entrar
na Avenida, é o carro dos Pierrôs da Caverna. Depois, nesta ordem, Democráticos, Tenentes, Clube dos
Fenianos, Congresso dos Fenianos. O primeiro carro
alegórico dos gatos era "Imprensa Livre", significativa homenagem aos homens do pensamento. Nele se
viam os cabeçalhos de todos os jornais do Rio. Seria
uma alegoria premonitória? Porque depois a 10 de
novembro o golpe parafascista mandou jornalistas
pró xilindró, outros para o exilio, e a liberdade de Imprensa virou anedota. Ditadura... censura. O povo,
como sempre anestesiado: Mamãe, eu <juerofMamãe,
eu quero/Mamãe, eu quero mamar/ Di a ehupeta/Di
a chupei a/Dá a chupeta pro bebi não chorar...

Texto de
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Cavalcanti
de Paiva
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CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 19 de Janeiro de 1987
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confirmando seu
protagonistas dc O Fardáo, de Braulio Pedrosa,
sucesso pnulista no Teatro Mesbla

Sobre gente nossa
Geração Trianon
Depois que escrevemos crônica sobre os 45 anos
dc teatro do escritor Paulo de Magalhães, inúmeras
têm sido as homenagens recebidas pelo dramaturgo,
cm vários Estados, dc associações culturais c imprensa escrita c falada.
Paulo de Magalhães citou a Geração Trianon como
"base histórica" dn comédia brasileira. O Trianon estreou como teatro no dia 17 de março de 1915, tendo
como empresário J. R. Staífa c a primeira companhia que ali atuou foi a de Crlstiano de Sousa.
Antes, esporadicamente, Artur Azevedo, João do
Itlo, Eduardo Vitorlno e poucos mais realizaram
temporadas de comédia de curta duração e escasso
êxito.
Foi no Trianon quo o teatro declamado tomou cadesde 1915
ráter permanente, em temporadas seguidas,
"Cineac".
cm
transformado
então
até 1935,
No Trianon, Cláudio dc Sousa, com Flores de
Sombra, interpretada por Leopoldo Fróis e Apolônia
Pinto; Abadie Faria Rosa, com Longe dos Olhos; Gastfio Tojciro, com Onde Canta o Sabiá; Oduvaldo Viana, com Manhãs de Sol; Viriato Correia, com Bombonzlnho; Armando Gonzaga com Cala a Boca, Etclvlna; Paulo de Magalhfies, com O Interventor; Henrlque Pongctti, com História de Carlitos; e Joracy Camargo, com O Bobo do Uci marcaram os maiores sucessos de bilheteria dn Geração Trianon.
Entre os atores, Procópio Ferreira, que maiores
trlunfos obteve naquela fnre; Leopoldo Fróis, Jaime
Costa, Manoel Durfies, M. Pcra, e as atrizes Apolônia
Pinto, Lucilia Percs, Abignil Maia, Belmlra de Almeldn, Iracema dc Alencar, Dulclna de Morais, Conchitn dc Moraes, Elza Gomes, Horténsia Santos. ítala
Ferreira c Regina Mnura foram os intérpretes mnis
famosos da Geração Trianon.
Mnis para ndlnntc publicaremos de Paulo de Magalhfioi umn entrevista palpitante de novidades e
curiosidades sobre n sun Geração Trianon.

V
I

Baile da» Atrizes
A nova diretoria dn Casa dos Artistas, tendo como
presidente Francisco Moreno, Já está trabalhando ativãmente para a realização do 32.° Baile das Atrizes,
que será o maior baile do carnaval dc 1907. O Clube
Sirlo e Libanês cedeu os seus salões numa demonstração dc carinho para com os artistas brasileiros, porque toda a renda da festa se reverterá para os artistas que se encontram Internados no Reliro dos Artistas dc Jacarepaguá. Durante o baile será coroada
a Bainha dai Atrizes de 1967, Dercy Gonçalves.

A volta «Io TUN
O TUN, que no ano passado npresentou Capitães
da Arrla, de Jorge Amado, no Teatro Serrnrior, já inlciou seu programa para 07. A primelrn apresentação
será a peça Caiu o Ministério, de França .Ir., comedia divcrtldlsslma que terá a direção de Dorival Carper. A segunda será uma peça que está sendo traduzlda por Divancy dc Oliveira e será dirigida por

Francls Palmeira. A terceira será um clássico que,
segundo a produtora Dlna, irá revolucionar tudo O
que já foi feito até aqui.

Curso Sandra Dicken
Sandra Dicken, inaugurando sua Academia (Rua
Real Grandeza, 248), abre cursos diversos, tais como:
Ballet (para adultos e crianças), Ginástica Corretiva
(para senhoras), Dança Moderna, e um curso para
Atores Profissionais. Matrículas abertas para começar ainda esta quinzena, podendo ser efetuadas das
7 ás 20 horas, dc segunda a sexta-feira, na própria
Academia (tel.: 26-5913). O curso especializado para
Atores Profissionais prepara c completa atores para
qualquer gênero de espetáculo e especialmente a comédia musicada. Aulas duas vezes por semana, com
turmas limitadas no máximo de 15 alunos.

Agostinho Olavo em japonês
A Embaixada do Brasil em Tóquio Informa que,
após o êxito alcançado pela representação de A Raposa
c as Uvas, de Guilherme Figueiredo, patrocinará a
apresentação de outra peça brasileira.O Anjo, de Agôs.
Unho Olavo.
A peça já foi traduzida para o japonês pela senhoro Auako Hashinoto, e será apresentada pelo grupo teatral Galtldan Hcnskin, criado há dois anos, reunlnrlo artistas do conhecido grupo Budonokal, que já
havia apresentado, em 1966, A Raposa e as Uvas.
Por ocasião da representação, a realizar-se nos
íará
primeiros dias de fevereiro, a NHK, Rádio Japáo,
utilizá-la
Olavo
para
Agostinho
de
da
peça
gravações
cm suas transmissões para o Japão e América Latina,
esta cm português.
Visando, ainda, a dar maior divulgação à peça
brasileira, a revista Hlgoki-Klokl (Tragédla-Comédla)
de íevepublicará o texto da peça cm seu número
comudo
diretores
dos
grupo,
um
Isumi,
rclro. O sr.
nicou à Embaixada do Brasil que o Teatro Gokidan
Ocnskln imprimirá para cada apresentação 7.000 folhetos, que serão distribuídos ás pessoas relacionadas
com o teatro' dc vanguarda e experimental do Japão.

Estúdio Levi - Professor Kusnet
O Estúdio Rnqucl Levi comunica que sendo limitado o número de vagas para o curso de Teatro
do professor Eugênio Kusnet, os interessados deverão
apresentar-se.
O curso transcorrerá durante a segunda quinzedc
na
janeiro e o mês dc fevereiro, c foi organizado
para aqueles que, dedicando-se a outras atividades
durante o ano letivo, querem aproveitar seu período
de férias.
As aulas serão essencialmente práticas e terão
lugar às quartas e sextas-feiras, das 18 às 20 horas.
O preço do curso é de CrS 50.000 adiantados ou de
duas mensnlidados de CrS 30.000.
Os alunos do curso anterior, realizado pelo professor Kusnet no Estúdio, terão prioridade na ocupa.
ção das vagas.

Tema aue está agitando na Franca: voltarão o
de origem
que lá eles chamam de pompiers? (alusão de tradidesconhecida aos capacetes que os pintores
'iapara
ção daviniana colocavam nos seus modelos
os
pinzer romano" — termo que serve para designar
tores da Belle-Époque, vasios, pomposos, o academicismo da grandiloqüência e da presunção). Pierre
da
Cabanne acha que a ressurreição dos paladinosNorBelle-Époque poderá ter origem na America do nos
te onde nunca deixaram de ter sua importância onde
grandes museus (o de Boston em particular) e
os grandes marchands não cansam, graças a estoques
e prepacientemente acumulados, de fazer exposições
causas
das
Uma
estilo.
em
grande
volta
param uma
de que
dessa reabilitação imprevista seria a inflação mestre3
são vítimas os impressionistas e os pequenos
do fim do século XIX.
Esses pintores pompiers, que na sua época gozacomo
vam os favores do Estado e chegavam mesmo, verdaMeíssonier a ser uma força, considerado um fazer
deiro "ministro das Belas Artes", acreditavam dada pintura um templo dos bons sentimentos e que
vam ao público o frêmito de uma alegria incomparavel, a mais nobre, a mais verdadeira, a mais pura demuito dimonstração de sabedoria e arte. Ganhavam nao
havia
nheiro é verdade. Da escioqueria ao talento
um longo caminho; esses senhores que se faziam passar por herdeiros de Poussin.deRembrandt.deFrago"Iam.
nard ou de Ingres, não possuíam senão a arte do
ineram
domínio
onde
bido" e do bem-acabadínho,
adversários,
ridicularizar
de,
ao
para
ponto
superávels
não tinham senão que pretender que suas telas estavam inacabadas. Além de Meissonier, Roybet, Chocarne-Moreau. Debat-Ponsan, A. de Nouville, Bcuguereau,
Léon Bonnat, Gervex e outros pontificavam nos salões e nas salas de visitas dos 1900. Acreditavam a
afirmavam deter os segredos da grande tradição
artiflquando não eram capazes senão de truques, de atelier.,
de
salmouras
ou
de
cozinha,
receitas
de
cios,
adquiridos laboriosamente na Escola de Belas Artes e
que transmitiam aos seus alunos, os pompiers do futuro.
grande
Quando, há uns quinze anos atras, um"corrida"
7narchand americano fêz, em Paris uma
da retrospectiva organide quadros pompiers e, depois "Pintura
dos Salões dc
Dijon,
de
museu
zada pelo
1860 a 1900", que obteve um considerável sucesso,
os "meios artísticos" começaram a se movimentar.
Hoje eles fazem rir, mas o certo é que há pouco,
numa reunifio promovida por uma galeria de avantgarde, alguns quadros de Borguereau tiveram o êxito
de um acontecimento! Os mestres da Belle-Époque
marcham sobre o mercado de arte, lentamente, mas
com segurança.
A vola dos pompiers tem qualquer coisa de estranho: essa gente grava, solene, posada faz importante rir.
Ninguém, diante da história da arte francesa, ousaria imaginar: eles divertem. Como 1900 diverte por
sua blzarria, por seus artifícior» seus falsos .entimentos. Vários pintores de avant-garde colecionam pomplers e se esbaldam diante deles. Mudando de tom,
o espírito, o erotismo dos mestres da Belle-Époque
são reencontrados nas fotos de revistas de cinema
e nas ilustrações de luxo, gênero Play-boy ou Lui,
nos cartazes, na publicidade cinematográfica, etc,
Voltarão os pompiers? Além disso, os que riem
aos outros. E no
hoje deles, podem amanhã íazer rir"corrida"
aos mesBrasil? A moda pegará, com uma
três dos fins do século e início dos XX? Tolice, mui.
tos deles ainda estão bem vivos por ai. faturando e
cientes de suas sumidades

Os EUA na Biena'

O compareclmento dos Estados Unidos na próxlma IX Bienal de São Paulo, desta vez terá um caráter
especial. Com a organização oficial da National Foundation on the Arts And The Humanities, conforme
informamos de Washington no ano passado, a P»rticlpação americana não mais será confiadf. a um
ou outro museu ou centro, mas através do órgão de
aplicação da referida Fundação Nacional para Artes
c Humanidades — a Smithsonian Instltution. O resr.
presentante e possivelmente comissário americano,
John Satton, já esteve em São Paulo tratando do assunto. Consta que por um problema burocrático Q«
verbas, a participação americana não viria financiada
desta vez pela Smithsonian, porém financiada por um
grupo nacional de museus americanos, cujos diretores
virão ao Brasil para a IX Bienal, aqui chegando, en.
- tretanto no dia 30 de setembro, sete dias após a inauguraçáo' da mostra do Ibirapuera, medida acertada,
pois todos conhecem o clima excessivamente oficial e
social das inaugurações das bienais, seja de Veneza,
Paris ou São Paulo. Tudo leva a crer que a partlcipação americana terá pela primeira vez um critério
diverso dos anteriores, quando vinham pintores da
Califórnia (alguns), artistas de Nova York, etc. num
critério orientado pela instituição regional que fosse
encarregada de organizar a delegação.

15 anos no Museu

A diretoria e o Conselho Deliberativo do Museu
de Arte Moderna do Rio estão convidando várias perjonalidades relacionadas com a vida e desenvolvimento
da instituição para, num coquetel, comemorar hoje,
às 18h30min, os 15 anos de vida do Museu que transcorreu domingo último.
Antecipando, fará inaugurar uma exposição de
equipamento de interiores (Fátima), uma exposição
cinematográfica, voltando a representar parte do acêrvo da casa.

Finlândia ua Bienal

A Finlândia pretende comparecer na próxima Bienal de São Paulo com uma das mais expressivas representações que já terá enviado aos certames Internacionais, a íim de comemorar os 50 anos de sua
independência. Já foi solicitado maior espaço, pois
pretende também comparecer com equipamento de interiores, aspecto em que lidera na Europa. A Finlândia trará também para o Museu de Arte Moderna
do Rio uma grande exposição que possivelmente seria
inaugurada no dia da sua independência, B de dezembro.
OCA¦67
Célio Lyra iniciou seus comunicados de 1967, como
èle mesmo diz, informando que o Luxor Hotel encomendou ao pintor Juarez Machado, da equipe técnica
da OCA, os quadros que irão decorar os apartamentos
daquele hotel cujo interior, aliás é da OCA.

Uma grande lei da natureza é a tendência acusada para a normalidade. Somos propensos, entretanto,
a nos maravilharmos com o que se afigura excepcional, quando a própria perfeição constitui, de fato,
uma espécie de normalidade superior. Um professor
de medicina, Roger, escreve, em um dos seus livros,
que todos os homens são iguais: as diferenças correm
por conta de uma ilusão de ótica do espírito. Pode
parecer absurdo estender esse conceito aos artistas,
tanto costumamos encará-los como personalidades singulares. Vale lembrar, contudo, que as crianças, no
circo, também consideram super-homens o malabarista ou o prestldigitador. Não adianta explicar-lhes que
tudo se enquadra dentro de normas racionais de exercicio e depende de uma forma de destreza, especial,
sem dúvida, mas naturalmente desenvolvida.
Se se trata de uma destreza especial, dir-se-á
que representa, então, uma singularidade. Mas se o
malabarista é singular aos olhos dos espectadores, reverte à normalidade no seio da classe profissional a
que pertence. Um grande exército que se mobiliza, em
tempo de guerra, dá, aos que estão de fora, o sentimento de que os feitos heróicos a que se destina se
compõem da soma de múltiplos heroísmos individuais.
Cada recruta, porém, cada soldado, embora se transfigure aos olhos dos que o cercam, na vida social ou
familiar, se reduz a um tipo-padrão, idêntico a dezenas de milhares, e tanto mais eficaz quanto mais próximo de um determinado índice de normalidade. E
herói, afinal, não é o que desbòrda do grupo, e sim o
que mais de perto cumpre o dever comum, que incumbe a todos.
Cada pianista, cada cantor, cada violinista, cujas
vocações se revelam na infância, e alcançam os primelros prêmios de conservatórios, são considerados,
nos seus próprios círculos sociais, meninos-prodlgios,
e jovens dotados de excepcional talento. Mas em Nova
York ou Paris surgem, todos os anos, dezenas de intérpretes profissionais, que, pare se fazerem' ouvir,,
lutando contra a inumerável concorrência, têm até de
Esses intérprepagar, comprar os próprios concertos.
amplos,
técnicos
recursos
regra,
de
tes possuem, via
incongruente
resulta
qualificar
e
bastante completos,
de extraordinária uma execução correta da Sonata, de
Liszt, ou da Chaconne, de Bach, que qualquer um
deles possa proporcionar, se outros cinqüenta estão
sempre dispostos a repetir a façanha. Diminua-se, no
entanto, o quadro, e coloque-se o virtuose que, em
um grande centro, passou mais menos ignorado, no
âmbito de um pequeno círculo de ouvintes. Logo ressurgirão as exclamações: que técnica incomuml que
domínio raro do instrumento! Trata-se de um engano
de perspectiva: é a ilusão de ótica do espírito, a que
se refere Roxer. .
Ao chamar-se a atenção para as noções de falsa
grandeza e ilusória superioridade suscitadas superficlalmente, nfio se infira, porém, que os artistas que
atingem essa plenitude normal de recursos sejam menos dignos de apreço, ou nfio mereçam os estímulos
e as francas aprovações dos que os cercam. Nfio cabe
mesmo combater a hipérbole, cujo calor humano parece Indispensável, como íôrça estimulante; mas ©
que se verifica é que a pura normalidade nos sugere
méritos extremos, na medida em que o meio é fértil
de índices infranormals. Daí o ditado: em terra de
cego, quem tem um olho é rei.
Todo elemento vivo possui largas chances de aicançar desenvolvimento Integral, se causas contrárias
nfio interferirem. A educaçfio técnica do artista equivale a lhe proporcionar uma segunda natureza, cuja
lei suprema é a naturalidade e precisão das reações,
diante do material da sua arte. A rigor, se cem estudantes entram em um conservatório, e completam
seus estudos, deveríamos ter, por fim, cem bons músicos. Se temos apenas oitenta, essa média não deixa
de ser aceitável, dada a incidência de fatores fortultos. Mas se dos cem apenas um resulta bom músico,
encontramos uma inversão radical da ordem comum
das coisas. Êsse um se proclama gênio e, em certo
sentido, nfio deixa de ter razão, porque sobreviver,
artisticamente, quando todos os outros perecem, nao
seria provável sem uma obstinada genialidade.

Concurso Internacional de Canto
O III Concurso Internacional de Canto do Rio de
Janeiro, organizado pela SBRAC, inaugura-se a 10 de
Junho no Teatro Municipal.
O Concurso está suscitando interesse no estrangciro e a lista dos pedidos de inscrição já é numerosa,
incluindo diversos países da América e da Europa
(Finlândia, Polônia, Alemanha, EUA, Peru, Chile,
Inglaterra, etc).
O Júri do III Concurso Internacional de Canto
será composto de membros representantes de diversos paises da Europa e da América.
A SBRAC já recebeu confirmação dos seguintes
nomes: Arta Florescu — Romênia, soprano, que tem
atuado nos maiores teatros europeus, e dará vários recitais no Brasil organizados pela SBRAC; Janlne Mlcheau — França, da ópera de Paris, cujo nome é bastante conhecido no Brasil; Henri Gagnebin da Suíça;
a grande cantora Maria Caniglia; Eleazar de Carvalho; Christina Jamroz; e, Georgi Mellis.
A margem do Concurso, a SBRAC está organizando a apresentação de concertos e balelt com música
de compositores brasileiros em colaboraçfio com a dlreçfio do Teatro Municipal.

ESCRITORES
E LIVROS
JOSÉ CONDE
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NO livro póstumo Tltc Moueable Fcast — cm que
narra suas memórias parisienses dos anos 20 — Ernest
Hcmingway revela a origem da famosa expressão
•Geração Perdida", com a qual Gertrude Stcln dcflniu todos os seus jovens compatriotas volun'àriamcntc
exilados na Capital francesa. A denominação, que teria procurado exprimir o desajustamento espiritual ou
psicológico — que se dissimulava na festa continua
dc uma vida agitada c boêmia — parece tei nascido,
na versfio hemlngwayana, de um desabafo nada romântlco. cm si mesmo. Tudo teve origem no cngulço
"T". de Gertrude Steln. Não
do velho Ford, modelo
um mecânico americano —
consertar
o tendo sabido
Guerra Mundial — a
dn
primeira
combatente
antigo
escritora explodiu:
Vocês sfio todos uma geraçfio perdida!
E voltando-se pa™ os fCUS ¦migos artistas c boêmios, dentre os quais Hcmingway:
t Isso mesmo! Todos uma geração perdida,
voeis que fizeram a guerra.

Hemingway e outros
(Ainda Tltc flíot-cablc Feast: com o título de Paris é Uma Festa — e cm tradução de Ênio Silveira —
a edição brasileira desse livro aparecerá em maio pró.
ximo. Lançamento da Civilização Brasileira).

ALGUNS marcos de 1968: em Moscou, os escritores André Siniawsky e Youli Daniel, acurados da
agitação subversiva e dc propaganda anti-soviética, são
condenados à prisão. "Prêmio Nobel de Literatura"
outorgado aos Israelenses Joseph Agnon e Nelly Sachcs;
"Prêmio Goncourt": Edmondc Charles-Roux; "Prêmio
Rcnaudot": José Cabanis; "Prêmio Fcmlna"; Irene Monésl; "Prêmio Médlcis": Maric-Clalrc Blals; "Prêmio
Intcraliado": Klébcr Haedens; "Prêmio Saintc-Beuve": Daniel Boulanger e Jean-Claude Rcnard. Eleição
dc Maurice Druon para a Academia Francesa. Falecimentos: Evclyn Waugh (abril), Anna Langfus
(maio), André Brctoa (setembro).

NOVIDADES anglo-americanas: Harold Ntcolson:
Dinries and Letters (1930-1939), seleção de Nigel Nlcolson; Satori in Paris, em cujas páginas o ex-cheíe
de fila "Beat", Jack Kerouac, pesquisa, na França,
alguns supostos ascendentes, inclusive aristocratas.
Reedições (na França): Obra» Completas de Guillaume Apollinaire, em quatro volumes, sob os cuidados de Michel Decaudin; Obras Completas (ilustradas), de Balzac (Col. "Bibliófilos).

O QUE eles dizem:
Jean Cau ("Goncourt" de 61):
Detesto o uísque, t excessivamente consumido no romance e no cinema de hoje.
O poeta e critico André Berry, expondo as suas
Idéias sobre o "mapa literário" parisiense.
O mundo da critica está divido em zonas perfeitamente definidas, cujos habitantes se amaldiçoara
uns aos outros, ou simplesmente se ignoram.

O romancista Henry Miller, durante uma entrevista:
A América que amo é a de Whitman. Thoureau e Emerson, mas essa América Jamais existiu.
Ao cineasta Clouzot — que tinha, ou tem. o hobbv
da pintura'— perguntou, certa vez, o poeta Jacques
Prévert:
Entfio, como vai a pintura?
Acabada — respondeu o diretor de Les Diabotiques.
Clouzot, prosseguindo:
Depois da morte de Paul Roux nfio consigo
mais tocar nos pincéis.
Prévert suspirou com fingida compunção:
Grande Paul Roux.
Concluindo:
Até mesmo no outro mundo continua a prestar bons serviços aos amigos...
•

LIVROS para a Rua Ministro Viveiros de Castro,
41, apto, 201 — ZC-07.
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CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 19.de janeiro de 1967

2.° Caderno
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Relação dos aprovados no Colégio Naval
Relação dos candidatos ao
Colégio Naval aprovados nos
exames de conhecimentos e
a chaque deverão aguardar
de
saúexames
os
mada para
aptidão
profissional:
de
de e
Luiz Roberto Araújo de
Oliveira, Armando José FraFragoso, Tagoso, Armando
TavaSidney
Nagato,
dahisa
FerTeodorico
Pinho,
de
res
reira Fernandes, Paulo Roberto Gomes, Sérgio Eduardo dc Lima Tosta, Dinotito
Carvalho de Queiroz, Ricardo do Lima Vallim, Cláudio
dos Santos, Hélio de Souza

Pingiielli, Celso David de
Oliveira, Marco Antônio de
Mattos Gervazoni, Nelson da
Silva Filho, Ronaldo de Oliveira Freitas, Paulo Soares
Souto, Laércio de Mendonça
Furtado, Jorge: Victor Ferreira, Paulo José Rodrigues
de Carvalho, Alexandre Santos Maia, Edmilson Alves Lopes, Arnaldo Sonato Martins
Calado, César Pinto Corrêa,
Fcdro Paulo Wojtas, Bruno
Walter Chagas Considera,
Nelson Pereira Mendonça Júnior, Márcio Souza Rosa, Oscar Luiz Monteiro de Farias,
Gerson Fernandes Lopes, Jaiiilson Leandro de Lima, Gelson Domeciano da Luz, Mauro Sérgio de Bodt Pereira,

Élcio Diogo Tavares, Raul
José dos Santos Grumbach,
José Ferreira dos Passos, Roberto Amorim da Fonseca,
Sérgio da Fonseca Fontes,
Antônio Sérgio Nunes de
Araújo, Marco Aurélio Dutra de Rezende, Jorge Guimarães Lapa, Jorge Lauro
Bazeth, Rodolfo Natal Corrêa Santos, Frederico Rodrigues dos Santos, Carlos Autran de Oliveira Amaral, Edgard Costa de Freitas Filho,
Fernando Paulo Millen Coutinho, William Pinto Coelho,
Ricardo Cunha Palheiros, Antônio Raimundo . Pires Júnior, Luiz Fernando Sodré
da Rocha Lima, Osmar Romano Júnior, Ivan da Fon-

seca e Silva Lauro, Edgar
Francisco Oliveira de Jesus,
Marcus Theodor Schilling,
Geraldo Majcla Souza Alô,
Henrique Nascimento Passos
Corrêa, José Carlos Martins
Fontes, limo Alexandrino Silva, Carlos Afonso Fernandes
Testoni, Carlos Alberto Plres de Castro, Jorge Corrêa
Ferreira, Jomar Avena Barbosa, Carlos Alfredo Vicente
Leitão, Irineu Martins de Oliveira, Gilberto
Wanderley
Prisco, Geraldino de Melo
Morais, Francisco de Oliveira Rezende, Emilson Morais
Silveira, Vicente Roberto de
Luca, Paulo Roberto Oliveira Mesquita Spranger, Paulo
Roberto Queiroz Dias, Lafacti

Marins da Rocha, Augusto
Marinho, Roberto Pinto, Pedro Gomes dos Santos Filho,
Antônio Manoel Yasqucs Gomes, Douglas Thomaz de Lima, Carlos Edson Gomes Fcijó, Ronaldo' Gama Fontes,
Gilberto Gonçalves Gomes da
Costa, Antônio César Durante, Marcelo Tupinambá Fernandes de Sá, Sérgio Marquês Fabiano Alves, Eduardo Martins Guterres, Sérgio
Gonçalves Maciel, Jorge de
Paula Silva, João Carlos da
Cunha Lima, Gabriel José
Colmenero Lopes, Ivo de Almeida Werneck, Carlos Henrique Dore, Júlio César Lopes de Albuquerque,' Alfredo Domingos Faria da Cos-

ta, Carlos André de Abreu
Soares, Neyf Prócs do Almeida, Reginaldo Fernandes,
Marco Antônio Marcai Pinto,
Felipe Santiago Borges, Afrânio Paes Leonardo Pereira
Júnior, Antônio Dias Cardoso, André Luiz Vrri Nunes,
José Maurício Siqueira, Antônio Ivo Barbosa dc Carvalho, Paulo Cheade, Antônio
Luis da Silva Guimarães, Armando Mércio Barros Cardoso, Caetano Francisco Paula,
Luis Marcos Pereira Lima,
Vasco Emidlo Correia Filho,
Henrique da Silva Lourciro, Paulo Fernando Bastos
Ehlcrs, Aurélio de Miranda
Lins, Manoel José da Silva
Neto, Marcos Paulo Montei-

Pires, João César dos Santos
ro, Adriano Gonçalves DuarBatista, Floriano Carlos Marte Filho, Nilo Sérgio Torres
tins Pires Júnior, Heitor Alde Borborema, Carlos Alberves da Silva Filho, Marcos
to Campos de Vasconcellos,
José Barbosa, Ronaldo de
Tarcísio de Araújo Lins, NelOliveira Rocha, Renato de
son Panno Valise, Nélio BruMattos Filho, José da Silva
r.o Koschek, Mauro da Rocha
Vieira, JosÓ Roberto Motta' Barbosa Filho, Luiz Teixelia, Tiudorico Leite Barbosa.
da Silva, Henrique Adriano
Candidatos de Fortaleza: José
do Lucena Navaes, Edmundo Abreu de Paiva, José , Elias Corrêa Filho, José
Maia de Oliveira. Candidato
Leonardo do Castro, José
de Florianópolis: Marcos SalCarlos Scribel da Silva, Carles Leyendecker. Candidato
los Alberto Gomes, Gustavo
de Belo Horizonte: Ricardo
Cahn do Valle Silva, Valdir
Valadares Gontijo. CândidaLemos Padilha, César Autos de São Paulo: Luiz Augusto Novaes Pereira Lima,
Mário Vieira Raymundo, Abigusto do Mello, Léo Kenjl
Kato, Antônio Galvão de Allio Eustáquio de Andrade
meida Simões e José Vicente
Neto, Sérgio Salles Pires,
Lobato Sanches Júnior.
Fernando Luiz Brederodes

Correio publica respostas de Matemática - CP II
O segundo exame para admissão ao Externato do
Colégio Pedro II foi realizado ontem com início às
sete horas. O exame foi aplicado cm quatro provas
distintas divididas por quatro grupos de alunos respectivamente c duraram desde as 7 horas até as 18h.
publicamos aqui as provas de Matemática com as respectivas respostas fornecidas com a ajuda do jornalista Roberto Carneiro:

PROVA DO 2.° GRUPO

Ifl. PARTE*

Ifl questão:

De quantos milésimos o número decimal 0,74 excede a quinta parte do quociente de 75,725 por 23,3?
R: 0,099.

Escreva a maior e também a menor fração de denominador 19, compreendidas entre 3 e 4.

1.» PARTE:

Zfl questão:

2,a questão:

A soma de dois números é 140. Se o menor fôr
diminuído de 14, ficará igual à metade do maior. Quais
são os números? R: 56 e 84.

12

do divisor e o

do resto.

quociente é

ifl questão:

3

Um menino gastou

5

da quantia que levava na

2
compra de um sapato; do resto em esmolas;
5
- -8
do restante em outra compra; sobrando-lhe, ainda,
Cr$ 840. Qual a importância que o menino inicialmente possuía: R: CrS 4.000.
'
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3.a questão:

4 dúzias de abacates c 7 dúzias dc pêras custaram CrS 7.956. Uma pêra e um abacate, juntos,
custam Cr$ 117;
Qual o preco dc cada abacate e de cada pêra?
R: Cr$ 52 e Cr? 65.
2.a PARTE:
— Escreva o maior número possível com os
algarismos 1, 5, 9, 4 e 6N R: 96.541.
"Efetue
—
a subtração 50104 - 43856 e tire a
prova dos noves. R: 6248.
— Efetue: 3 i 37-5 (104 + 8-11)- + 15 \ -95.
R: 1.
— Qual o maior e o menor resto da divisão de
um número por 19? R: 18 c 1.
— Faça a subtração entro o maior c o menor
número primo compreendido entre 32 e 60. R: 22.
— Pelo processo da decomposição em fatores
primos, acho o m.d.c. dos números 48, 60 e 72. R: 12.
— O número 8 quantos sétimos tem? R: 56.
— Reduza aó mesmo denominador as frações:
4
15

7
'30

45

9 — Resolva:

24
90 '

+ 2,37 X

21

8

90

90
1
+ —
4

Um terreno retangular tem para dimensões, ....
0,12 Km e 3,6 Hm e será cercado com arame farpado,
em três fios, fixados em moirões distando de 1,2 cm
um do outro, c preso cada fio ao moirão por um prego.
Quer-se saber quantos quilômetros de arame farpado
são necessários e quantos moirões e pregos vão ser
utilizados.. R: 2,88 km; 2.400 moirões, 7,200 pg.
2.a PARTE

•

1) Quantos décimos tem o número 347? R: 3470.
2) Some ao

¦
r .

l.a questão:

58

75

19

19

Qual a fração do numerador 25 que subtraída da
?

unidade dá a fração

25
R:
40

ifl questão:

3.a questão:

Achar o dividendo sabendo que o divisor é 108.
R: 6.111

Ifl PARTE

1.* questão:

PROVA DO 1.° GRUPO

Numa divisão o resto é igual

PROVA DO 4.° GRUPO

PROVA DO 3° GRUPO
1.» PARTE

quíntuplo

de

2/15

e seu

Ifl questão:

Há em um cesto, laranjas e tangerinas, num total

Em, uma subtração, a soma do minuendo com o
resto é 40 329 e a soma do subtraendo com o resto é
34 708. Pedem-se o minuendo, o subtraendo e o resto.
R: 34,708; 29 087 e 5 621.
3.a questão:

Dele se retiraram 52 vasilhas de 20 litros cada um, tendo restado ainda 472 litros de água. Quer-se conhecer
a altura do reservatório, sabendo que o comprimento
é de 1,40 m e a. largura, 90 cm. R: 2m.

6
-12
3) Efetue: 3i 5+
5+[27-(4X5-17)3]
Í27- (4X5-17)-] 1 -1
J

1) Quantas classes tem o número 30507694?
R: 3 classes.
35 e tire a prova

54-2 i 100 - 2 (119 * 7 - 10)- + 25 \ + 21
R: 21.

4) Escreva à direita de 84 três algarismos diferentes, de modo que o número formado seja divisível
por 2, 3, 5 c 9. R: 84150 ou 84510 ou 84240 ou 84420.

4) Quais os números que divididos por 5 deixam
resto 3? R: Todos os números terminados em 3 e 8.

5) Dê a soma dos números primos compreendidos
entre 36 e 52. R: 168.

5) Qual a soma do menor com o maior número
primo entre zero e trinta? R: 30.
6) Achar o m.d.c. dos números:

6) O m.d.c de dois números é 5 e os quocientes
pelo processo das divisões sucessivas são 2, 1 e 2.
Quais os números? R: 90 e 30.

2- X 3- X 5 X 7

e

2* X 3 X 5- X 11

R: 60

7) Que acontece a uma fração quando se divide
o numerador pôr 5 e se multiplica o denominador por
5? R: Diminui 25 vêzcs.

7) Que acontece com uma fração quando o seu
numerador é multiplicado por 3 e o seu denominador
é dividido por 3? R: aumenta 9 vezes mais.

8) Coloque em ordem crescente as frações:
30
8) Dê uma fração igual

cujo numerador

2

3,a questão:
Um cidadão comprou 3 queijos e 4 potes de melado por Cr$ 6.200. Se tivesse comprado 3 queijos
e 6 potes de melado teria gasto Cr$ 7.500.
Qual o preço de cada queijo e do pote de melado?
R: Cr$. 1.200 e Cr$ 650.

14

1) Escreva em unidade simples: oito milhares mais
uma centena e meia. R: 8.150.
2) Intercale o algarismo 7 entre as dezenas e centenas do número 1424 e diga se o número formado
é divisível por 5 e por 9 . R: 14 724 (divisível por 9).
3) Calcule

3) Efetue:

R: 33

do das laranjas. Qual o número de cada espécie de
;->:.1-.
fruto? R: 84 e 21.

2fl PARTE

2a PARTE

2) Efetue a operação 664
dos noves» R: 18.

R:

.

5

inverso.

13

3

Um reservatório continha água até os seus

1
de 105 frutos. O número de tangerinas é igual a ——
4

2

2
'

R: 200

4) Escreva o número 100 vezes menor que
mentado de sua quinta parte. R: 0,06.
5) Escreva a fração de numerador

5

5, au-

imediata-

5
R:

mente superior a

14

6) Dê a soma dos números primos compreendidos entre 35 e 54. R: 221.
7) Calcule a diferença entre o m.m.c. e o m.d.c.
de 240 c 132. R: 2628.
8) Ponha cm
frações

12
'
3
2

9
9
2
5
16'
3
.
1
24
1
I 1
R:
Resolva 3,7 -J? + 0,5
42
9)
3
9) Converta a fração
9
em número decimal.
Complete a igualdade
105
10)
R: 0,4.
m3.
38,47 hm' - 0,627 dm10) Complete a igualdade: 5,82 m- + 0,371 dam- =
t= ....cm' R: 429200
R: 38459999 , 999373.

184)5 - 2400] X 2.

[ (5 + 8280

ordem

7

7

7

4'

3'

2

'

7

crescente

de grandeza

R:

7
7
7
—, — e —
4 3
2

7

9

as

seja 24. R:
0,5.

R: 2,285.
10 — Completo a igualdade:
0,965 t - 67,6 hg = 958,24 kg.

9) Complete a igualdade:
6,5 hg - 7,8 dg = 64,922 dag.
10) Complete a igualdade:
5,8 hm- - 5.757.468 dm* = 425,32 m-

Bolsas de estudo já podem ser solicitadas
O Serviço de Bolsas de
Estudos informa que a
partir de hoje, às 13 horas, estão à disposição dos
estabelecimentos de ensino
particular da Guanabara
as fichas de inscrição para
bolsas estaduais do curso
fiinasial, nos termos do
Decreto n.° 799|62. Escla-

recc que as listas de renovação de alunos dos cursos
clássico, científico, técnico
de contabilidade e normal,
pagas pelo Convênio, deverão ser entregues à Rua
Senador Dantas, 85, até o
dia 15 de fevereiro.
Salienta ainda o Serviço
de Bolsas de Estudos do

Estado que o calendário
para 1967 é o seguinte:
inscrições para cursos ginasial e comercial, de ifl
a 4.tt séries, a partir de 23
de janeiro; entre 12 e 17
horas, obtenção da ficha de
inscrição com o diretor do
estabelecimento, para ser
preenchida pelo responsa-

vel do pretendente à bolsa,
exibindo os documentos:
comprovação dos vencimentos; declaração do empregador ou qualquer outro documento hábil e certidão de idade do candidato.
POSTOS
Os postos de inscrição,

Diretório Nacional de
Rcalizaram-se no dia 15 do
corrente, em Brasilia, as elcições para escolha da nova
diretoria do Diretório Nacional de Estudantes. Compareecram à V Reunião do Conselho Nacional dc Estudantos representantes do todas
as regiões do País, ou seja,

os seguintes Estados: Pará,
Amazonas, Uio Grande do
Norte, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Minas
Gerais, Espirito Santo, Rio
dc Janeiro, Guanabara, São
Paulo, Paraná, Santa Catarina c Rio Grande do Sul. Os
Estados referidos estiveram

chefiados, cm suas delegações, pelos presidentes do
Diretórios Estaduais do Estudantes, com exceção dos
Estados de Minas Gerais e'
Guanabara, que enviaram representantes credenc i a d o s
pelos Diretórios Acadêmicos,
uma vez que são os únicos

que não possuem ainda DEE
em funcionamento regular.
Aprcscntaram-sc duas chapas para a eleição: uma encabeçada pelo acadêmico Antônio Gomes do Amorim, da
Guanabara, o outra pelo acadêmico Carlos Frederico
Canavarro, de Pernambuco.
Com a adesão total da Re-

Relação dos aprovados
IO instituto de Educação div<|1rou ontem, a relação dos
candidatos classificados para
a primeira série do curso ginasial, os candidatos abaixo
relacionados deverão apresentar-se na próxima segunda-feira, dia 23, às 7h30min,
para o exame abreugráfico.
A relação dos aprovados confirma em primeiro lugar às
jovens Maria Cristina Bastos
Mrnteiro o Fátima Cristina
Dias, com 191 pontos c acrescenta mais dois estudantes
que empataram na última
colocação com 144 pontos.

A relação está publicada
por número de inscrição, nome do candidato o total de
pontos obtidos.
04 — Maria Cristina Bastos
Monteiro, 191; 657 — Fátima Cristina Dias, 191; 1.488
Priscila Coutinho Pinto,
188; 1.610 — Danielle Lifschits, 184; 602 — Angela Fernanda Richa de Oliveira, 184;
846 — Carmen Lúcia Teixeira Jochen, 181; 289 — Maura Soares Chedini, 181; 1.028
Sônia Maria Moreira Susini Ribeiro, 171; 599 — Sérgio
Paulo Biato Jardim, 171; 603

ADMISSÃO AO GINÁSIO
Curso intensivo para exames em fevereiro. Aceitam-so
candidatos a bolsistas por conta do Estado. . -

COLÉGIO CARVALHO DE MENDONÇA

Rua da Constituição, 71 - 1.° and. (Centro)
Tel. 22-6766
______^____
52470

EXAMES DE 2.a ÉPOCA
Accltam-sc transferências
CoIcrIos — Riachuelo c Tijuca

COLÉGIO JOHN KENNEDY
Rua 24 de Maio, SIS
Anexo — Rua Iladdock Lobo, 22 — Tijuca.

Valeria Laneuvillc Teixeira, 166; 844 — William Van
Varenberg D'Egment, 164; 601
Raul Vainer, 164; 1.426 —
Olga Maria Oiticica Harriz,
164; 1.611 — Bnéas Oliveira,
164; 97 — Célia Regina Gomes Avelar, 163; 67 - Maria Angela do Carvalho AIves, 162; 17 — Maria Cristina Nobre Pereira, 162; 2.609
Lúcia Helena Pereira Gonçalves, 162; 925 — Cristina
de Melo e Silva Accioly, 162;
240 — Cecília Marins Pires,
161; 1.194 — Ana Lúcia Meier
Borba, 161; 765 — Glória Re-

gina Bandeira Araújo, 161;
1.549 — Christina Maurício
de Almeida Ribeiro Garcia,
160; 831 — Cristina Hanzzmann de Souza Neves, 160;
384 — José Antônio Pinto de
Sá Ferreira, 159; 389 — Ana
Luiza Rolins dc Freitas Bastos, 158; 75 — Terezinha Bittencourt Loja, 157; 634 —
Leila de Albuquerque e Souza, 157; 130 — Gladcs Maria
Costa Rodrigues Corrêa, 157;
741 — Thais Caruso, 157;
467 — Solange Silvério de
Souza, 156; 1.384 — Rosa Angeli Carvalho Fraga, 156; 400

para recebimento de fichas,
se encontram no Colégio
Pedro Alvares
Estadual
Cabral, de 23 a 26 de
janeiro; no Colégio EstaCorrêa,
dual
Rivadávia
de 27 de janeiro a 1.° de
fevereiro no Ginásio Estadual Or sina da Fonseca, nos dias 2, 3, 9 c 10

de fevereiro; no Colégio
Estadual Visconde de Cairu, nos dias 13, 14, 15 e 16
de fevereiro; no Ginásio
Industrial Gomes Freire de
Andrade, nos dias 17, 20,
21 o 22 do fevereiro; no
Colégio Estadual Professor
Daltro Santos, nos dias 23,
24, 27 e 28 de fevereiro c

no 1.° ano do curso especial
(noturno) do Colégio Técnico Industrial dc Química.
O curso especial (noturno)
é ministrado cm 3 anos e so
destina a alunos que tenham
completado o 2-° ciclo do ensino médio, ou estejam cursando o colégio secundário
(curso cientifico).
Os candidatos deverão rcquerer por escrito a Inseri-

luta para filhos de ex-combatentes da FEB e órfãos.
O exame de seleção será a
20 dc março, nos ginásios
estaduais, às 20 horas, pela
ordem dc inscrição. As
inscrições para bolsas financiadas. através do BEG,
serão feitas entre 13 e 17 de
março.

1967-68, ficou assim constituida: Presidente — Carlos
Frederico Canavarro, estudante dc Sociologia c Politica, da Universidade Federal
de Pernambuco; 1.° vicepresldcnlo — Coordenador
da Região Sul — Conrado
Alvares, estudante de Direito da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul; Vice-

presidente — Coordenador
da Região Centro — Sérgio
França Macedo, do Minas
Gerais; Vice-presidente —
Coordenador da Região Nordesto — Marco Aurélio G.
dc Souza, do Rio Grando do
Norte; Vice-presidente —
Coordenador da Região Norte — José Rafael dc Siquelra Filho, do Amazonas.

Mariângola Corrêa do Oliveira, 149; 415 — Sylvia Helena Cyntrão, 149; 1.418 —
Rosângela Oliveira Fernandes, 147; 868 — Myrian Sccin da Silveira, 147; 358 —
Jussara da Fontoura Guaráná, 147; 1.190 — Cíntia Vieira Ricão, 146; 176 — Rosane Sousa Pereira, 146; 705 —
Dcnise Rodrigues Borges, 146;
898 — Patrícia Fonseca Fi-

gueiredo do Castro, 146; 593
— Cássia Maria Lima Borja,
146; 309 — Norma de Freitas Santos Scrquelra, 145;
1.232 — Lúcia Helena Campelo de Abreu, 145; 1.312 —
Simone Aragão Couri Rasd,
145; 1.684 — Sílvia Helena
Gonzalez Dias, 144; 1.932 —
Paulo César Ferreira Nunes,
144; 268 — Gustavo Adolfo
Villcla de Castro, 144.

Estudantes fêz eleição
gião Nortc-Nordesto à chapa dc Canavarro, o academico Amorim ficou cm dificuldades para compor a sua,
uma vez que não possuía elementos para lançar daquela
região. Note-se que, pelo regimento do DNE, somente
são ilegíveis presidentes de
DEE, substitutos legais em
exercício da presidência, ou

representantes dos Estados
endo não haja DEE. Assim,
cada Estado pode apresentar
unicamente um candidato.
Assim sendo, o acadêmico
Amorim retirou sua cândidatura, vencendo a chapa restanto por maioria absoluta
dos participantes do Conselho.
A diretoria do DNE, gestão

no Instituto de Educação
Vera Torres das Neves,
156; 170 — Silvana Fonseca
Sampaio, 156; 1129 — Márcia
Regina Matar, 156; 310 — Nara Márcia de Azevedo, 156;
717 _ Wania Carrara Loureiro, 155; 681 — Mariza Corrêa da Silva,, 155; 919 —
Léa Lúcia Gomes Ferreira,
155; 1.551 — Regina Coeli
Carneiro Padilha, 154; 834 —
Thcreza Jcssouroun, 153; 281
COlia Maria Maia Martins,
153; 620 — Alda Maria Santos Sampaio Fernandes, 153;
1.373 — Hcloisa Helena Santos Oliveira, 152; 1.131 — Ro-

sy Laila Dutra Weck, 152;
869 — Cláudia Pereira da
Silva, 152; 68 — Maria Alico dos Santos Mello Béze,
152; 1.124 — Regina Lima o
Silva Ceglia, 151; 829 —¦ Cristina dos Santos Carvalho, 151;
1.293 — Elizabeth Lima Meules, 151; 1.663 — Maria Vitória dc Andrade Fortes, 151;
817 — Dcborah Prates Padilha de Barros, 150; 600 —
Rachel Wainer, 150; 486 —
Maria Lúcia Paze Gomes, 150;
1.660 — Denisc dc Novaes
Salema, 150; 408 — Tânia
Almeida Portella, 150; 719 —

Inscrições para o Curso de Química
Estarão abertas na secretaria da Escola Técnica do
Química, à Rua General Canabarro, 485, Engenho Vclho, no período de 1 a 15
de fevereiro próximo, no horárlo das 14 às 20 horas, diàriamente (aos sábados das 9
às 12 horas), as inscrições
para o exame dc seleção o
classificação destinado a preencher 40 (quarenta) vagas

na Escola Normal Sara
Kubitschek, nos dias 1, 2,
3 e 6 de março.
2.» CÍCLO
As bolsas de estudos para o 2.° ciclo — científico,
clássico, normal e técnico
de contabilidade — realizar-se-ão de 6 a 10 de março, com a prioridade abso-

ção, em modelo fornecido
pela Escola c assinado pelo
próprio (pelo responsável, so
fôr menor dc 18 anos).
O exame de seleção constara do provas escritas do
Português, Matemática, Físlca e Química, c serão realizadas no período dc 16 a 27
de fevereiro, cm datas c horários a serem previamente
divulgados.
Os programas para as provas, bem como a *Álaçáo de
documentos exigidos, estão

sendo dislribuídos sem despesas no endereço acima.
Os candidatos serão aproveitados na rigorosa ordem
de classificação obtida pela
soma total dos pontos dc
cada prova; havendo desistência, ou aumento do numero de vagas, o seu preenchimento obedecerá ao mesmo critério.
O número de vagas acima
compreende os alunos reprovatios na !•. sério (1.° perío~3>1
do ano letivo de 1966.

PERCA SUA INIBICAO
A Academia Brasileira dc Oratória inicia, na próxima te»
mana, nova turma dc seu Curso de Oratória constando
de deslntblçao, gesUcuiaçio, ttenlea dc Improvisar e cuidadoso preparo
de discursos, palestras e conferências. Informações: Alclndo Guanabara, 24 • s/ 1.008, das 15 as 19 horas. 38S95 U

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO
(Riachuelo e Tijuca)
GINASIAL * COMERCIAL
CONTABILIDADE * CLÁSSICO
ADMISSÃO * PRIMÁRIO

E CIENTÍFICO

* ART. 99.

Matrículas abertas — Aceitamos bolsas de estudo. Os folhetos
de bolsas de estudos devem ser apanhados no próprio Colétio.
Visitem as nossas Instalações dc ensino sem compromisso. Ampla»
salas, auditórios, praças d} esportes, etc.
R. 24 de Maio, ms — Riachuelo. Anexo: R. Haddoek L»bo, 23

— Tijuri.

.

CORREIO

INDICADOR

O MlnlsUrfo
Previdência Social tsti oferetendo «I vasas nu ««presas
uriocn p»r« profissionais cias-

¦Meado*. Para sa candidata.
rrm ia visas existentes, et
tntervtcadof devem passar na
Seclo de Colocação da Delegaela Reglonsl do Trabalho, com
eirttlra proflsilonal e ctrtlflca.
ds de Reservista, nos.dtas úteis,
das 12 ia i'!i. Oi candldatoi,
eUpots <!« examinados por médlcoa no MTPS serio anriadoa
aoa empregadorea para experiIoda • contrataelo Af vagai
disponíveis: carpinteiro Emb».
lador — 2; Modelador do Ma.
dr Ira — í; Freiador — 11; Pl*twíor — 6; Panlografo — li
Cortador de rolhas — .8; Oravador — 8; necravador — 10;
Carpinteiro - 20; Armador —
2; Motorista — 23; Compositor
Critico — 4; Pedreiro — 20;
Eatofador — t Costureio de Uvro — 1; Mecânico de Bancada
2; Ferreiro — 1; Enrola.
— 1; Enrola^or de Motorei —
1; Engenha,
dor dc Boblnai
ria d» Produção — 2; Estucador — 2S; Marceneiro — IS;
Mecânico de Máquina de Costura — 1; Vastourtlro — 2;
Berralhelro — 19; Torneiro Meeánlco — 2; Dobrwlor C.riflco
1; Chapelro para Automóveis
_ 1; Operador • de Máquinas
Burroughs — 1; Eletricista Enrolador — 2; 1/í Oficial Tor.»
nelro Mecânico — 1; Mtcanó.
grafo para Máquina de Contabllldade — 1; 1/2 Oficial Serralhelro — 2; I.lmador — 2; Limador — li Distribuidor Gráfico
2) Ajudante Mecânico de
Refrigeração — 1; AprendU-Meelnteo (Usina) - 1; ContraMestre- Fábrica d» Roupai —
lj Colocador de Fecho — 1;
Mecânico de rtefrigeraçío — B;
Ajudante de Bombeiro — 1;
Bombeiro — I.

BB

Em Niterói
Em Niterói. Estado do Rio,
também há emprego dlsponlvtls na Agencia de Colocado
da Delegacia Regional do Tr».
baiho, Av. Amaral Peixoto, esquina do Visconde Ae Itaboral,
».«' andar, para motoristas com
dois anos de carteira, ajustadorei mecânicos, montadores,
compositores gráficos, Imprealóres, balconista no ramo ele.
tróntco » lavador para lavanderta. Os candidatos devem
comparecer « DRT, com cartelra Profissional • certificado
do reservista, das 12 às 18h.
para encaminhamentos ks firmas.

(ffí '

«" i
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s
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Loteria

tay.

Federal

A dobradinha de Cr? 250 mllhóes da loteria Federal, on.
tem, aalu para o bilhete 13.9H8,
vendido no Rio. O segundo
prcmto coube ao número 35,122,
vendido no Illo Grnnde do Sul.
Os bilhetes 25.W9 (Uahla), 5.120
Sâo Paulo) ? 37.413 (Minai Gtrais) foram oa premiados em
I.» 4.» • ».• lugares.

•-»;if.

m *
}?:.¦¦»¦

Eleições

na

OENG

Organlinin de Cooperação com
as Nações Unidas, a OENG do
Brasil, em Assembléia, elegeu
para nua presidência e vicepresidência os prol». Juan Misatrllan • Eugínlo Matoso.

[

Posse na ASPEG
ítíáV (

KL

I
L

fer» empossada, depois de
amanhl,' sábado, ks 22h, no eaUo do Automóvel Clube do Bra•II, a nova diretoria da Asso.
elaçio dos Servidores PúblU
cos do Estado da Guanabara
(ASPEG). Durante a solenidade,
homenagens ao governador Negrão de Uma, ao de». Martinho Garcei Neto e a outraa
peraonalldades, com entrega de
troféus, coroação da Rainha da
ASPEO e baile comemorativo.

Falta dc luz
Para expansão • melhoramento da rede da distribuição de
energia elétrica • segurança do
pessoal que reallia eus» servi,
ço, será Interrompido o fome.
cimento de eletricidade naa se.
guintes ruas: amanhã, aextafeira: BARRA DA TIJUCA, «ntre » e lTh, ruaa General
Guedel da Fontoura, Olegárlo
Maciel, Comandante Júlio da
Moura, Tenente Aírton Perel.
r», Pedro Bolato, ll»nrlqu» da
Moara CosU, Aldo Bonadel,
Estrada da Barra da Tijuca •
Avenida SamambeUba; 8UBOR.
BIOS DA CENTRAL — em Ma.
aturtlra, entre 12 • 17h ruai Alrea. Andrada Figueira, Pereira
da Coita, Monteiro Manso, Guapsba. Gurtnhati, Olivia Msla,
Coosethrlro Galrlo, Borborema,
Chul. Tapajós, Frederico Uma,
Caplranda • Avenida Ministro
Edgard Romero; na Pavuna, entr» 12 • lTh. ruas Mercúrio, Ct
ecro. Solon, Sargento Baalleu
da CoaU, Sargento Benedito da
Silva, Jurema, Nelson Palxio,
Anta de Sonsa, Vicente Janurr, Demarval Usaa, General
rtc» Ume, Avenida Automóvel
CJobc, Sargento d» MUldai •
Ia:li Silveira.

Homenagem
& cidade
Cotnpotltorei, cantaria • m .stocw, amanhj. preaUíSo notnenagsm i rldade do Rio de
Jar.elro. Junto i «Ititut d* «eu
padroeiro, êio SebutUo, no
Oxnpo Baden Povetl (Roasel).
A «rlmftnia atri ia 1Tb, ao¦jttndo-ae ahow.

-

O banho de mar a fantasla, promocSo anual do grupo Flamengo» de Verdade, a
que já I» tornou uma tradlCio da fase pré-carnavalesca
da cidade, está programado
para o próximo dia 29, das
10 ks 14h, no trecho compreendldo entro u Ruas Ferrelr» Viana a Silveira Martini.
*
A diretoria do Clube de
Regatas Vasco da Gama comunica aos sócios pntzimonlala que os seus dependêntes, pari freqüentar as festas, deverão regularizar sua
A
inscriçío na secretaria.
inscrição é feita
mediante
preenchimento de formulário
de
acompanhado
próprio,
tros retratos 3x4 e apresentação do documento comprovatório de parentesco.
São
sócios dependentes, com direito a carteira social: espõsa, mie, filhas, Irmãs solteiras • filhos até 8 anos.
Marcado para hoje, is
19h, o coquetel do apresentação da decoração dos salõcs do Clube Monte Líbano
para a festa carnavalesca
Ume Noite em Bagdá, de autorta dos Irmãos Frcd e Angelo Toledano, com o titulo
Alvorada no Oriente.
A Associação Atlética
Vila Isabel programa
para
logo mais, ks lOh, um jantar em homenagem i imprenSamlr Haddad, presidente do Oasls Clube, confirma para amanhã, is lOh,
a Inauguração da sedo da
Av. Sernambetlba, com a
presença do governador Negrão de Lima.
O Clube Sirlo e Libanês
realiza hoje, a partir das 21h,
uma festa carnavalesca cm
sua boate.
No Montanha o programa 6 cinema: A Estranha

Morte de Belle, eom Alexandra Stewart As 21h.
O conjunto The Pop'i
anima a reunião desta noite,
no Jacarepagui Tênis Clube,
das 20h em diante.
O Minerva promovo hoJe, as 23h, uma festa intltuPassado,
lada Carnaval do
com animação da orquestra
de Roberto Sodré, do Bola
Preta.
A Escola de Samba da
Mangueira vai homenagear o
elenco de' Plndura Sala, atual
cartaz do Teatro República,
sábado, em sua quadra de
ensaio, com uma reunião de
samba de partido alto.
O GRETP realizará no
sábado, is 221), animado Grito de Carnaval.
Domingo,
das 16 kt 19h, a vez é da garolada.

Vaivém
Maria
Isabel de Azevedo
Sodré Iniciando
temporada
em Petrópolls.
Mflnlca
*
Soutelo e Mário Andrade,
que se casam em março, vão
fixar residência em São Pau.
lo. * Arthur Sérgio Padovanl resolveu: seu carnaval
será em Barra de São João.
Zazl Thereza Corrêa da
*
Costa e Carlos Eduardo Paes
de Carvalho assistindo a Mary Popplni, segunda-feira. *
Helenlnha e Marco Antônio
Kralr de volta da lua-de-mel
na Bahia, sendo que ela agora anda às voltas com livros
preparando-se para 2.» época
na PUC. * Llna
Clara
Gayoso de Almendra namorando Ricardo Pessoa CavaicantL * Luiz Sérgio VillasBoas do romance firme e
completamente fora de clrculação. -k O coração de César Henrique Arthour está
Indeciso entre duas garêtas.
+ Ronl Barki circulando durante a semana em Petrópolis.

LUIZ CARLOS

PELO AR

Mangueira na A-2
Em Múilee Popular Brasllelra, programa dc Sérgio
Leal para a Rádio Minlstério da Educação e Cultura,
hoje, 5.'-íclra, is 14hS0mln,
será apresentada a Escola de
Samba de Mangueira, com o
íamba-cnrêdo do Carnaval
do 1068, Exaltação • VilaLobos.

Ondas & Vídeo
• Em papel com o logotlpo da TV-9, Emissora dc
Televisão Continental S. A.,
Jaci Campos envia carta c
a programação semanal da
emissora a Pelo Ar. Com o
objetivo de renovar e inovar, sintetizado no lema Felxa-Próprla, Jaci diz que, no
momento, êle, outros dlrlgentes e artistas estão arrumando • casa para, depois,
dar a recepção...
• A Rádio Nacional está
transmitindo as seguintes novelas, diariamente: A Volta
da Eternidade, Os Culpados,
Onde Está Meu Filho?, Nas
Garras do Ciúme, Jerònlmo
O Herói do Sertão, O Crepúsculo Dourado. E dois
grandes teatros completos —
is terças-feiras, Teatro de
Mistério, ig 22h, e, is sextasfeiras, no mesmo horário, O
Grande Teatro Ornlex.
• O animador J. Silvestre, que fêz sucesso com O
Céu e o Llmlle, assinou contrato com a TV-Rlo. Apresentará programa semanal e
será o diretor do escritório

comercial da
São Paulo.

emissora,

em

• A Rádio Ministério da
Educação e Cultura apresentara, domingo, ás lOh, no audltórlo da TV-Globo, mais
um programa da série Concertos para a Juventude, dedicado à música popular nacional e Internacional, encerrando com o carnaval de ontem e de hoje c pot-pourrl
de melodias populares. Ka
primeira parte, o Conjunto
de Sopro da Rádio Minlstério da Educação e Cultura,
e, na segunda, o Conjunto
Os Boêmios, também da
PRA-2.
• O ator o diretor de TV
Wilson Viana foi nomeado
por Carlos Manga, diretorgeral de programação do Canal 13, para o cargo do coordenador da linha semanal de
espetáculos da TV-Rio. Está
dirigindo o programa BarraLimpa, ás segundas-feiras,
mii 55mln, animado por José
Messias.
Hoje, és 16h 30mln, a
Rádio Ministério da Educação transmitirá o programa
Intérpretes Famosos, produzldo por Helena Tçodoro,
com Maria Callas.
O carnaval carioca é o
principal objetivo da equipe
de clnegraflstas da cadeia de
televisão americana ABC, que
chegará ao Rio no próximo
domingo. Chefiada por Merv.ln Sigale, o grupo é integrado por Stephcn Stanford,
Fred Shorry e Robert Sulllvan.

INTERINO

FLUMITUR
não paga
canecas

Município
fluminense
faz 137 anos

(Sucursal) — A
firma Simlc Indústria c Comércio de Artigos Plásticos
e Elétricos Ltda. intentou
açáo executiva na Vara da
Fazenda Pública do Estado
do Rio contra a FLUMITUR — Companhia Fluminente de Turismo que nfio
lhe pagou Cr$ 4 mllhõcJ
pelo fornecimento de 5.400
canecas destinadas ao Primelro Festival do Vinho no
Estado do Rio, que não
chegou a realizar-se porque
seui promotores deixaram

A Prefeitura de Paraíba
do Sul, no Estado do Rio,
comemorou no último domingo a passagem do 137."
do
aniversário da criação

NITERÓI

também de pagar outras dividas — embora a ptUroneste da testa fosse a prifluminense.
dama
meira
ura. Maria da Conceição de
Araújo.

Município, fazendo realizar
um amplo programa de fesculminou
tlvidades,
que
com a homenagem da munldpalidade a figuras llustrês da vida pública fluminense nascidas no Munidpio.
Entre os homenageados,
figuraram o desembargador
Ary P e n n a Fontenelle,
atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio, e o sr. Pedro Gomes
da Silva, antigo político
teu
fluminense, que teve
retrato inaugurado no prédio da Prefeitura local, da
troai foi titular.

2.*

GERICO

MILITARES

RONDA DOS CLUBES

Oferta» do emprego ^J^Q £ ftQ FlaitiengO
do Trabalho •

...»

DA MANHA, Quinta-feira, 19 de Janeiro de 1987

Caderno

D

GUERRA
O ministro Ademar de Queiroz recebeu, ontem, i tarde,
em seu gabinete, comissão de mies e responsável! por 19
jovens que querem transferencia do Colégio Militar de Belo
Horizonte para o do Rio. A comissão, que Já encaminhara
memorial, expondo suas pretensóei foi Informada de que
•té o momento o ministro nio receberá qualquer «xpedlente estudado pelos órgãos competentes sóbre o assunto. En.
tretanto, Uo logo o receba, diste o mar. Ademar de Quetroz, procurarei despachar imediatamente, nio podendo adi.
antar se favorável ou nio.
CONFRATERNIZAÇÃO — O presidente Castelo Branco,
por motivo de fflrça maior, nio compareceu ao almoço «omemoraüvo de mala um aniversário de formatura de sua
turma, ontem, no Clube Multar. Bepresentou-o o ministro
Ademar de Queirós.
DESPORTOS — Com destino a Montevidéu, viaja hoje,
às JhJOmln, a equipe da ComissSo de Desportos do Exército,
que disputará provas, na Semana Hípica Internacional, promovida pelo Centro Militar Uruguaio. A equipe terá chefiada pelo tcn. ccl. Oblno Lacerda Alvares, com os cava.
leiros ten. ccl. Jerònlmo Machado da Fonseca e maj. Fernando Monzon Abril e Francisco Rabelo Leite Mele.
INTENDÊNCIA —' A convite do coronel chefo Osvaldo
Frias Vtlar, visitou na manha de ontem o Estabelecimento
Central Pandlá Calógeras, principal órgão provedor do Serviço de Intendêncta do Exército o geri. Severo Barbosa.
5a. R. M. — Viajou ontem para Curitiba, onde foi astumlr o comando da Sa. Região Militar, o gen. João Francisco
Moreira Couto, ex-comandante da AMAN.
HOSPITAL — Transcorreu ontem o aniversário do Hospitai de GuamlçSo de Juiz de Fora. Nas comemorações, e
diretor-geral do Serviço de Saúde fez-se representar pele
gen. Álvaro de Menezes Paes, diretor-técnlco de Saúde.
ARTILHARIA — Por término de férias, reassumiu o
comando da Artilharia de-Costa dn Ia. R. M. o gen. Jaime
Portela de Melo, que t« apresentou ontem ao ministro da
Guerra.
RUA — Próxima ao Estabelecimento Pandlá Calógeras,
por Iniciativa de amigos foi Inaugurada rua com o nome
do Professor Frias Vlllar.
10a. R. M. — Em solenidade realizada, ontem, em Fortaleza, o gen. Itlberê Gouveia Amaral transmitiu o comando
da 10a. Reglilo Militar a seu substituto, gen. Dllermando
Monteiro.
IPM — O procurador-geral da. Justiça Militar, sr. Eraldo
Guelros Leite, emitiu parecer opinando pelo arquivamento,
com relação ao gen. RI Edson Gtordano de Medeiros, do
IPM que apurou atividades subversivas no Paraná augertndo a volta do processo à Auditoria da Ba. Regllo Militar, em
Curitiba, para apreciação, pelo Conselho de Justiça, do comportamento dos demais Indiciados. #

MARINHA
•
O presidente da República assinou decretos, promoveudo no quadro de médicos do Corpo do Saúde da Marinha,
ao posto de capltão-de-corveta, os capitães- tenentes Rubem
de Andrade Arruda, José da Crus Câmara, Celso Vieira,
Wllba' Fernandes Mala, Antônio José dos Santos, Henrique
da Costa Corrêa, Ângelo Neves do Souza, Rosandro Monteiro
de Andrade, Manoel Alberto Raymundo Serrio, Darcy Alonao, Jorge Naclf, Luiz Pereira Nunes, Pcrboyre Moraes, Ral.
mundo Ivo de Lima Reis, José Heraldo da Soledade e Neder, Hólclo Homero Ghettl Geraldo Moacyr Fortes de Ase.
vedo, José Olímpio de Carvalho Pinto, Reynaldo Paqlo Issberner. Luiz Balck • Jovanlldo Laffeleuse André Oomet.
FUZILEIROS — O presidente da República assinou decreto, nomeando o contra-aimlrante (FN) Roberval Plzarro
Marques para comandante do Núcleo da Ia. Dlvlsfio de FuzU
loiros Navais da Força de Fuzileiros da Esquadra.
CLUBE — Pnra auxiliar os séclos do Clube na soluçáo
do problema criado com a compra de terrenos no Bairro
Calvota, em Cabo Frio, o Clube Naval realizará reunião,
dia 23, ka 17h.
UNIFORME — O ministro da Marinha, alm. Araripé Ma.
cedo, assinou aviso dispensando, faço a crlaçio da Comlssio
de Revisão do Regulamento para o Uniforme da Marinha
do Brasil, que funcionará em caráter permanente, oa seguintes oficiais que constituíam comissão: caplUo-de-mar-e.
guerra Pedro Thedlm Barreto, presidente e membroí capU
tacs-de-fragata (FN) Clemente José Monteiro Filho e (IM)
Fernando Cardoso Viana, capltâes-tenentcs Sérgio Pletroluong'o (IM) Ayrton Lopei Quinhões e (A-ES) Naérclo Macedo de
Souza. A nova Comissão, que funcionará em caráter perma.
nente, será presidida pelo Chefe do Departamento de Pia.
nejamento da Diretoria do Pessoal.
FARMACÊUTICOS — Relação doi candidatos aprovadoi
na prova escrita no concurso de admissão so corpo de Saúde: William de Almeida Bernardes, Juarez Pereira de Sales.
Seglsmundo Araújo da Silva, Aldo Pires de OUvclra, Antenio Fclinto de Santana, Altalr Rubatlno, Ledyr de Carvalho,
Luiz Antônio Paes Leme, Dejanll Botelho Buás, José Gomea
de Souza, Paulo Batista dos Santos e Maurício Oliveira Skat.
U, no Rio; Glnuldo Joaquim de Oliveira • Eduardo Augusto
da SUva Gurgel, em Natal; Henrique José Belráo, em Fiorlanópolla. Oi candidatos do Rio devem comparecer ao De.
parlamento de Farmácia da Diretoria de Saúde da Marinha, rua Acre li, 11.» de 11 ás 17h30mln, hoje.

AERONÁUTICA
As equipei de FAB e da CNAE reiniciaram suas aUvldades com o lançamento, ontem, na Base de Barreira do
Inferno, dc foguete meteorológico tipo Arcas. Na quartafeira mais próxima do dia 15 de cada més, até o fim do
ano, será disparado um foguete meteorológico, cumprindo
programa elaborado pela Comissão Nacional de Atividades
Espaclala e executado pela Força Aérea Brasileira. O lançamento do foguete Tomahawk,. destinado a pesquisas até
390 Km de altitude, está previsto para dia 27.
INSPETOR-GERAL — Está marcada para tèrça-felra próxlma, 24, ás lih, a posie do major-brlg. Manoel José VInhali, no cargo de lnspetor-geral da Aeronáutica. A trans.
mlssio será feita pelo brllg. Honôrio Pinto Pereira de Magalhacs Neto, aublnspetor que respondia pelo expediente desde a exoneração do mar. Márcio de Souza e Melo..
TRANSPORTE — Psra tornar jeconômlco e eficiente o
serviço, o ministro Eduardo Gomes baixou portaria, deter,
minando a centralização do transporte do pessoal civil e mL
litar para o expediente ou para outra utilização necessária.
TELECOMUNICAÇÕES AERONÁUTICAS — Foi para nós
motivo dc satisfação ler no Diário Oficial o decreto-lei 107
pelo qual a Unlio autorizou a constituição da TASA (Telecomunicações Aeronáuticas 8. A.), com o aproveitamento
total doa 415 empregados do cx-serviço de telecomunicações
da extinta PANAI It do Brasil. Foi gesto multo próprio do
brig. Eduardo Gomes, que quando promete, faz. Disse há
dois anos que ampararia tantos quantos tosse possível. Assim f6z. Ao tempo em que o Juiz da 6a. Vara Cível deste
Estado decretou a falência da companhia, o Ministério ds
AeronáuUca — a tftailo precário — passou a manter e expiorar, com seu próprio equipamento e pessoal, na quallda.
de de aglncla operativa, a Rede Fixa de Telecomunicações
Aeronáuticas da PANAIR. Falida a empresa, a fim de evitar a descontlnuldade do serviço, foram a tempo tomadai medldai de emergência para nto paralisar o serviço, tendo o
Ministério da AeronáuUca arcado com ai despesas do pessoai, enquanto conUnuava — com a autorização da Justiça —
a prestar serviçoi. Na iltuaçlo de emergência, porém, nio
poderia continuar. E partiu para loluç&o deflnluva, que atendesse nio só ao Interesse da segurança aérea, mas principal,
mente resolvesse a situação doi ex-empregados (como o mlnistro havia prometido), especialistas neste setor, evitando
. a paralisação das aUvldades.
Nio nos esqueçamos que durante o periodo dn emergêneta, esses serviços deram a Mttsa Falida receita bruta
de mais de dois bilhões de cruzeiros, com todos os encargot de pessoal, sob a respontabllldtde do Ministério da Aeronáutica, com a manutenção de 411 famnlu.
Parece-nos que esta foi a melhor forma de resolver o
assunto: sociedade de economia mista, com aproveitamento
de todos oi empregados que já trabalhavam na Matsa FsUds. Foi medida acertada, pois assim nio aofrerio solução
de continuidade os aervlçoi de telecomunicações. E nio ha.
verá problema todal, resultado Infalível do desemprego dsquelet funcionários. Ao contrário, a (lei fica assegurada a
admiaaio na nova sociedade, que lhes dará preferencia, tam.
bém, na squlstçto de parte de teu capital.
Xitá de parabént o Ministério da Aeronáutica eme eomev
mon amanhl M anos.
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O que a íoto mostra é a entrada da Rua Luís Coutinho Cavalcanti,
no Bairro Guadalupe, junto à Avenida Brasil. Trata-se, como se vê, d»
um atoleiro com mais de meio metro de profundidade, o que por ocasião
das chuvas não admite em hipótese alguma o tráfego de automóveis.
Assim, normalmente, os veículos que se destinam àquela rua ou às suas
transversais são obrigados a passar pelo interior de um posto de gasolina
situado na entrada do logradouro. A situação, pelo visto, é das mais
deploráveis. Interessados em ver o inicio da Rua Luís Coutinho Cavaicanti com aspecto de logradouro de cidade civilizada apelam paia as
autoridades competentes para que determinem seja o local recuperado
de acordo com a técnica, para que logo após não venha a oferecer as
mesmas dificuldades ao tráfego. Aduzem que por mais de uma vez houve
tentativas de sanar o mal. Porém de maneira primitiva e de resultados
negativos. O Estado se limitou a despejar terra, que logo a seguir virou
também lamaçal piorando a situação. Senhores do Governo: volvam
suas vistas para o bairro de Guadalupe, que realmente está abandonado
e precisando de atenções.
Av. Antônio Carlos: vez do pedestre é no necrotério
"Amigo Cerlco: O Departamento de
Trânsito permite o estacionamento de automóveis em frente ao Ministério do Trabalho, na Avenida Presidente Antônio
Carlos. Até ai nada de anormal, medida
muito justa, quando se sabe que estadonar automóveis no Centro constitui um
aérlo problema. Mas acontece que os proprletárlos dos carros colam pára-choques
com pára-choques do lado direito da Avenida, esquina da Rua Santa Luzia, até a
Rua Araújo de Porto Alegre. Assim, as
pessoas que demandam ao Ministério do
Trabalho são forçados por essa clrcunstância a buscarem lugar perigoso ou teja as
esquinas das referidas ruas. Locaia que

em absoluto oferecem segurança aos transeuntes. Minha reclamação nio visa em
absoluto por fim ao estacionamento. Visa
tão-sòmento que o Departamento de Tránsito compila através dos guardadores de
automóveis os proprietários dos carros que
ali estacionam terem algumu conslderaçáo
com os pedestres, abrindo de distancia em
distância um espaço mesmo que exíguo
para sua passagem, isto porque não queremos que nossa vez seja sempre o necretérlo do Instituto Médico Legal." O Gerico constatou a irregularidade. A queixa
tem procedência e merece a» atenções
dat autoridades solicitadas.

Com a Light
"Amigo Gerlco: Pela terceira vez venho lhe solicitar a divulgação de minha
reclamação. Das duas vezes anteriores
que solicite ao meu amigo a reclamação
era contra a Light. Mais uma vex venho
protestar. Não se agüenta mais. Imagine
o meu amigo que, anteriormente, o serviço de distribuição de energia em Vigario Geral, era precarlsslmo. Após minhas
reclamações, o dito piorou... ao invés de.
faltar luz esporadicamente, agora, falta
luz um dia sim e outro também.
anOra os veículos de publicidade
dam cheios de anúncios da Light, pregando uma série de melhorias na rede elétrlca do Estado. Será que no mapa da cida-

de, de propriedade deles, Vigário Geral
não pertence à Guanabara?
Por favor meu prezado Gerlco, faça
com que este protesto chegue aos responsávels pelo bom fundonaroeno da rede
elétrica daquele bairro. Afinal, nós pagamos para sermos bem servidos .
Além do mais, nos dias que conseguimos a graça de termos energia à noite, a
oscilação é terrível. Dcstról qualquer apa>
relho elétrico que funcione tem establllzador de voltagem".
Todas as tuas reclamações foram dt
vulgadat. Quanto a uma reportagem completa sobre o bairro, prometemos fazê-la,
Está em pauta.

Vila Isabel: imundície
"Prezado Gerlco: Leitora assídua que
tou de sua-valiosa e^restlmosa coluna venho por melo desta consignar a minha
se enqueixa contra o abandono em que
contra a Rua D. Maria (Vila Isabel), por
parte do Departamento de Limpeza Urbana e da Administração Regional do mesmo bairro. Por parte do Departamento
de Limpeza Urbana (coleta de lixo c Umpeza da rua) a nossa queixa é bem grande. Passam-se dias e dias que o lixo não
é retirado das casas. Pela manhã, quando not levantamos constatamos que nosttt casas estão Invadidas pelos gorgulhos
que aaem das latas de lixo durante a nolte, criados em virtude da fermentação do
mesmo, durante vários dias. Quanto à fe-

dentlna do lixo em decomposição ê abs».
latamente insuportável. A nossa rua $6 é
varrida aos sábados à tarde por causa da
feira que nela se realiza pela manhã. A
não ser nesse dia não te tem noticia, a
mais vaga, dos garis.
Outro ponto Importante é o que con.
cerne k água servida oriunda das casas
do cômodo números 14 e 15 da mesmt
rua. A água servida acumulada na sarjota, propicia a proliferação de mosqultos, Insetos infernais que não permitem
que possamos ter uma noite de merecido
repouso após um dia de exaustivo trabalho. Esperamos que nossa queixa teja 1»
vada em consideração e sejam tais nules tanadot o mais rapidamente possível*,

Com a Telefônica
A fim de procurar solução para o
problemas que é protestar contra uma cntidade como a Companhia Telefônica, é
mais
que me dirijo ao Gerlco, a seção
te
trata
temos,
quando
conceituada que
de fazer justiça.
Vejamos: como assinante, recebo e
pago pontualmente a conta da Telefônica
e qualquer esquecimento ou atraso rcsulta em corte da ligação a qual só é recuperada mediante uma taxa superior a 20
mil cruzeiros. Como te vê, a Companhia

é jurado, juiz, carrasco onipotente! Agora,
o fato do assinante, eu, no caso, ficar por
més, no mínimo cinco dias sem telefone,
por avarias de Unhas, cabos aparelho etc,
não importa k Companhia. No momento
estou há 17 dias sem telefone, fazendo
reclamações constantes e tem resultados,
pois não há o menor Interesse no ates
dimento, porque ao findar o mês a conti
vem Integral, não hi desconto para o infeliz do assinante, tenha êle oa nio usufraldo dos serviços".

CEDAG: compareça
na
Moramos na Piedade,
Gerlco:
Rua Manoel Vitorino, 546. Há quase um
ano, recorremos pela primeira vez ao Dcpartamento de Águas, para um pequeno
reparo num cano k porta de nossa casa.
Sendo o cano que nos abastece, era necestário que fosse logo consertado- Fomos
diretamente k autoridade competente, que
(como é óbvio) prometeu cuidar do caso Imediatamente, ressaltando que nio
nos preocupássemos, pois tudo seria resolvldo. Os meses correram. O ettrago
cresceu e a água começou a ser contaminada pela lama. Passamos então a correr o risco de saúde em nossa casa, e por
tal motivo recorremos ao referido Departamento. Novas promessas, pedidos de
calma e uma série de demagogias. A situação atual, após milhares de telefonemas nossos « de moradores solidários,
após outra visita ao Departamento e depois de uma rápida explicação a um fiscal da CEDAG que passou pelo local para
um passeiozinho turístico — qaando de-

veria estar em atividade para fiscalizar e
averiguar o pedido. Limitou-se a conversar fiado e terminou dizendo que dentro
de dois dias o cano estaria toldado, o que
infelizmente, não ocorreu. Apenas terviu para tornar mais robusta a irresponsabllidade. Temos uma cratera em notst
calçada, justamente onde se locallxa o
portão. Para entrar ou sair de casa, tomalabarltmos obrigados a verdadeiros
mos. Algumas crianças, vítimas ds «l0*"
das no aludido buraco conseqüente o vtzamento, sofreram ferimentos. Queremos
salientar que o desperdício de igua é enorme.
Estamos em última instânda recorre"do a esse Jornal e a essa baUlhadora coluna, na esperança de que a CEDAG faça
algo de concreto. Que mande obturar o
vazamento que há um ano nos perturba
e prejudica e que a repartição competente, posteriormente determine aeja tapado
o enorme buraco, que como dissemos i»
tem fdto várias vítimas". .

Apelo de Madurcira à CEDAG
Desencantados com o pedido de provldêndas i repartição da CEDAG da Avenida Ernani Cardoso, há mais de dois meses, proprietários e moradores do 471 da
Rua João Vicente, em Madurelra, até hoje
nio atendidos, voltam â pretensão por Intermédlo do Gerlco. Com a canalização de igua arrebentada, com grande
desperdício, os moradores
prejudicados
foram aconselhados a procurar a seção
competente da Companhia da Águas, para
legalizar a substltolçio de um registro.

Comprada a peça, e competindo * CEDAG
vedá-la, já que a canalização da casa »
tá ligada ao encanamento geral, os moradores dlrlglram-se k repartição, mas até
agora não houve as prometidas .providêndas. Com isso, além do vazamento
permanente, em prejuízo dos que ali moram, o esguicho de água causa transtornos aos transeuntes. Novo apelo é feito,
par» que os dirigentes da CEDAG apre»sem o conserto por intermédio da rtpar*
Ucio da Avenida Ernani Cardoso.
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GUANABARA
A Secretaria de Finanças
marcou para hoje, entre lá
e 15h, em sua sede, Rua da
Alfândega, 42, térreo, o pagamento da diferença de
vencimentos de dezembro dos
servidores federais transferidoe para Guanabara e lotodos no Sistema Penitenciario, Fiscalização da Medicina,
Odontologia
Bio-EstatlsUca,
e Departamento de Iluminaçío e Gás.

Zelador
Deverão apresentar, até o
dia 15 de fevereiro, na
ESPEG, documentos comprobatórios de experiêricla fundonal para a função de zclador "B", os seguintes serAlcindo Lyra de
Almerinda
Belmiro
Souia,
Olivio
Argemlro
de
Gomes,
Moreira
D\iarAntenor
Lima,
vidores:

te, Aryma Ferreira Martins,
Bcnonimo de Souza GulmaSambato,
Domingos
rães.
de
Albuquerque,
Flrmino
Francisco de Assis Baptísta,
Gildo Gianninni, Glaucia Tavares de Souza, Idolina Ferreira Reis, João de Almeida,
José Maria Jorge, José Paulo
Teixeira, José Pdreira, Lourival Martins Corrêa, Manoel
Dias, Manoel Justino de Mlranda, Maria de Lourdes da
Cunha Lima, Maria de Lourcies Gonçalves, Marina Aracy Prates, Moacyr da Silva
Nunes, Oswaldo de Araújo,
Ubirajara da Silva Peixoto e
Wilson Cândido de Oliveira.

Iluminação
A Comissão Estadual dc
Energia anunciou a Instalação de energin elétrica no
Jardim Novo, em Realengo;
Jardim Santa Margarida, em
Cosmos; Jardim Maravilha,
cm Campo Grande: e loteamento Morais Pinheiro, em
Anchieta, bairros atualmente
sem iluminação. Também,
modificará a iluminação do
Jardim de Alá, em Ipanema,
ootn a colocaçofi de 30 lâmpadas a vapor de mercúrio.

Lavador
Será realizada, no dia 11
(sábado), às 8h, na Garagem
PL-6, Avenida Salvador do
S;, 306, a prova prático-oral
do ooncurso para lavador de
relculos da Assembléia carioca.

'_?-7,

Alair Pinheiro Susinl
Ribeiro; para EP-9, Cleonice
Caulllraux Pihton e Lea Sales Guimarães.

Licença

Foi concedida licença-prêmio de 3 meses; Jorge Sylvestre de Souza, Oswaldo
Ferreira da Silva, Francisco
José dos Santos, Comelio
Batista de Oliveira, Cecília
Canedo Mussy, Oswaldo de
Oliveira, Nicanor de Oliveira,
Luiz Carlos Guaplassu de
Barros, rima Moraes Ermida,
Rubem Antônio da Silva Fllho, Carmlnda.Lourenso, Mario Costa de Araújo, João
Teles de Menezes, Elizabeth
da Costa, Augusto Tavares
de Souza, Zenarlo Ribeiro da
Silva, Hello Corrêa, Dair Lazarl Teixeira, Adauri Antonio Paes, Oswaldo Fellsberto de Carvalho, João Varanda, Augusto Moraes, Alcides
Borges Leal, Pedro da Costa
Cardoso, Alberize José de
Santana, Carlos Alberto Correia, Sixto de Cresci, Bonédito Martins, Arllndo dos
Santos,
Sebastião
Nestor
Gonçalves, Ernesto Almeida
Lopes, Pedro Alves Ribeiro,
Daniel do Nascimento, Luiz
Vicente de Gonzaga, Ary
Loureiro Accyoll, Manoel da
Silva Moraes, Mario Ferraz,
Hélio Lopes, Erotlldes Juliano dc Souza, Isidoro Campos
Raposo

de

Almeida, Joel
da Silva, Albino
dos Santos Froirfe, Zulmlra
da Silva Ribeiro, Terezinha
Veloso de Melo, Oswaldo
Eugênio Leal da Silveira, 01ga dos Santos de Oliveira,
Gonçalves

Aracy Sanginete Azedo Evangelista e Heloísa Marques
Fernandes; de 6 meses AnFernandes,
tonio
Gomes
Laerclo Martins de Abreu,
José Pereira da Silva, Jorge
Macedo Paes, Wilson Monteho, José Marques da Costa, Roberto Pereira, Sydnei
Rodrigues Silva, Wilson dc
Jesus Mala e Sebastião Alves Barria; de 9 meses, Antonio de Paula Viana Filho
e Washington Luiz de Vaseoncelos.

O governador nomeou o
médico Juvaldo da Rosa Pilar para diretor da Divisão
de Assistência Médica da Superintendência de Administração e Serviços, da Seeretaria de Segurança.

Negada melhoria

A Secretaria de Educação
elevou os níveis funcionais

Inspeção

< das

seguintes

professoras
primárias: para EP-2, Ellzabeth Stoeterau, Marlize Marinho Teixeira, Clara StcOlga de
renberg Soriano,
Sales Reis, Pureza de Lourdes Lourcnço Leal, Lúcia
Maria Meireles, Elza Marques
Pinto, Emilla Aparecida Lins
Perdigão,
Pereira
Heloísa
Martins, Carmcm Sylvia Ricard Nacif, Lydia Lobranco
Vicente, Maria Luiza Gomes
da Silva, Helena Câmara
Fernandes 'dc Santiago, MarIene Menczeâ Ferreira, Wanda dos Santos Rocha, Gilda
de Souza Provcnzano, Carmosina Vieira de Oliveira,
Dora Gitel Goldschmit, AdcNa Alexandre de Albuquerque, Maria Ingracla do Carmo Mendes, Maria da Guia
Ferraz, Nilza Lima de Araujo, Angelina Lamfrc, Ceieste Rodirgues Cordovil Pires,
Weide Pires Branco, Dulce
Leila
Vasconcelos
Santos,
Maria Cunha dc Oliveira.
Maria Francisca Tcrcza AsMincão Santana, Vilma San1o« Franco, Suely Mnria Santos Pessoa, Valmira da Silva
Mendes, Maria Luiza da
Oue,
de
Suery ' Pestana
Aguiar, Rosa Portela Delana
Antunes, Sylvia dos Santos
Duarte, Celai da Silva Carvalho, Sônia Maria da Silva
Carvalho e Maria Antonla
JSrpo Sampaio; para EP-3,
Terezinha Moreira Goulart e
Leila Assis Mascarenhas de
Oliveira; para EP-5, Elvira
Ramos Corrêa de Araújo,
Neidc Gols de Pinho, Marlcne Rosas Cruz e Maria José
Magalhães
Azevedo;
para
KP-6, Terezinha' Guimarães,
"•tena de Jesus Aguiar e
AyHon Atoes Coentro;
para
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Estão sendo chamados, com
urgência, á Divisão de Inspeção Médica, Rua Pedro I,
35, os funcionários Antônio
Soares Ferreira, Benedita de
Queirós, Jorge Silva, José
Fernandes de Souza, Maria
do Carmo Pinto Andrade e
Ramos.
Sebastião
Pereira
Por outro lado, foram readaptndos em serviços compatlveis com seu estado de
saúde: Luis José Loureiro e
Romário Gonçalves de Lima.

Material
O secretário de Serviços
Sociais designou grupo de
trabalho encarregado dc cstabclecer normas disciplinadoras destinadas à distribuição de material de construção para pequenos melhoramentos urbanos em favelas
e centros dc habitação sociai.

Restaurante
na Lagoa
O sr. Antônio Jaber, dlretor do Departamento de Turismo, entregou, ontem, ao
governador Negrão de Lima,
no Palácio Guanabara, o
projeto de construção de um
restaurante-flutuante na Lagoa Rodrigo de Freitas, que
funcionará como ponto turistico da cidade. Fêz entrega, também, de regulamento
que transfere para o seu Deparlamento a administração
dos imóveis turísticos da eidade que, desta forma, poderSo ser colocados nos programas ofleiais do Estado.

Espírito Santo
O sr. Cristiano Dias Lopes,
governador eleito do Espírito Santo, esteve ontem no
Palácio
Guanabara,
para
uma visita dc cortesia ao sr.
Negrão de Lima. Entre outros assuntos, foi tratada a
questão da implantação do
Imposto de Circulação, devendo ser mantida a mesma
alíquota entre os dois Estados.
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BRASÍLIA (Sucursal) — O
presidente Castelo Branco assinou decreto-lei aprovando o
termo aditivo firmado entro
a União e o Governo da Guanabara, que dá nova redação
a diversos
dispositivos de
convênio que regula a reinclusão do pessoal da PM do
antigo Distrito Federal nos
quadros da PM do Estado da
Guanabara.
O termo aditivo entrará em
vigor hoje, com a publicação
no Diário Oficial. De acordo
cora o mesmo, fica estabelecido que, "terminada a apresentação, o pessoal relncluído
será organizado em quadros
especiais limitados nos diversos postos, graduações e espenalidades, pelos efetivos
de oficiais, graduados e soldados que tiverem sido'apresentados".
LIMITES

HORIZONTAIS: 1 _ Soma de dinheiro que se ganha de
uma vez. 7 — Adversário; inimigo. 9 — Cada uma das duas
partes em que se divide um todo. 10 — Pândega. 12 — Feminino de um. 13 — Frutade-conde. 15 — Preposição: lu-'
gar. 16 — Tecido grosseirão o forte, de que se fazem toldos,
velas de navio, etc. 18 — Drama musicado, sem diálogo falado. 20 — Cheiro, fragrfincla. 22 — último mês, ou lunação dos hebreus. 23 — Símbolo químico do Tântalo. 24 —
Doze meses. 26 — Viagem, jornada. 27 — Composição poética dividida em estrofes simétricas. 29 — Máquina, principamente veículo automóvel, que serve para puxar aparelhos
agrícolas ou industriais. 31 — Que atira. 33 — Meter no
atoleiro.
VERTICAIS: 1 — Doença infecciosa, comum ao homem
e aos animais, produzida pelo bacilo de Nicolaier, e que se
caracteriza pela rigidez dos músculos. 2 — Membro da ave.
3 — Qualquer (dentre dois ou mais). 4 — Sentimento de
inclinação para alguém. 5 — Preposição. 6 — Divisão de
uma peça teatral. 7 — Tardia, que demora. 8 — Que opera.
9 — Filho de pai branco e mãe preta, ou vice-versa. 11 —
Pousar na água (hidroavião). 14 — Rio que separa o Brasil
do Paraguai. 17 — Governanta. 19 — Aquele que edita. 21
Lugar de corrupção e vícios. 25 — De viva voz. 28 —
Letra grega. 30 — Nome dc mulher, 32 -f Magnetismo pessoai.
RESPOSTA DO N° ANTERIOR — Hor.: casa - paga —
amor — armar — ribanceira — ar — côa. — Ir -r arma —
pó — mar — it — acovardado — papel — Osel — orar —
ramo. Vert.: cara — amlr — sob — araca — pre — ami
gari — arar — acamar — normal — ardor
papo —
ocar — idem — tolo — opa — ver asa.

R. PORTELLA

SOCIAIS
Nascimentos
Cláudio Luiz — O casal José Acáclo Alves-Tereslnha Lucena Alves está comunicando
o nascimento de seu
«lho,
Cláudio Luiz.

Fazem anos hoje: Esmeralda
Carvalho, Heloísa Alves. Violeta de Alcântara Carreira,
Maria Isolina Pinheiro, Aipabília Castro Meneses, Antonina
dc Almeida Neves, R.S. Stone,
Sebastião Jesus de Miranda
Mourão, José de Almeida Ribeiro, Marta Maria da Silva
Costa, gen. Álvaro Tourlnho,
Atila de Andrade e Juvenal
Mário Barroso.
Está festejando hoje "o
aniversário de sua filha Ana
Lúcia Castro dos Santos o casal dr. José Ribamar dos Santos-Maria de Lourdes Castro
dos Santos.
Faz anos hoje o sr. Roberto Kellcr Thompson Melo.

Casamentos
medica

19
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Aniversários

Módica

Professoras

Os servidores integrantes
do lote 9 receberão hoje seus
vencimentos dc dezembro.

1

prêmio

Em sua última reunião, a
Comissão de Classificação de
Cargos arquivou 322 processos cie servidores, que requereram enquadramento ou
readaptação em outras carreiras funcionais, devendo o
Boletim Oficial de hoje publicar a relação nominal dos
funcionários.

Pagamento

Reinclusão do
pessoal da PM
na Guanabara

PALAVRAS CRUZADAS

Ana Marta Giroud dc Sanchis — Francisco Miguel
deFigueiredo Lima — Na Igreja
Matriz de São Lourenço, amanhã, às 18h, será. realizado o
casamento da srta, Ana Maria Giroud de Sanchis, filha
do casal Esmael José Sanchis
Sclfa — Josefa Maria Giroud
de Sanchis com o sr. Francisco Miguel de Figueiredo Lima, filho do casal Joaquim Fi— Lucinda
Lima
guciredo
Dias de Figueiredo Lima.
Rosemary Longo — Carlos
Erik Popplus — Na Igreja de
N. Sa. rins Graças, em Ribeirão das Lajes, RJ, dia 28, ás
lflh, será realizado o casamento da srta. Rosemary Longo,
Mário Ângelo
filha do sr.
Longo e da sra. Mafalda Plcchetti Longo, com o sr. Carlos F.rik Popplus, filho do sr.
Joseph Poppius c da sra. Po]y Quintas Popplus, presidente do Clube Feminino de Cultura.
MARLY DA SILVA SAINT
MARTIN — NELSON BEZERRA CARVALHO — Na Igreja
do Divino Salvador, na Estação de Piedade, no próximo
sábado, is 17h, realiza-se o casamento da srta. Marly da SilTa Salnt Martin, filha do casal
Damião Salnt Martin e Oswaldina da Silva Salnt Martin,
com o »r. Nelson Bezerra Carvalho, filho do -casal Nelson
Bezerra Carvalho e Dallla Souia Carvalho. Será padrinho, o
casal Gilson Cardoso e Neuza
Cardoso.

Bodas de Prata
OSVALDO — ALDA GOULART DE ALMEIDA — Comemorando os 25 anos do casamento de 6»us pais, OsvaldoAida Goulart de Almeida, ai
srtas. Marialda e Célia Gou}art de Almeida mandaram
resar missa em ação de graças na Igreja de Bom JesUs do
Calvário.
ABÍLIO ALVES — HELSA
ALVES — Festejou o 25.» aniversárlo de seu casamento o
casal Abílio Alvcs-Helsa Alves, com missa em açfio do
graças, na Igreja do Sagrado
Coração de Jesus.
ANTÔNIO SPINELLI — ROSALINA LEÃO SPINELLI —

Sexta-feira próxima, Dia de
São Sebastião, às lOh, na Igrcja de Santo Antônio dos Pobres, será celebrada missa em
ação do graças pelo 25.» anlversárlo de casamento do sr.
Antônio Splnellt e da sra. Rosalina Leão Spinelll. Manda
rezá-la o filho do casal, Cristôvõo Leão Spinelll.
JOSÉ DA CRUZ MARTINHO
— DALVA CHAVES MARTINHO — O casal José da Cruz
Martinho — Dalva Chaves Martinho, êle diretor do Esporte
Clube Oposição, de Piedade,
comemorou suas bodas de pratn. Na Igreja do Divino SalTador foi celebrada missa em
ação de graças.

Formaturas
JOSÉ MAURO RUIZ BATISTA — Os alunos do Colégio Militnr do Rio de Janeiro que
concluíram o curso terão a sua
festa de colação de grau, hoje,
dia 19, no auditório do Colegio, à Rua São Francisco Xaxier, às 20h, sendo o baile do
formatura, dia 21, com Inicio
ás 23h, nos salões do Hotel
Glória. Ontem realizou-se a
missa em ação dc graças, na
Igreja de SSo Francisco XaTier. Entre os novos diplomados está o Jovem José Mauro
Ruir. Batista, filho do casal
João
Batista-Francisca Ruir
Batista.

Comemorações
ASPIRANTES DE 1029 — A
Turma Tenente Rui de Brito
Melo, Aspirantes dc 1929, da
Escola Militar de Realengo, comemora, hoje, o 37." aniversário de formatura, com missa.
As llh.loniin, à memória dos
colegas falecidos, na Igreja de
Santa Crur dos Militares, e às
12h.10min, almoço de confraternlzação no Clube da Aéronautica.
ESCOLA
DE
MARINHA
MERCANTE — Amanhã, sextafeira, de 23h em diante, a bordo do transatlântico Ana Nérl,
será realizado o baile de formatura dos oficiais da Escola
de Marinha Mercante do Rio
de Janeiro, turma de 1960.

Falecimentos
— Morreu ontem, nesta cidade, o sr. Zoroastro de Souza
Bittencourt, pecuarista na Bahia. Deixa viúva a sra. Edméa
Ferraz Bittencourt e duas filhas, Zoeda e Mara. O extinto
era irmão do advogado Zilmnr
de Souza Bittencourt, diretor
do TRE. Seu corpo está sendo
velado na capela do Cemitério
de S. Francisco Xavier, para
sepultsmento às llh.

Missas
MARIA LUIZA MALAVEZ
BARROS — Missa de 7.° dia.
hoje, às 9h30min, na Catedral
Metropolitana.
ZÉLIA LOWNDES DE AZAMBUJA — Hoje, missa de 7.» dia,
às lOhSOmln, na Igreja da Candelárla.
LUIZA COUTINHO DA SILVA — Missa de 7.» dia. hoje.
às 9h30min, na Igreja da Candelárla.
LUIZA AUGUSTO DO RtGO
MONTEIRO — Hoje, às 12h,
missa de 7.o dia. na Catedral
Metropolitana.

Dispõe ainda que "nos postos ou graduações em que
não se tenha efetivada a reinclusão, o limite dos quadros
especiais será igual à metade do efetivo fixado para o
quadro ordinário da Polícia
Militar do Estado da Guanabara aproximando-se a fração
para unidade superior", A
primeira vaga que se verificar em cada posto ou graduação, nos quadros
especiais, exceto no posto de coroncl, será considerada como
relativa ao critério de antigüidade".
CRÉDITO
O presidente Castelo Branco sancionou a lei que autoriza o Poder Executivo
a
abrir pelo Ministério da Pazenda, o crédito especial de
18 bilhões, 997 milhões de
cruzeiros, em favor da Policia Militar da Guanabara, para atender aos encargos decorrentes da aplicação do Decreto-Lei n° 10, de 28 de Junho de 1966.

Policiais
recebem
medalhas
Durante o almoço oferecido ao delegado Pires de Sá
pela passagem de seu primeiro ano à frente da DV,
foram agraciados com medalhas, por se terem destacado em suas funções durante o ano de 1966, os seguintes policiais da Delegacia de
Vigilância: Da l.a Subseção
(centro da cidade): Jorge
Spanner Filho, Osvaldo Fernandes dos Santos, Fortunato Airosa Filho, Valter Martins Machado. Joaquim dos
Santos, Carlos Chaves, Geraldo Viana do Souza, CIctenildes Lima Barros e Jaime
Horta; 2a Subseção (Invcrnada): Marcos Vinícius, Jorge Amaral, Dcusdedit Paula
Nunes, Rubem Pereira Carvalho, Antônio Monteiro Gucdes, Ainarim da Costa, José
dos Santos Fernandes, Vicento Luz e Jorge Santos;
3.a Subseção (Zona Sul): Antônio leia, Wandcrley Alberto, Timóteo Pinto Portela,
Edésio de Oliveira, Jorge Gomes Maranhão, Delmar Barbosa, Osvaldo Luiz e Adalbcrto_do Andrade; 4." Subseção (Tijuca): Carlos Alberto
Campangnaque, Djalma da
Silva Nunes, Haroldo Moreira Ventura, Flávio Alexandre, Altamir Marques e Élcio
Grinaldo.

Socialização
da medicina
tem reimião
SÃO PAULO
(Sucursal)
— Terá início hoje, estendendo-se até o dia 22, o
II Congresso Católico Brasileiro de Medicina, que
será realizado na Faculdade de Medicina da Universidade Estadual.
Temas da mais alta releváncia e atualidade serão debatidos, tais como:
adequar a moral católica
à realidade médico-social
brasileira, envolvendo pianejamento da familia, socialização
da
medicina,
problemas da juventude e
parapsicologia.
Mestres estrangeiros do
mais alto renome foram
convidados para as conterências básicas, riestacando-se entre outros Abbe
Marc Oraison e Paul Chauchar, da França, e Kar
Stern, do Canadá, que falarão, respectivamente, sõbre "o valor transcendental da vida humana", "vida
sexual e continência" e
"os
aspectos
atuais
da
psicoterapia".

Mais de 28
mil em 1 mês
vão à Light
Mais de 28.000 pessoas,
em dezembro, foram aos
escritórios
da Rio Light
para solicitar novas .ligações, fechamento ou tfansíeréncia de contas oe luz e
força.
Aproximadamente
22.000 usuários foram encaminhados ao novo serviço da companhia, criado
para melhor atendimento
do público.

PROSSEGUE A CACA
AOS MATADORES DE
S. JOÃO DE MERITI
As autoridades da Delegacia de São João de Meainda não identificaram os elementos que, têrça-feira última, penetraram no Bar "Amarelinho",
na Avenida dos Trabalhadores, 45, em São João de
Meriti, e mataram a tiros José Antônio Tavares (casado, 27 anos, bairro Miguel Couto — Nova Iguaçu) e Fernando Garcia de Almeida (solteiro, 28
'ali
anos, mesmo endereço), que
bebericavam. Ao
que ficou apurado, os criminosos chegaram e logo
depois passaram a discutir acaloradamente com as
vítimas, até que sacaram as armas e os abateram.
José e Fernando foram transportados para o Hospital Getúlio Vargas, onde faleceram. Para os policiais, o crime deve-se a questão de jogo e de mulheres, já que Fernando era ex-contraventor e elemento ligado a muitas mulheres, sendo, considerado
"Don
o
Juan" da localidade.
riti

GUARDA-NOTURNO
Os indivíduos que, terçafeira última, assassinaram
a tiros o guarda-noturno
Carlos Barreto Fraga, de
25 anos, lotado na Policia
de
Vigilância > de
Nova
Iguaçu, que'os surpreendera
em flagrante
arrombando um armazém,
na
Praça Belfort Roxo, também não foram identificados.
Ò policial foi transportado para o Hospital de
Nova Iguaçu, onde faleceu.
A policia acredita que os
bandidos seriam os mesmos
que, na semana anterior,
tentaram assaltar um bancario, não conseguindo ante
a aproximação de agentes
da
Guarda-Nortuna.
Na
íuga, os assaltantes prometeram matar o bancário e,
ao que parece,
voltaram
ao
local para cumprir a
promessa. Como nâo o encontrassem, resolveram as-

saltar o estabelecimento comercial,
foram
quando
surpreendidos pelo guardanoturno.
ESFAQUEADO
Encontra-se internado no
Hospital Sousa Aguiar * o
operário Manoel Pequeno
do Espírito Santo (solteiro,
20 anos, Rua Carlos Seidei,
n.° 23 — Caju), com ferimento penetrante no hemitórax
esquerdo. Declarou
so policial de serviço ter
sido esfaqueado na porta
da residência, pelo seu vizinho Jorge de tal. Disse
que chegou do trabalho e
o vizinho começou a pro-'
vocá-lo
sem motivo,
dizendo que lhe dava uma
facada. Duvidou e acabou
sendo mesmo esfaqueado.
As autoridades da 2." Delegacia Distrital estão apurando até que ponto sãr.
verdadeiras as palavras de
Manoel Pequeno.

SEGURANÇA DE TRÊS
ESTADOS PLANEJARÁ
AÇÃO CONTRA GANGS
BELO HORIZONTE (Sucursal) - O
secretário de
Segurança Pública, de Minas, sr. Joaquim
Ferreira
Gonçalves, distribuiu ontem à noite
a seguinte nota
oficial:
"O secretário
do Scgurança Pública, tão logo teve conhccimcntu dos fatos relativos a furtos de veículos, envolvendo, possivelmente, polidais dêste Estado, numa
rêdo dc caráter interestadual, tomou dupla iniciativa:
primeiro, por portaria, determinou instauração de inquérito para apuração de possívol participação dos agentes
da Polícia nos aludidos fatos;
segundo, solicitou aos secretários de Segurança dos Estados vizinhos interessados,
uma reunião conjunta, a ser
realizada dia 30 do corrente,
no Estado da Guanabara.
O secretário de Segurança
da Guanabara julgou oportuna a medida c cedeu as
instalações de sua secretaria
para a reunião.
Quanto à primeira providência 6 natural a reserva

Júri de
Niterói tem
início a 24
NITERÓI (Sucursal) — O
juiz Jovino Machado Jordão, titular da Primeira Vara Criminal de Niterói, convocou para o dia 24 do corrente a instalação do Tribunal do Júri cia Capital,
tendo determinado a publicação do edital contendo
os nomes dos jurados sorteados para servir na primeira sessão ordinária daquela Corte e que são os
seguintes:
Adolpho de Sá Filho,
Abílio Silveira de Aquino,
Álvaro Caetano de Oliveira, Antônio Dionísio dos
Reis, Cláudia Coutinho Valadares,
Edson
Macedo,
Jandyre Alves Filho, José
de Leonlssa Souza Caldeira, Lia Machado de Magalhães, Mathoew Ridel Miller Filho, Paulo Newton Demorais, Odemar Vidal Jorge, Aloízia Vitorio Nogueira de Paula, Mabel Grass,
Arton Pereira da Silva,
Soares de SouSinésio
za, Walter Moreira Carneiro, Waiquiria de Magalhães,
ítalo Mônico, Noêmia Veiga de Aguiar e Edmundo
Vargas.
432 cidadãos do Nova
Iguaçu foram convocadas
para tomar parte no Tribu-a
nal do Júri da comarca no
ano de 1967, segundo edital baixado polo Juízo da
2.* Vara do município, privativa dos feitos criminais.
O edital contém a revisão
dos jurados alistados para
o corrente ano e esclarece
que são considerados jurados suplentes todos os jurados residentes no 1.° distrito.

Menina de
Goiás está
no Juizado
A Central do Brasil informou, ontem, que foi enviada ao Juizado de Menores a menina S.R.S. (filha dc Geraldo Ribeiro dos
Santos, Vila Fama, 402, casa 6, em Goiás) que viajava terça-feira última num
trem, vindo dc São Paulo,
sem a necessária autorização do pai.

com que a Secretaria dc Segurança tem procurado cercar as diligências, a fim dc
evitar que pessoas inocentes
se vejam envolvidas em noticiários tendenciosos e improcedentes no curso das investlgações. •
Tranqüila a opinião públlca no sentido de que as averiguações serão levadas a
termo, e, apuradas as responsabilidades, os culpados
responderão perante a Justiça pelos delitos porventura cometidos.
Previne a população quanto às noticias infundadas que
estão circulando com evidente intuito de tumultuar pelo
escândalo o curso do procedimento policial e administrativo que, por sua natureza, deve ser cercado de discrição e rigor."

Hospital
fica horas
sem telefone
Durante a madrugada c
todo o dia de ontem, o HosFilho,
no
pitai Salgado
Méier, ficou com os aparelhos telefônicos mudos, em
virtude da queda do cabo
da estação 29. Em conseqüência, muitos socorros foram atrasados e prejudicado o trabalho dos reporteres ali credenciados, de informarem a seus jornais as
ocorrências policiais.

PMs acusados
de falsários
ganham HC
NITERÓI (Sucursal) — Os
oficiais da Polícia Militar
fluminense
Sílvio
Alves
Barroso
e
Washington
Charles Pinheiro — acusados de falsificação de documentos — foram libertados por habeas-corpus concedido pelo Conselho de
Justiça do Estado do Rio.
Os militares estavam presos no quartel da corporação há mais de 15 dias e os
documentos por eles falsificados possibilitavam a um
civil extorquir dinheiro de
firmas da Guanabara que
vendem pelo sistema de
crediário.

Polícia
agarra
traficantes
•
A Policia prendeu, na Rua
Pinto de Aicvedo n.° 8, os
anormais Jacés Alves da Silva, vulgo "Pon-Pon", Américo de Brito, vulgo "Sansão",
c Edson Amissis Garcia, vul"Cobrinha", todos resigo
dentes naquele endereço o
que se entregavam ao vicio
e ao tráfico dc tóxicos e cntorpecentes. No local foram
apreendidos 22 comprimidos
de Dexamil, 57 de Vermelhinho, 60 de Amendrine, 1 pacote plástico contendo meio
quilo de maconha c mais 6
dólares da mesma erva. Foa 6.» DD.

Show extra
da Mocidade
no carnaval
A Escola de Samba Mocldade Independente está ultimando preparativos para o
seu desfile entre as supercampeãs, domingo de carnavai, e a apresentação do show
extra, no encerramento doespetáculo, às primeiras ho4
ras de segunda-feira. Sob *M
direção de Chaminé, a bate»;'a
ria campeã, passistas e rit-j
mistas da Mocidade de Padre
Miguel, totalizando 1.620 Jftí
gurantes, esperam ótima colocação com o tema Teatr»
brasileiro através dos ten*!
'Já||
pos, elogiado pelos que
ensaios.
aos
assistiram
Sorteada para desfilar era
último lugar na Avenida Presidente Vargas, a Moe,ldad«;f;
Independente' deverá exibirse ao sol de segunda-feira de
carnaval. Antônio Augusto,
Panvencedor do concurso
deiro de Ouro do IV Centeuma das atranário, será
ç.ões da verde-e-branca, em a
frente aos palanques do júri, %
•
das autoridades, turistas
|
imprensa. Findo o superdes- i<|
-.JI
file, começará o show extra
com o samba Até Breve, de*3 *
Wilson Moreira, e a partici-i|
pação do povo', que poderá
acompanhar os sambistas •'Is ü
ritmistas ate que a formação t||
da escola se desfaça.

Polícia acaba
cassino em
Santo. Cristo
Chefiados pelo detetive
Hugo Guimarães, policiais da
Delegacia de Costumes varejaram ontem uni cassino que
vinha funcionando na PrBça
Marechal Hermes, 31, sobra-do, no bairro da Saúde (ju2.a Delegacia
risdição
da
Distrital), prendendo quatorze jogadores e apreendendo
farto material de jogo. como
fichas, uma roleta nova (confeccionada com raro capricho), panos verdes, mesas,
cavnletes e 190 mil cruzeiros
em dinheiro.
• Dos presos, dois foram recolhidos ao xadrez, por serem os donos do jogo e portanto sem direito à fiança.
São eles: Carlos Barbosa, de
24 anos, solteiro, morador na
Rua Santo Cristo, 135, casa 6,
e Hélio Fonseca de Souza, do
45 anos, solteiro, morador na
Rua Cardoso Marinho, 6. Os
outros detidos, que se reliraram após pagarem fiança,
são: Cremildo dos Santos,
Sebastião Alves, Edgar Souxa Soares, Antônio Cândido
do Nascimento, Manuel Assunção Bonfim, Olímpio Martins Neto, Waldir Gonçalves
da Silva, Boanerges Cardoso
Pereira da Silva, Osvaldo Pinheiro Lima, Augusto Fraucisco de Oliveira, Evaristo de
Miranda c José Vicente da
Conceição. O prédio onde
funcionava o cassino foi interditado c a ação policial
comunicada pelo delegado
Silva Júnior ao superintendente da Policia Judiciária e
ao Departamento de Policia
Especializada.

Café turista
tumultua
o mercado
LONDRES (AP-CM) — A
Junta Executiva da Organiaaçlo Internacional do Café
recomendou, ontem, por unanimidade, que os membros
da OIC proíbam a importação dc todos os cafés que
originalmente estão destinados exclusivamente a novos
mercados. Para fins de promoção, o café embarcado
para países de baixo consumo e para novos mercados*,,
pode ser remetido fora das
quotas legais de exportação.
Parte do mesmo, que se chama "café turista", chegou,
porem, aos mercados tradicionais mediante a reexportação ou mudança de rota
do navio em alto mar. Na
temporada passada, cerca de
2,5 milhões dc sacas de café
"turista"
chegaram aos mercados tradicionais, provocando uma baixa mundial nas
cotações do café.

Caboda PM
ajuda e foge
com falsário
O falsário Ulisses Azevedo
Soares fugiu na tarde dc ontem do xadrez do Foro Criminai, tendo sua evasão se
dado de modo inédito, pois.
contou com a colaboração do
cabo da Policia Militar Ocir
Campos, que também fugiu
cm sua companhia. O sargento Sales, chefe da segurança do Foro, foi cienti-.
ficado da ocorrência, comu»
nlcando o fato ao Centro de
Operações da Policia Militar
e ao juiz Erasmo Couto. nf\o
sendo possivel, no entanto,
sua captura.
O falsário, que responde *'
diversos inquéritos na Justiça e já cumpriu diversas
penas, cnco.Urava-se no Foro
tomar
ciência
da;
para
reclusão do 7 anos que lhe1!!
"
foi imposta pelo juiz da 11.*
Vara Criminal, por ter falsifiçado a assinatura dc diversos diretores dos Estaleiros Ishikawajlma, protendondo com *ht levantar Crf 80
milbõM «b thvsrsoa banco».
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LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTOS

AI.UOA-SK c«nJu«»<Jo it 1 «•*
U« eom dependência» aatillA'1*»
no td. Mtmipolf * Av. Proldente WlUon. IM ao ladoda
- ChaEmbaixada Americana
ve* com porteiro - Tratar com
»r. da-menta â Hua do Carmo,
C-a* andar — Tal.: SS-wi.
ALUQO — No Catitro. oumos
«Üíida aala — «uarto conju171 aptoa.
SET* Sua.Santana
Sn a «06. TraUr 32-*üt
10019 1

ALUGA-SE apart. I a., 3q., mobit. uWrulUoa — 1 mé* — Av.
Copacab. M-S01, Chavci porteiro — Tratar JJ-07».
TEMPORADA alugo em Copacabana, apto, mob. luxo. cj S
qtoa. I ai. ctc. Visita» na rarcol
Imob. H BU. Clara. 33 aL 1.108
- tela.: 37-636* - 37-7382 até
10 ba.

— MW°.
rriurAl VFÇ uiaí
niÀ*; n.n4 3v
30 terop
Lnut —MAt*nl0AW*nt'ca
3 ,„,„, quMtoa,
GONÇALVta
Kmnde nlt, banheiro cir, coziiunto »G w»
Colombo. Aluga-se
-ft
juniu

_»j

nh».

o solo n." 906 cjmjjjj!?*:
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LOJASESCRITÔRIOS

CENTRO — KAIC aluf« pl nns
comtrclalj, na Av. Oraç» Aranha 2U, as ais. «lo ll < 12, ei
porteiro.
banheiro. Chavas c/
Tratar ni Ru» do Carmo, 27-A
— Ul. 221774 — CRECI Mg.
ALUGO Atlma loja em Copacabtna — Frente de Rua srra luvai. TraUr 22-oW.
ED. MUNICIPAL - Av. 13 d*
Maio nv 13 - Alu»*»-»» ou vende-»e conjunto 2 aalaa com aanttlrlo — Ch»ve» na porttrlt.
PÊNÍIA — Alüí»-sr grinde loja
esquina, 4 portas, força. Melhor
local da Penha. R. Montevidéu
1.219. Chaves ao lado. Ini. tel.:
31-3977 ou 46-6493.
SALA para eacrltórlo - Alugaaa. Rua d» Lapa, 120, sab 211,
com banheiro e kitch. Prédio
novo. Ver daa 10 às I7h.
) SALAS vatlas. bom po'"'"' .8.
Luil», 799, esq Av. itlo Ilran**o.
'Mi.
Alufo ou vendo. 87-4019 das
espetacular para
LOJA
ponto
qualquer ramo. Alugo S. Luzia
eaq. R. Branco, 87-4019 ds» lih.
CENTRO — Prédio novo — Loja
a dois andares para lndiHtrln.
Alu.T* *<* ou vende-te. Rua LIvramrnto. 125. Tel. 26-0838.
VENDE-SE OU ALUOA-"sE - Lo1» no Edifício Avenida J3 lado
Itua Sto Dento, a 10 metros da
Av. Rio Ilranco. Traiar sr. ANTONlO — tel. 43-4511 e 23-1353.
¦¦—..i...

"1

CENTRO — KAIC alug» na Av.
Pres. Vargas 482, a sala 324 c/
nort«
kitch. e banh. Chaves c/ ' porteiCarmo,
ro a tratar na Rua do Ca
CRECI
lei.
321774
27-A
283.
R. EVARISTO VEIGA, 18 - Alu.
go 2 salas 280.000. Tel. 47-9906.
CENTRO - KAIC alug» na Rua
Senador Dantas, 117, de (rente a
«/ 1624 c/ coi. e banh. Ver e
tratar na Rua do Carmo, 27-A —
tel. .12-1774 - CRECI 283.
CONSULTÓRIO* MtDICO — Pra»
çn Florlano. Vagas terça, quinta,
Tel.
Babado de 13 As 19.
Dr.
AltTIlUR, 57-6IK0.

EscniTonionu consultório'
Independente, tel. c serviço tanit,
Indep Preço 25.000 Praça Florlano. Tel Dr. ARTHUR, 57-0830.
LOJA alugo para comércio ou
Indústria c/forçn centro de OlaEtelvlna. 2-F 120.000.
ria Trav.
'tO-ÍWM.
Tone

KDrn"ciÕ~ÁV CENTRAL - Alu-

ro aala. 300.000 e taias. Telefone 37-0027. 5903 S
ALUOA-SE — Ed. Rlo-Magjrine.
Rua d» Lapa no 1B0. Perto da
Praça Paris. 2 lindas salas novas
n' 804 » 803, com 95 m<|. Cada
sala cnm unitário próprio. Tratar: 52-0731.

ANDARA! E GRAJAÚ

.te.

Tal.: 3Í-4Í10.

29081 í

CETVTBO - Aluia-aa fr. 407/a.
frente, ed. »mi. banh. priv. por
1SS mil a taxa». Av. P Vari-aa,
aaq. rua Coneeiçio. 103. Inf. port.

...—

2.° Caderno

3

GRAJAO — Apto, Irente cl varanda envldraçada e trnbnltuidn
e/ pedras, 1 sala, 1 qto. comodo» grandes, c/ slnteco, cn*.. c/
nautlius, banh. compl. Aluraiel
200 e taxa» 20 pnrn casal aem
filhos ou 2 senhoras. R. Maréchal Jofre 139 apto. 303. Chave
apto. .101. Infs. 47-3411.
58080 .1

TEMPORADA — Aluga-ae apto.
mob. completo perto da praia —
a partir 1.* da fevereiro c| 2 ais,
2 qto». a dep». de empr. — tel.:
67-8033,
QUARTO independente único lnqulllno, apto. pessoa 16, poda
aer para carnaval temporada, T.
37-70Í1. Copacabana.
ALUGÃ-SÈ um quarto a uma
ou duas pessoas. Av. N 8a. Copacabana 811. apt. 201, frente.
COPACABANA — Veraneio alugo por 3 meses, peq. apto. c|
móveis, acomodaçOca p| 4 pesaoa». 57-1601.

COPACABANA - KAIC aluga o
ap. 603 da Ru» 6 dc Julho, 6),
( ai., 1 qts., cos., banh., qt. e COPACABANA — Av. Atlântica
WC empreg. e érea C tanque. — Aluga-se apto. c| 2 xalfies, 4
Chave» c/ porteiro. Tratar n« qto», etc. 400m2. la. locaefio —
Rua do Carmo, 27-A — telefone p| embaixada on família de alto
32-1774 - CRECI 283.
tratamento — Tratar na PREADMINISTRADORA
E
CIRANDE qto. a aenhor clnaae, DIAL
fixo ou nto, ou eaaal, temp., RESNIKOFF LTDA. Rua Ouvidor
— tcl 32-1673 e
gel., tel. A dlaposlçto, amb. ít- 130 — 9." and.
52-1677 C| Dr. MICHEL n/parte
no. P. 4, perto prata. 36-2192.
29070 8 da Urde — (J-12).
TEMPORADA — Alugo um be- COPACABANA — Min. Viveiro»
llsatmo ap. pequeno com luxuo- de Castro 123 apto. 42. Aluga-se
aa decoraçio. Esquina praia. —
telefone. Ver c| porR. Domlngoa Ferreira, 219, ap. mobiliado cl 31-0998^
23163 8 teiro. Tratar
808 __Q S).
DK FRENTE no Posto
ALUQO ap. 308 Av. Copacaba- QUARTO
— Aluga-se p| temp. mob. ou
na, 945, com telefone, qto. e sa- 2
Idôneo, 100 mil.
penhor
nílo.
a
la a«p., J. lnv., hall, coz. e ba13684 8 52-0283 nV p"ãrtc da tarde.
nheiro. inf.: 27-4304.
RUA POMPEU LOUREIRO nv GO ALÜGA-SE apt frente comercial
Ed. Llnce — Aluga-se aparta- Av. Cop.irah.-ina, 1.066'505. Tramcnlo com 2 quarto», sala, de- tar tel. 37-1534.
pendência dc empregada. !> Íora- GARAGEM — vã<rn — Aluçáo. Ver local, procurar sr. LOU- ro, Posto 4. R.' Domln™*.
HENÇO. Tratar tel. 23-1353 c
Ferreira. Tratar tel, 37-0!)Gl.
43-4311 sr. ANTÔNIO.
COPACABANA — Carnaval MAESTRO FCO. BRAGA n." 442.
Aluga-ae apto. conjugado apt. 203. «ala, qto, conj., coz.
ricamente mobiliado com tcl. banh.. ver no local apt. 101. TraAMEtelevisão, geladeira radlovi- tar na AGENCIA ANGLO
38-2761 ou 57-7790.
trola frente p! mar de 20 à HICANA,
60 dias. Tel. 36-3032 depois
¦«
da» 14 horas.
10
COPACABANA - Aluga-se o np.
¦*"""FLAMENGO
1101, à Av. Prado Júnior, Illl,
frente,
todo
de
próximo t praia,
grande salio, 3 quartos, coilnha,
— Apto. sla. e qto.
érea de «crvlço, 2 banheiros so. ALUGA-SE
ciais, garagem, etc. Chaves com separados. Hua Marques dc Porani, 41/306. Marcar hora paro
porteiro. Tratar tel. 37-6770.
ver. Tel, 45-9522 dc manhi,
ALUGA-SE Mlmos aptos, moutcntillot, ALUGA-SE — Quarto mob. fte.,
btllados, geladeira,
temporada a sr. ou casal sem
ctc.
temporada
perto praia,
Flamengo.
filhos. CrS 150.000.
Ternos diversos A sua escolha.
BASIMAR LTDA. Barata Rlbel- Fone 25-6059 ou 26-1000.
ro. 90 conj. 203. Fones: 30-3822 FLAMENGO — Alugo p. tempoe 30-2972.
rada apto», luxo, mobiliado c/
tel. Tratar na Fcrcol. Telefones
ALUGAM-SE apartamento» para 37-6366 a 37-7382 ata 20 horas.
temporada mobiliados com geladeira e todo» o» pertences —
temo» de 1, 2 e 3 quartos. Baatilo & Cia. Rua Barata Ribeiro,
n.« 87. «ala 202. tel. 37-1133.
—
Átuto
COPACABANA
ótimo apto. de sala — qnarto conjugado, banh. coz. Rua
Figueiredo Magalhães, 219,
np. 70Í). Tratar 22-filGfi — COMPRO Antigüidades objetos
cristais
porcelanas
57-0223.
18023 8 de
prata
moedas comendas medalhas quatemposeu
apto.
ALUGAMOS
p.
dfos paliteiros marfins etc. ...
rada em Copacab. temos <*llen- 58-8352.
tes selecionados e Imediato, tels.
colchões"— Reforma e faz
37-0306 e 37-7382 alé 20 hs.
novo n domicilio dc crina e de
apt.
a molas. Das 8 As 10,30 c (Ias 2 As
COP. Em conf
prox.
fam.
nortista,
aluga,
Tel.: 26-5529^
4h.
praia,
q.
mob cnm refeições, para casal ANTES DE_MÕBILÍAIt seu ap.
Tel. 27-5002.
visite
escritório,
consultório,
QUER MUDAR-SE? Tquc" mora- RIO ANTIGO — Hua Toneleros,
bairro? 112 — scrA uma surpresa, realdia deseja? Em
que
Inquilinos?
Basta mente o melhor preço da praça.
Quer bons
"O
Espanhol,
Brasileiro,
Colonial
Inscrever-se na
G. I.", Av.
Americano, Holandês, etc. TamErasmo Braga 227/315.
"VTVENTeresôpolis
Wm em
COPACABANA — AluRB-ae tim DA'' Av. Lúcio Melra. 691. Agra•partamento por um més, todo decemos sua visita.
mobiliado e com telefone, no
VENDO 1 mesa e 1 dormitório
Posto 4. Tel.: 57-3720.
29069 8 antigos de classe, jacarandá. D.
.lono V. Rua Djalma Ulrlch, 23,
RÜÃ_RAIMÜNDd"C0RREtÂ7 34. np. 501.
'
apt. 302, sala ampla, 2 qts. dep,
eompl., slnteco, plnvground. Ver
no local. Tratar: AGENCIA AVGLO AMERICANA 36-2701 ou
57-7790
ASSIS BRA SIL7 n .* 80. apt. 7ol,
2 salas. 4 qt», c> nrm, 2 banh,
aoc, 2 qts. empreg, garage. Tratir
nn AGENCTA ANGLO AMERI- Em JacarandA, caviúna ou para
pintura, cm JequetlbA. LiquidaCANA 36-2781 ou 57-7796.
mos nosso estoque em diversos
*<nt.
—
1.103 tamanhos para pronta entrega
Temnorada
ALUGO
— Gustavo Snmnaln, 650. sala. c| grande desconto dc preço ou
living, quarto, quarto emprc(r-><'a. facilitamos. R. Ministro ViveiMa- ros do Castro, 72-A. Tel. 37-7564.
dependência**, moblllndn,
29031 83
deira, utensílios, rottnai CrS ..
•150.000 mensnls. 36-2298.

Aluga-se em edifício de primeira, à Ru» da QuitamU
n.e 191 - 7.° melo andar e 5.° - aala 502. Tratar no 10."
2657G 3R
andar — Telefone 23-3940.

Cobertura no Castelo - Aluga-se
Mamlflea área com 130 m* fobrrla e 200 ml áfa dt terraço,
ocupando todo andar, na mal» tino prédio no Rio. Avenida «r.iea
Aranha, 174 — Ideal para (rande tirnu — Informações tel-tone
M
5*78
4?-j«7 — Ir. Ilorlclo.

SALAS
ALtOAM-IE para tlrritAilo. *m edlflrlo novo, entre at B«a»
qnttmda • Candfliila, dispondo de ar condicionado. Ver k Rua
Vlwoaíe dt Inhartma, SS, t/ a porteiro, e tratar no metmo rn**
dfT»«0.
if,i

O RN SI RO (21 de março t

ESTRADA DA GÁVEA — Casa
moblllada e/ hall, I aalaa, I qts.
a arm., banh., dep. eompl., garagem, Jardim. Detalhe» AG£NCIA ANGLO-AMERICANA. Tel.
36-2761.

12

IPANEMA

IPANEMA — Perto Praça Qen.
Osório — Alugo, Rua Vlac. Plrajá, 12, ap. 703, c| aalio. 3 quartoa c| armários, cozinha, dep.
emp., ár. c| tanque, garagem,
saldo festas. Aluguel Cr* 600.000
maia taxaa. Chavea com o porteiro.
IPANEMA — KAIC aluga na Rua
Bario da Jaguarlbe 355, caaa de
2 pav. de frente c/ Jardim de taverno, 3 «ls., 4 qU. c/ arm. embutidos, coz., banh., 2 varanda»,
dep. compl. empreg., área c/
tanque, quintal e garagem. Chave» no local ou pelo tel. 47-4731.
Tratar na Rua do Carmo, 27-A —
tcl. 32-1774 - CRECI 283.
RUA FONTE DA SAUDADE, 287,
casa nova pintada c/ hall, 2 s«lôe», toll., cos., despensa, S qts.
c/ arm., 2 banh. «oc, garagem,
ctc. Chave oo lado casa n9 293.
Tratar AGÊNCIA ANGLO-AMERICANA - Tel. 57-7766.
(IPANEMA) — Rua Prudente de
Morais, 938, ap. 303 - Compl.
mobiliado e equipado c/ 2 «alas,
2 qts., banh., dep. compl., garagem. Ver no local hoje entre 9/
Í8h. Tratar AGÊNCIA ANGLOAMERICANA - Tel. 36-2761.
AV. EPITÁCIO PESSOA, 2.034 ap. 101 — Sôbre pilotis, compl.
mobiliado c/ 2 talões, 3 qts. c/
arm., 2 banhs. soes., dep. compl.,
garagem. Chave c/ porteiro. Tratar AGÊNCIA ANGLO-AMERICA
NA — Tel. 36-2761.
IPANEMA — Aluga-se ótima ca.
sa i Rua Barão da Torre n? 490.
Ver e trator no local das 16 às
18 horas.
^^
APARTAMENTO temporada —
Ipanema, >al3o, 2 quarto», dep,
tratar ar. MELLO, tel. 27-3108.

14

JARDIM BOTÂNICO

JARDIM BOTÂNICO - Catas c/
Jardim e 2 talões, 4-5 qta., 1-2
banhs., dep. compl., garagem.
Informações AGÊNCIA ANGLOAMERICANA — Tel. 36-2761 ou
87-7796.

16

LARANJEIRAS

LARANJEIRAS — Aluga-se ap.
603 da Rua General Gllcérlo, 335.
2 talas, 3 quartos e dependências.
600.000. Tratar Rua México, 158,
sala 311.
i
LARANJEIRAS — Alugo ótimo
apartamento sala-quarto conj..
Rara oportunidade. Rua daa Laranjeiras, 829 ap. 708. Tratar
22-6468.
18026 16
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LEBLON

LEBLON — Aluga-se temporada
apto. 3 q. garagem e demais dependências, Tel. 27-2602
TEMPORADA — Leblon - Feverelro, apto. mobllindo, 3 quartos. 47-9113.
LEBLON — KAIC aluga o ap.
309 da Rua Jok\ Linhares, 117,
c| saleta, sl -qto. sep., coz., banheiro, WC empreg. e área c|
tanque. Chavea c| porteiro. —
Tratar na Rua do Carmo, 27-A,
tel.: 32-1774 (CRECI 283).

— Reformas,
CONSTRUÇÕES
slnteco,
acréscimos,
pinturas,
dedetlzaçóet, fazemos em qualDr.
da
Guanabara.
quer parte
NEVES — 52-5352.

FABRICA DECORET — Móvds dc estilo, em jacarandá,
pronta entrega. Preços excepcionaifi, facilitamos —
Exp. e vendas à Rua Mena
Barreto, 148, Botafogo. Tel.
26-7437 — Fábrica: R. Adir,
38 — D. Caxias.

APARTAMENTO — Aluya-ia peq.
Rua Rocha Miranda, 855 — Usina.
ALUGA-SE apt. 605 da .Rua Süo
Francisco Xavier, 121, c) 3 quartot, «ala q. b. dep. tal. « sinteco
Tratar no local.

APTO. — Aluga-ae para temporada dois qtoi. duai talas varandas depaa. todo mobiliado. Ver
e tratar Av. Delfim Moreira, 300
apt. 101 — Leblon.
PRÉDIO NOVO — FrenU, la. locacto, a. • q. aep.. banh., kit.,
slnteco, p| mar. Rua Alm. Pareira Oulmartea, 72, ap. 205. AL
280 mil • taxaa. 27-2541.

TIJUCA — Alugo ótimos
apartamentos de 2 e S quartos. Tratar 22-6466.

*—**a***m**m**m*amm****m—

NITERÓI

ALUGA-SE — Apartamento e
quartos Hotel Bela Vista, 8 mlnutoa Largo da Carioca, realdencial e familiar, diárias com
refeições ao alcance. Rua Mauá,
fi — Santa Teresa — Bondea
Paula Matos — Tel. 42-9346.
SANTA TERESA — Alugo ótimo
ap. a Rua Joaquim Murtinho
n.» 330.

600
ALUGA-SE bela residência
mil Rua Lara Vilela, 116. 5 q.,
3 i., demais dependências. Tel.
Niterói 2-4331 ou Rio 36-6917.
NITERÓI — Saco S. Francisco,
alugo g. cata centro terreno, S
q. g. sala, 2 banh. cór, garage,
telef. gelad. g. varanda, tel. —
38-9785
NITERÓI — Icarai — Fev.-mar.
— Cede-se caaa 3 quartos — Geladeira — Moblllada — Telefone. Tratar 2-6400. 5906 33
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VILA ISABEL

ALUGA-SE na R. Pereira. Nunes,
377, ap. 201, c| 2 aalaa, quarto,
dependência de empregada. —
Ver local c| sr. Miguel. Tratar
tels. 23-0702 • 23-1353, ar. ANTÔNIO.

TIJUCA — Aluga-te amplo apartamento de frente na Rua Félix
da Cunha, 124, ap. 202 com sala.
2 quartos e depenedéndas de empregada. 280.000. Chaves no 203.
Trator Rua México, 188 s/ 3K-.
apartamento
TROCA-SE — Um
na Muda por um terreno entre a
Usina e Alto da Boa Vista. Telefonar p/ 58-0098.
SALA comercial Junto i Praça
Saenz Pefia, alugo, Cr* 150.000.
Tel.: 32-9388 OU 37-0929.
27
29063
* TIJUCA — KAIC aluga na Rua
Ouaxupé, 139. 4.°* pav., c| sl., 3
qts., copa, coz., banh., varanda, dep. compl. empreg., área
c; tanque. Cobertura c| quarto,'
banh. e terraço. Chaves c| porteiro. Tratar na Rua do Carmo, 27-A, UL: 32-1774 (CRECI
283).

CORTINAS A PRAZO

Sofá-cama

DEDETIZAÇÃO

Com braços casal todas as
cores, lianidamos por CrS ..
125.000 ou facilitamos cm 4
pagamento* (preço da praça
CrS 180.000). R. Ministro
Viveiros de Castro, 72-A. —
Tel. 37-7664. 29030 83

Serviço fino, faço capas, reformo estofados. 28-3795.
5027 83

"COLCHÕES"
peça —
28-3785.
5026 JB3

Fabrlram-sc e reformamFáb.
M colchões de crina.
Limo Brasileira. Tel. 43-0603
— Rua Santana, 100.
27971 83

APMARIOS EMBUTIDOS
Fcclinmcnto dc varandas, executo
sob medida cm aptos, am construção c a domicilio Tel. 26-0870
- Sr. FERNANDES (Português).
28458 83

"LUSTRADOR

SUPER SYNTEKO

Reformas, pedreiro, pintor, taquelro, executa-se oom rapidez e
garantia. Preços mínimos. Dou
ref. MURILO. 32-8959 R. Bulhfiea de Carvalho, 530. ap. 102.
83
27184

No preço antigo e dedetizaçüo
PEDRO. Tel. 20-3881, cl garantia.
29034 83

ESTOFADOR A PRAZO

Reforma-te qualquer
Faço capas e cortin.it

BARATAS -PULGAS TAPETES FICAM
NOVOS
"METRO"
MOSCAS - TRAÇAS - CUPIM - RATOS

íüisomaseIIh
HICItHt t CONTJjIO HO US

47-1733
Capas e cortinas, * atende-se
domicilio. Tcl. 48-8814
29046 83

SUPER
SYNTEKO

Reformo qualquer tipo de móveis. Recados p| José Fernandes.
5035 83

•i P/ -

êíERox r;:

Crt
iI.ts
ma
Cr$

yt\it ANDAS

EMPALHADOR

"PINTURAS

EM 6ERAI
Referência profissional. Fachada e etc. Teli. 47-2560 e 42-0502.
Sr. JUVENAL LOPES.
23144 03

3.000 o m2, 3 de mitos sólireferências. Garantia de flrestabelecida. Raspagem ctra
1.100. "SINTEX". Tel. 57-2042
B:t
13810

CORTINAS
JAPONESAS
E BIOMBOS

.• ¦.OHÇAMKNTO GUATIS
*
< '. TELEFONE: 2S-0143
'"'Mvft.
7*
MARTINE7,

Atcnde-se a domicilio — Tel.
34-4582. Deixar recado pl MANOEL;
1$100_J3

.

Diretamente da fábrica.
Financiamos e damos 2 anos
de garantia. Entrega e insfalação em 48 horas. Orçamentos sem compromisso.
Telefone 30-3010.
61990 83

CORTINAS TAPONtSAS
""CORTINAS
JAPONESAS

Complete a decoiaçâo de «eu Ur com ai moderna* e decoraUva* cortinai frita* de palito de madeira, tnvernr-adai ou pintadat em fino acabamento. Orçamento — 28-09*2 — Santos. For26580 83
nreemo» ttnbfni n/ Capital e Interior.

DIRETAMENTE DA FÁBRICA
Com t/ extraordlnlrla beleza decorativa. Completam a decoracio do «/lar on eitrllorlo. Prittcat e durlveli. Também para
rebaixamento de tetot, divisões, etc Orçamentoa grítls. Solicite
03
13474
n/vUlta tel. 28-79*9 — facilitamos.

Xa o qua desejar eom delicadoía. Saúde: Alimente-se melhor.
GfiMEOS (21 de maio a 21
de Junho) Profisiio: Nio ae
ditpene no*, detalhes das a'.irldades secundarias. Afeição:
Buaque o teu Ideal e êle terá
alcançado. Saúde: Nada de
*"¦'.* Intelectual.

rioi hoje, noa teus negócloi.
AtelçSo: Cuide-se e mantenha-se alerta no amor. Saúde: Fume menoj.
LEÃO (23 de Julho a 23 de
agôtto) Profissão: Ouça os
conselhos doa mais velhos, a
dos parentes. Afeição: Suas
esperanças se concretizarão.
Saúde: Cabeça fragl).

CARANGUEJO (22 de Junho a 33 da Julho) Proflssio:
Cauiela a tato tao ateeis-'*-

VIRGEM (24 de agosto a 22
de setembro) Proflaaão: Sucesso em empreendimentos

dos
Tlntnraria
tapetes, lava, tinfre, reforma,
—
Orçadedetlzs e engoma
mento sem compromisso, Tel.
27-3480. Rua Nasc. Silva, 86,
casa 2 — Ipanema. Filiais:
Laranjeiras, Jardim Botànico — Compro tapetes persas
usado». 29006 83

PERSIANAS REFORMA
TEL. 30-7419, sr. JAIR

M. MARINHO)
(ESTOFADOR
Reformas de estofos

- 32-4841

PORTAS

UDRILHEIRO

9992

TEMPORADA OU FIM DE SEMANA — Em belíssima propriedade retirada no alto das mohtonhas (Araras lOOm ait.) alugase à pessoa de fino trato pequena casa, tipo apartamento,
compl. equipada, sala, quarto
banh. copa coz. terraço c| vista
panorâmica. Eventual c| refeiçóes. Iníormaçóes, 32-8852.
CORRÊAS — Aluga-se sitio, casa
com liv., sala 2 qs>, varanda,
garagem etc... Jardim, rio formando piscina natural. Telefone 57-9209. 13692 35

TERESÓPOUS — Temp. alugaso casa mobll, c| sala, 2 qtoa.,
depend. Jardim e telef. Inf.
Rio 27-6663 — Ters. Rua Apaparti 51 tel.: 38-61.
ALUGA-SE casa mobilada em
Teresôpolis. Tratar tel. 57-7639.

MOVEIS e objetos antigos vende-se a Rua BarSo de Mesquita
83
118.
26318

SUPER SYNTEKO
Serviço de Qualidade
os especializados • de
Operários
onflança — Aceitamos
inteira conf
oara início
inicio imediato
imediato —
serviços para
Orçamentos sem compromisso em
qualquer dia t. horário.

TEL: 54-3612
998T

83

Super Synteko
Cr$ 3.000 m2
TEL. 49-4340
PINTURA E
DECORAÇÃO
IDONKIDADK K OAOANTtA
SERVIÇO KSPKCIAI.IZAIM)
Orçamento sem compromisso.
30-S0I0

CALAFATES

Ficam novos

ESTOFADOR
FILGUEIRA

1

39

FÉRIAS FINANCIADAS S| JUROS 24 hotéis em S. Lourenço,
Caxambu, Lambari, Cambuquira
Araxá,
P. Caldas. SOSETE —
Lgo. Carioca, 5 — s| 605 — Tel.
22-3889 para qualquer orçamento.
REPOUSO BOA ALIMENTAÇÃO
Apartamentos confortáveis, cachoclra, piscina, Hotel Bclvedere
Friburgo — Mury — Fone 5005
no Rio 30-6039. 10488 81
GUARAPARI — Alugo

apartamento mobiliado para
casal no melhor hotel por 1
mês. Mais informações —
S.*-3815. 58022 39

IGUABA — Araruama, alugo casa, 2 qts, perto praia, Cr* 9.000
diárias; carnaval CrS 20.000. TeL
47-7003.
18090 39
SAVOIA HOTEL, Petrópolis ambiente
selecionado, ideal para
férias, c| vagas p| carros, Ul.:
3957.
38330 39
SAO LOURENÇO - Férias Carnaval, ap. mobiliado,
todot
os pertencei. 300.000. Tel
28-1938.
SAQUAREMA — Alugo ou vendo
caaa c! Água e luz, no centro,
Inf.: 32-9388 ou 37-0929.29064 39
SAO LOURENÇO — Alugã^ã
boa casa moblllada ou não, perto do parque e no melhor ponto; Iilf1J36-0457J
ALUGA-SE apto. mobilado em
Lambari, Poços de Caldas e Petrópolis, inf. tel. 42-3498 com
ALDO.
i

TV CONSERTOS

VENDE-SE uma Televisüo AmeZenith, modelo
rícana, marca
16 polegadas, cór
1966, nova,
Tratar
à R. Aires
e
preta, vêr
Saldanha, 140, apt. 1.002. Tel.
58082 60
27-4634
p| etINTERCOMUNICADORES"Borgcn".
critório etc. Vendo
translstorlzado, 1 central e 3 r&mais. HÉLIO, 32-6363.

Tenha o seu TV funcionando
hoje mesmo. Visitas e orçamentos sem compromisso.

TELEF. 29-2924
10052

~~60

TELEFUNKEN 7

Posto Zona Sul autorizado —
Vendaa e consertos. 27-0939.
9963 60
(TI I
\rl I
«JUw

T\/
[l y
»

Standard Electrica

Posto Zona Sul. Contertoi 60«
2667"
Tel. 27-0939.
vendas.
~~~TÉCNICO

ALEMÃO

TV Stereo, Hl-Ti. Rádio «nlertoa. Tel. 47-7031. Sr. PETER*
Bo
3362

Compro Tudo

Consertamos hoje mesmo em
sua residência. Nfio cobramos
visita. Tel. .43-6120 18168 60

Acordeons, TV, eletrolai, geladelras, objetos de prata, gravadores, etc. Tel. 42-MOO.
60
912S

Compro 11V

Conserto em 24h. TRANSISTEL.
Av. 13 de Maio, 44-A, t| 203.
18149 60

60

CHAME-34-4103
J. CANNALONGA * FILHOS
Atendemos chamados p |o mesmo dia a domicilio. Trocamoi tubos com 1 ano' de garantia a
prazo. Rua Conde de Bonfim,
G44 e 428 sl 7. Tel. 34-4103. Tel.
38-7242.
28625 60

Rádio Transistor Parado?
CONSERTO TV

Garantia, preço módico, n8o
cobro visita. Tel. 82-3872.
26582 60

Compro tudo
Televisões, geladeiras, maqulnas de escrever, pratarla, gravadores, etc.

TELEFONE 43-8719

8033

60

CONSERTO DE TELEVISÃO 45-8210

Sul
Vendai de pecai e aeetiórioi para rádios e T.V. Zona em
c Norte, na hora e no local, tédas as marcai, especialidade
vliltas,
cobramos
Nio
Philips, Phllco, G.B. • Standard Electrica.
Colocamos e revisamos antenas de
.Serviços de rarantia real.
- Rua SIo Salva
T.V. — ELETllONICA DO CATETE LTDA.
084 60
dor n.° 6.

TÉCNICO ALEMÃO
CHAME HOJE ZONA NORTE 48-5127
COPACABANA 57-7291

ARMÁRIOS EMBUTIDOS

Cr$ 5.600
Sem imagem
Cr$ 5.200
Sem som
Instalação e regulagem de antenas CrS 8.500
Geladeiras: Pintura, mudança de borracha, etc.
Oficina: Rua Pereira Nunes n.° 375 •
5964 60

COMPRO T.V.
GELADEIRAS
Acordeão, rádios, vitrolas, geladeiras, máq. escrever, costura, gravadores, bicicletas, enceradeiras, ob*
jetos de pratas, e*f. A domicílio.

83

ARMÁRIOS EMBUTIDOS
(FACILITAMOS)

:vi, 1x3 e sob medida em cedro, peroba, caviúna. Imbuía e
i-icarandá, pintado ou encerado. Atendemos
pedidos (ora da Ginnabara. fabrica: Av. Buburbana USS. íundo». Tel. 49-0433 — Ben«ca9132
83

ATENÇÃO CONSTRUTORES PINTORES
QUANTIL TINTA MULTICOLORIDA PAT. USA

Venda do material — Assistência Técnica — Pistola e compressor adequada i dlsposiçlo do comprador para experiência. Avenida Almte. Barroio n.» 2 1 sala 1404 — WERNEB FBEY.
29*9 Sl

sublevar pouco a pouco conflitos de autoridade. Afeição:
Não altere em nada os seus
hábitos. Saúde: Vesicula biliar a cuidar.
ESCORPIÃO (24 de outubro a 22 de novembro) Profissão: Submeta-se às obrigações que lhe forem confiadas;
os acordos concluídos estabelccerào laços de longa dura-

ZONAS* VERANEIO

SEU TV PAROU?

Llxamento p| cira Crt 1.000.
Calafate, etc. 25128 83

ESTANTES DECORATIVAS OU DIVISÓRIAS
ARMÁRIOS EM FÓRMICA
DIVISÓRIAS PARA SALAS
APLICAÇÕES DE LAMBRIS EM GERAL.
Rua São Cristóvão, 779 — Tel. 28-6504.
Facilitamos o pagamento.
18147

TV E STEREOS Sandard Eléctrlca — Posto Zona Sul autorizado de fábrica — Vendas ú vista c a prazo 20% de desconto
à vista sobro o preço estabelecido pela fábrica ao consumidor
_ R. Vise, de Pirajá 452. Tel
27-0939.

13687

Facilitamos pagamentos —
Nosso lema: Rapidez e perfeição. Fabricamos e reformamos qualquer estilo de
Inoveis estofados, colchões de
molas e de crina para o mesmo dia; confecções dc cortlnas e capas para móveis estofados. Orçamento sem compromisso em qualquer bairro
do Estado. Rua José Vicente,
107 — Telefone 38-6844. .
64061 83

2a.i3.26-:

Locais e estaduais, com
pessoal prático para montacem e desmontagem de móveis, planos ete. Empresa de
Transportes Glomar. Escritório: Rua Real Grandeza,
358, casa 3. Botafogo — Tel.
46-5849.

A VISTA - 37-6517

Raspagem para Cera Super Synteko. Orçamentos s|
compromisso. Tel. 32-4103 RUBEM. 25161 83

HORÓSCOPO
durãveis e sòlldamente constltuidos. Afeição: Mudança
•próxima; corresponda a uma
melhor compreensão de seus
sentimentos. Saúde: Submeta-ae a uma alimentação mais
equilibrada.
BALANÇA (23 da setem
bro a 23 de outubrtf) ProfistSo: Seja prudente nas decl«f>ei a tomar hoje; rlico de

VENDE-SE dois sofás-camas de
50.000. Rua
Sá
solteiro CrS
Ferreira 228 apt. 907 Copacabana.
VENDE-SE sala de Jantar em estllo com espelho grande, 400 mil
cruzeiros. — Para ver telefonar
27-6945.
Patinados, douraDECAPÊ —
çflo, laqueaçdo, etc. 26-9077 —.
JACKSON, orç. sl compromisso.
9127 83

TAPETES
CORTINAS
TINGIMOS TAPETES
LAVAGEM E CONSERTOS
LAVAM-SE SAIAS FORRA
DAS COM PASSADEIRAS

36

TERESÔPOLIS

Mudanças

RÁDIOS E TELEVISÕES

Tel.
83

35

PETRÓPOLIS

27

TIJUCA

ATENÇÃO MóveüTdlreto da
fábrica Colonial Brasileiro
mesa-redonda mesa Holandesa cama Cadeira medalhão
cadeira minelrlnha, Arca de
iodo tamanho, banco de igreja eanapé. Temos papel de
parede. Aberto até 22 horas.
lt. Domingos Ferreira, 41-A.

Projetos e planejamentos
decorações e instalações

33

SANTA TERESA 23

COMPRO TUDO — Pratarla, anbandejas,
tlguldades, baixelos,
porcelanas, jóias, tapetes, objetos arte, livros, moedas. 45-4649.

Para
da residências, boutlqwi, escritórlos t cpnsultóriot - NAYDE
- Tel. 3(H500. 1Í847 83

ARMÁRIOS
EMBUTIDOS

SALAS PARA ESCRITÓRIO - CENTRO

20 d* ibrfl> Proflttlo: Livret* o miU rapidtmentt du
ob-lMi-íV* <Jl*t O ••-.¦•¦¦rn.
Af*-:¦-»'<¦ AMttsu st itua res•MtUUbilldsdM. Saúde. E*H«
«,, aÉMMi,
TOURO (il fl> Ibfll i.M
it maio, rVofittJo', M*r**u«
a ru presença a d**p#*1« t
itímçío pira isidativaa difi«ebt • eo'a}o***< Af*.;i«: &¦

11

GÁVEA

RUA NASCIMENTO SOVA, 478.
Cata p/ família de tratamento,
1 banh., dep.
2 salas, 4 qts.,
compl., garagem, Jardim. Ver no
local daa 9-11 ht. Tratar AGÊNCIA
ANGLO-AMERICANA
36-2781 ou 87-7T96.
(LAGOA) — Rua Carvalho Aievedo, 10 — Cau parclalm. mobiliada c/ t tala», jard. lnv., coz.,
4 qts., 1 banh., dep. compl., jardim. Ver no local hoje entre 13/
18h. Tratar AGÊNCIA ANGLOAMERICANA. Tel. 36-2761.
IPANEMA — Aluga-te ótimo apt.
tipo cata, de tala varanda, três
quartot, dep. empregada.. Rua
Alberto Campos, 125, ap. 201.
Chavea com o encarregado. Tratar com tr. RUBEM. Tel. 52-2174.

MÓVEIS E DECORAÇÕES

AV.'aTLANTICA. 778. ant7"l.lft2
comnl. mobll ou sem móveis, <•.
dunla c, banh. escrlt. r.
BOTAFOGO E URCA A «aljlo
arcond 2 qts. e. nrm. 2 barb.
snc. den. compl.. pnrare. Ver no
lorni entre n — inh. oulnta-felra
URCA — Apt- de luxo,
Trntar AGF.NCTA ANG7.0
prlm. —
locação e. vista c, hall, talflo AMERICANA. Tel. 57-7700
"ALMIRANTE
c
nrm.
4
dupla, studlo,
qts.
GONÇALVES
HUA
eml). copa/coz. dep. compl, ga- n.» 68, apt. R02. ; snla-, 4 o'*.,
rage. Infonn. AGENCIA ANGLO ri arm.. 2 banh soe. den. eom-il.
AMERICANA, tel. B7-TIIM
gnragem sl móv. cl tal, n*"'**»
RUA SAO CLEMENTE n.« líí, no nnt 801. Tratar nn AGFV**A
apt 801 ». móvel» c. hall, «alHo ANGTO AMERTCANA 38-2701 nn
gr. 3 qt«, banh, »oc, dep, compl. 5T-TJM
atapetado. Chave» c. porteiro. r"F.RMt*TA-SF noartnmento em
Tratar AGf.NCIA ANGLO AME- Copacabana, nerto da praia, de
RICANA. Tel. 36-2781,
aala/qunrto. banheiro e en7inb''.
*>i
ACEITO costureira dlst. p' mo- eom casa. de campo ou nrnla
r«r e' «r«. n. ajuda cedo gr. Interior, durante a semana de
Carnaval. Tel. 32-1313 alé ll
ati» moh , miq. e tel. 70 mil.
R. Vl»e. C»r»vel»« 2MIMUI.
horas.
ALUGO n. Miguel Lemos, 74
apt. 1.003. antn. conjug. stntéro,
roí. banh. 330.000 e t»xa». CMCOPACABANA-LEME 8 ves c! 7e]ndnr no 10.» Tr^tnAdmln.
RESNIKOFF
l'red.
I.TDA. R. Ouvidor 130. 9.*. Tcl.
COPACABANA — KAIC aluga dc 32-1675.
írente. nsa Praça Eu-fnln JarAWPA-***? — Apto Í25 —
dlm 19. o ap. 402 c il. 3 qt*.,
Srv Ferreira. 'ZB. F'l.
Rua
dep.
varsnda,
banhs.,
2
•oi.,
eompl. empreg. e érea c' tan- Ottro Ar»il — r***.'*i-oiiar'o
ronj. Iianb. kHeTt. Ver no loque Chave» c/ porteiro. Tratar
na Rua do Carmo. 17-A — tel.
cal. Al'i"t'el 11ft «• t»*'!"!. —
J2-I77I -CRECI t83.
Tratir T>r FFRVWWi —
R?,.in"7 _ oj.otüt e
QUARTO AMPLO - Arejadõ p!
caiai que trabalhe fora, outro 57-8426,
«13R8 .»¦
P 8 moças ou rapazes cl referOr,\r\ttAN,A — Alliose cenríncln» 36*0569.
1«rd!m, "¦sra-rrii.
fnrllvel essa
POSTO 2 — Aluga-te pi temp. ?lovndor. IncsP-irta em iftrrl trrn.
Mrreeh*.! M««cWa casal ou senhor Idôneo, apt. nltlla.
Rua
frente, mob. C s. qto e banh. nh»s de Mnrse>. '«8. T-l 'W-1.
130 mil. T. 82-0238 parte tarde. COPACABANA""— Ãíügô7(cmr*oPOSTO 4 — Bala. 3 qta." banüT rad» apt. fr. 3 li. 3 ot. de"«.
dep. completas, frente, garagem. s-araíe ri mobllln Incluindo TV
Dr.
mil
próximo a prata. 60 mllhors fl- tel. e geladeira noo
JESUS. 37-3378. CHECI 424.
nanrlo. CRECI 570. 38-3530.

19 dr Janeiro de 1967

ALUGO — Ap. J q .». dep.
R Mar.
ip., Ul., refrigerado, n.
emp.,
45/30 Ver até 11b.
é» Pinado, 43/301.
quía

FAMÍLIA estrangeira IZ
Procura casa espaçosa p| alagar ojn Santa Tereza ou Zona Sul. Ofertas p| o Sr. EOBERT. Petrópolis. Tel. ...
6694 dias úteis.
58083 38

ção. Afeição: Deixe ev-oluir
os acontecimentos. Saúde:
Cuidado com os resfriadosSAGITÁRIO (23 de novembro a 21 de dezembro)
Profissão: Reveja as suas contas e cálculos, procurando fazer os seus negócios ao preço
maia Justo. Afeição: Preste
mais atenção às velhas amirades. Saúde: AHmente-se melhor.
CAPRICÓRNIO (22 de desembro a 20 de Janeiro) Pro-

TEL 32-2767

9147

CONSERTOS DE

TELEVISORES

(0

REPAREX

TEL.: 27-1248
GARANTIA POR ESCRITO. PECAS GENUÍNAS
RUA VISC. PIRAJÁ, N.° 452

fissão: A amizade poderá «erlhe útil; ouça os bons conselhos e renove suas relações;
prudência em operações de
dinheiro. Afeição: Satisfação
em família; rememore os bons
momentos. Saúde: Descontraia-se. Sorte: números 5 e
6.
AQUÁRIO (21 de Janeiro a
19 de fevereiro) Profissão: t
o melhor dia da semana para resoluções importantes t
duráveis. Afeição* Satisfação

9146

eo

ao lado de pessoas idosas.
Saúde: Cuide do coração.
PEIXES (20 de fevereiro a
20 de março) Profissão: Sucesso em seus trabalhos am
colaboração; renove a amizade e considere os meios mais
rápidos para realizar em mtlhores condições. Afeição: Faça um pequeno sacrifício material e conhecerá momentos
agradáveis. Saúde: Cuidado
com a temperatura.

7<>
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CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 19 de janeiro de 1967
T-tfCA — Vendo 3S5 5SZ

100

a**-^;

khsob loo

Ãõm na espianaaa, apto. 2 qs.
5,o 25 milh. a comb. 23-9199.
Creci »1S.
ouvarV
ouva
26508 100

PRÃÇÃCRUZ VERMELHA
__ Apartamentos de ampla
sala, 2 quartos tendo 1 reversível, banheiro, cozinha,
área de serviço c| tanque,
dep. completas de empregada, play-ground, e garagem.
Todos as peças de frente,
amplos e claras. Uma rua
tranqüila e central, Rua
Carlos de Carvalho, 52. Precom únicaço: 11.880.000,
mente Cr$ 400 mil de entrada e Cr$ 137 mil mensais, sem juros. Um empreendimento com a garantia
de Irmãos Toros Ltda., e a
segurança da Lei de Incorao local —
poraçóes. Venha
Rua Carlos de Carvalho, 52,
entre 8 e 21 horas, diáriamente, ou na Av. Graça Aranha, 174, sala 516 - Tel.
32-5353 (CRECI-442).
49731 100
VENDE-SE magnífico grupo de
3 salas, ldtchlnete, banheiro
completo, esplêndida vista lndevassável sobre a bala, à ave.nida Churchill, 129 — Tratar
mesmo local com Dr. EMER,
grupo 804.
VENDO apt. Rua Irlneu Marinho, 30 em frente Rádio Globo — Ver local tratar portaria.
Centro.
CENTRO — Vende-se melhor
ponto Av. Rio Branco 123 esquirui Ouvidor ed. alto luxo conjunto salas c| 150 m2 úteis c|
linda vista p| mar. Ver no local
c Sr. NOVAIS. Tratar c| LUIZ
OLIVEIRA MÓVEIS. R| 7 Setombro 88 gr. 407. Tel.: 52-0749
CHECI 198.
VAGAS DE CARRO — Vendemse á rua da Candelária, 79 Ver
com o encarregado Tratar pelo
telefone 43-0294.
AV RIO BRANCO — Vendo andar corrido, com 1.100m2, entrega imediata Preço à vista, S50
milhões Geraldo Alves de Rezende Av Rio Branco, 128 sala
1111 Crecl 113.

LOJAS-ESCRITÓRIOS200
LAPA — Espetacular — 270 m2
todo refrigerado — slo. sla. jant,
4 qtos. c. arms. 2 banhs. copacoz. 2 qtos. emp. gar. 1 p| and.
t:rde facilidade de negócio —
86-3683.

SALAS — Ia. locação — Ed.
B. de Toldo — Pres. Vargas
583 — 1, 2 ou 4 juntas cl
banh. e W.C. sep., 2 pias 35
mts. intetw. cada. Desde CrS
15.000 Também alugo. Tratar no looal, na sala 1.620,
Sr. PAULO — CRECI 26.
3 SALAS vazias, bom ponto, S.
Luzia 799, esq. Av. R. Branco,
vendo ou alugo, 87-4019. dai 15h.
CENTRO - V. Loja, sj loja, c\
elevador privativo, 2 frentes,
1.200 mJ. nproje., entre ruas
Quitanda « Candelária, pi U80
milhões. J. MA_AFAIA, CRECI
646, av. P. Vargas, 417, tel.: ...
43-9195.
ALDO MOURA LTDA. tem comprador para qualquer tipo de casa comercial que V. Sa. desejar
vender lojas contratos ou outras
transações neste ramo. Damos
assistência jurídica na transaçSo.
Faça de nossos escritórios o seu
ponto de referíncla para os bons
negócios-. Inf. na Seçfio de Vendas — Av. Cop. 583, grupo 810
Tel. 37-9471 - CRECI 353.
25158 200
CENTRO — Av Rio Branco, 156
Sala 2121 — Vende-se pronta
entrega. Ocasiíio. Lado dc sombra. Ver e tratar no local. Vnila, pronta entrega. Crt
21.000.000, A vista - CRECI 147.

BOTAFOGO

400

frantt, liOml, living, 1 quartas,
S banh. copa-coilnh* • danais
dep. Ocupado atm contrato. Tratar _•««.
18027 3800

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS

=5S>ro — Ê—53o no centro
Sf"andarei cl 7.000- m2 constru31-0429 %tS. 31-0909

COPACABANA 700
AGÊNCIA FEDERAI» DE IMÓVEIS vend» casa, Rm j at
lho 284, casa IV, t <zuartos,Ju_2
«alai • dependências completas
• «ea de serv. A combinar. —
Tel. 82-_u - ÇREq 781.
COPACABANA _ Vendo com
300 m2 á Rua Sá Ferreira,
com
3 talas, cala de almoço, 4 dormltórtos, 2 banhs. sociais, cop*
e cozinha, dep. emp. comp. e
garagem. Sinal de 86 milhões e
o saldo facilitado. — MARÍO
PAIVA - CRECI 145 - Tels.:
31-2972 a 31-0342.

NO MELHOR PONTO DE
COPACABANA vende-se um
maravilhoso
apartamento em prédio de alto
luxo com 3 salas, 3 quartos,
2 banheiros sociais, 2 quartos para empregados, armarios embutidos, grande varanda envidraçada, 2 vagas
na garagem etc. Andar aito, mobiliado ou não, preço
de rara oportunidade, facilita-se parte do pagamento.
Negócio direto sem intermediários. Tratar pelo telefone 32-2542.
RUA POMPBU LOUREIRO —
Frente, entrega em 60 dias —
salas, 2 qtos. banh. coz. grde.
área, depend. — 45 milhões fins.
Visitas 36-3683.
POSTO 4 1/2 — Cobertura —
33 milhões fins. — Sala, 2 qtos,
c/ arms. coz. banh. grde. área,
terraço c/ 40 m2, — Visitas tel.
36-3683.

ARRUDA FALCÃO Corretor
oficial avalia e vende seus
imóveis, mesmo alugados, solucáo rápida, Tem compradores para qualquer tipo de
aptos, e casas. Chame sem
compromisso um dos nossos
corretores. 15 anos de tradição — 36-3788 — CRECI
745,
COP. — Pode interessar — Ati.
2516-1001, c/ 3 qtos. 2 salas, dep.
e garage. 100 em 2 anos ou 90
A vista — SU. Clara, 28-502 c/ 4
qtos. 2 salas, dep. e garage. 89
em 3 anos ou 80 à vista — Pompeu Loureiro, 9-103 — Pilotis c/
qtos. aalfio, copa-coz. e garage. Decorado, 59 em 2 anos ou
52 á vista — Ipanema — BarSo
-Torre, 582-401 — Cobertura duplex cl 300 m2 — 3 amplos qtos.
c/ arms. 2 salas, living, 3 banhs.
soes. Terraço c/ pérgola e pisclna, 2 vagas garage, 185 em 2
anos ou 155 á vista — Av. Venccslnu Braz, 18-1006 c/ qto. c
sala seps. dep. e garage. 21 em
30 meses — Raul Pompéla, 1521002 i7 qto. e sala seps. banh.
coz. mobiliado. 22 em 2 anos ou
20 à vista — Prado Júnior, 281C04 c/ qto. e snla seps. banh,
coz. e garage, moblliado. 25 em
2 anos ou A vista 23 — CRECI
165 — Tratar Av. Cop. 728 —
¦
Gr, 703 — 36-4006 e 57-2508.
COPACABANA — R. Domingos
Ferreira, 219 apto. 808. Vendo
êste luxuoso apto. ricamente
mobiliado, ou vazio. Saleta kit.
banheiro em côr e qto. sep. Faoillla parte. Ver e tratar direto no mesmo, com proprietário.
700
28162
duas
í VENDE-SE apartamento
; salas, quarto, amplas, dependências serviço, vários armários
embutidos. Tel. 36-6877.
28088

700

ATENÇÃO — Novo - Sala e
qto. separado, garagem. 16 milhões «6 à vista. Tel. 86-6631.
COPACABANA — Av. Princ.
Isabel, 300, com apenas Crt..
6.000.000 de entrada vendemos*
em Ia. locação dando posse imediata, apto. c/ Jardim de inverno, aala t quarto separado, banheiro social em cõr ei box t
chuveiro, cozinha cl box para
geladeira, área ei tanque azulejado e mala 1 quarto reversivel. Preço» a partir de Cr»--.
29.500.000. — Entrada c/ posse
imediata Crf 6.000.000 e cinco
parcelas d» Crf 2.045.000 de 3
em 3 mete» e o restante em 30
prestações mensais dt Crt..,..
314.380. Garagem em separado.
Ver e tratar diariamente na loJa C ou na PREDIAL e ADMINISTRADORA
RESNrKOFF
LTDA. — Rua do Ouvidor 130
»/914 — Tels. 32-1677 e 32-1675
CRECI 456.
COPACABANA — Vendo o apt.
901 da Av. Prlnc.
300, ei
¦Jardim de inverno, Isabel,
sala e quarto separado, banheiro em côr,
cozinha ei box para geladeira,
área e tanque azulejado e mais
um quarto reversível, Entrego o
apto. com Crt 4.000.000 e o restante será pago da seguinte forma: Cr» 4.000.000 tm 30-5-87;
Cr$ 4.000.000 em 30-9-67; Cr*!..
4.O0O.000 em 30-1-68; Crt
4.000.000 em 30-5-68 e o restante em mensalidades de CrS..
370.583. Ver e tratar dlàrlamcnte no local na loja C eom o Sr.
GILBERTO. CRECI 456.
OPORTUNIDADE - Vendo apto.
entrega imediata, aceito Caixa,
com 2 qtos. 1 sala, depend. garagem, pilotis, Rua Xavier da
Silveira, visitas e Informes Tel.
27-4141 - ÇREq 83.
BELO APTO. — Frente, novo, 3
qtos. arm. emb. sala, banh. coz.
dep. slnteco. 55 milhões, 30 de
sinal. Toneleros 380, apto. 701,
chaves, Tel. 36-3788. FALCÃO —
__
(CRECI 745),
POSTO 4 — Espetacular — Ia.
loc. 1 p/ andar — 260 m2, nalao,
sala Jant. 3 qtos. c/ arms. 2
banhs. em márm. grde. copa-coz.
depend. gar. único no gênero. —
Barntisslmo. Visitas, 36-3683.
AVENIDA COPACABANA Posto 4. frente, entrega Imediata. linda vista, vendo qto., c| 2
salas. 2 qts., banh, c| box., depd.
etc. Visitas e informaçõos 27-4141
CRECI 83.
ATENÇÃO — Senhores proprtetários de Imóveis em Copacabana. Corretor trabalhando com
Imóveis somente em Copacabana aceita dos srs. proprietários
qualquer Imóvel p| vender —
Vendas rápidas e com toda asslsténcla técnica e. Jurídica, —
Comissfio corretagem 3%. Apresentaremos pretendentes realmente capacitados p| realização
de vend». Tel.: 27-4141 — CASA
NOVA - CRECI M.
VENDO — Meu apart. 1 «]„ 3
qts., todo equipado — garagem.
60 milhões a combinar. Telefone
37-1568, até 14h.
28182 700
AV. ATLÂNTICA - Oportunldade, maravilhoso apt, com 4
qts., 2 salas, .etc,, conservadlsslmo, entrega imediata.' Visitas t
mais .informações' 27-4141 —
CRECI 83.
RUA PROF. GASTAO BAIANA
n.« 151. ap. 103 — Sala, 2 qtos.
ban. dep. completas. Somente 17
milhões financiados ou 13 à vista. Aceito carro em troca. Ver
no local. CRECI 570. 36-3530.
.
TERRENO 15x50 de Fundos —
Vendo no Posto S Junto Rua
Bolivar — Cr» 100.000.000. Inf.
32-9206 VIEIRA MATOS - CRECI 423.
COBERTURA em Copacab. vendo lindíssimo 450 m2, luxo, c7 4
qtos. 3 salas, 2 gr. terraços —
Ocasião 140.000.000 cl 30% á
vista o 50'i em 2 prest. Visitas
na FERCOL — Tels.: 37-6366 »
37-7382 nté 20 hs.
RUA GUSTAVO SAMPAIO 4481202 — Conjugado — vazio —
slnteco Ideal p| renda, 12 milhões fac. 18 meses, ou 9 mllhões á vista. Chaves c| porteiro. Tratar c| ALEXANDRE O.
F. DE MAYOR IMÓVEIS 37-2784, 46-6048 CRECI 931.
ATENÇÃO — Copacabana a
Zona Sul, possui apto.? precisa
dc dinheiro? Faça uma hipoteca
do mesmo, solução em 48h —
acima de 5 milhões.
quantias
Tratar tel.: 22-4337, 12 ás 18 hs.

VENDO apto. sala e quarto separados banh. cozinha. Rua
B»H>roii* IWarwtn 4fl nntn •*
Ac. Cx. Econômica 18.500 mil ,
chaves 25-07811,
COPA — Posto 5 — Passo contrato de magnífico lalüo de beleza, Instalação de luxo. telefone. Ver Av. Copacabana. 1017
s 1.2(14 ROMULO MOLEDA —
Tel. 52-9020. CAECI 147,
COPACABANA — Loja vazia, à
Rua Siqueira Campos (Super
Shopping Center), loja no 51,
será vendido em leilão Judicial
do leiloeiro GASTAO, HOJE,
quinta-feira, 1!) de janeiro de
1967, às 16h, no local. Mais inf.
Tel. 52-02.13.
ALDO MOURA LTDA. tem
para o Imóvel de
COPACABANA — Adriano Lopes comprador
corretor oficial de Imóveis, com- V. Sn., mesmo alugado. Nopra urgente para clientes certos (Ificaçáo e assistência jurídlaptos, de 1 a 4 qtos. «em despe- ca por nossa conta — SoluBas para o vendedor. Entrevistas çfio
rápida. Solicite-nos e
para os tels.: 31-2698 e 31-3732. faca um bom negocio. Infs.
CtccI 1025.
na Seção de Vendas — Av.
700

Y

•

•.

2.° Caderno

i Y.
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58233
ALDO MOURA LTDA. — Vende RUA BARATA RIBEIRO
c] urgência apto. frente R. Ma- de Siqueira Campos, 85, esquinae
quarto
cedo Sobrinho 38. Cota terreno sala separados, cozinha, banheiro,
e garagem pagas. Sala, 2 qts., ver no local com Machado. ...
dep. emp. garagem. CessSo: Cr| lí.Ono.OOO. Executiva 22-6833 —
9.000.000 a combinar. Prestações 62-9791 Creci 783.
de 215 mil sem intermediários.
Plantas. Inf. na SeçSo de Ven- ___^
58097 700
«n*. Av. Cop. 5&t sj 810 — Tel. COP. — Pompeu Loureiro, 9-103
Pilotis. 3 qtos. c/ arms. «aS7-8471 - Crecl 353.
25155 400 16o, banh, em côr c/ box, copacoz. dep. e garage.
Decorado,
BOTAFOGO — Vendo ótimo apto. mobiliado. 59 em 2 anos ou 52
» Rua Humaltri, 46 apto.801 — à vista. CRECI 165. Tratar Av.
de frente c| 140 m2 cl 2 salas. 3 Cop. 728 - Gr. 703 — 36-4006
*jtos., 2
ban. sociais, em cõr, e 57-2608.
deps. completas dc empregada COP. — Sta. Clara, 26-802. Frenetç Preço: 60 milhões cl 30 — te, esq. Ati. c/ vista mar, 4 qtos.
-alao 2
anos. Ver no local c| 2 salas, banh. cm côr c/ box,
Mme. BELTRÃO. Tratar na coz. dep. e garage. 89 em 3 anos
™p_VEG
-[1-3732. LTDA. Tels.: 31-2898 e ou 80 a vista. CRECI 165. TraCorretor responsável: tar Av. Cop. 728 — Gr. 703 —
Adrlino — creci 1025.
36-4006 e 57-2508.
58094 400 COP. — Vista mar. Av. Venceslau Braz, 18-1006, qto. e snla
PRAIA DE BOTAFOGO — seps.
banh. coz. dep. c garage.
165. —
Abra a janela e veja o mar. 21 em 30 meses. CRECI
Av. Cop. 728 - Gr. 703
Tratar
"Costa
Edifício
36-4006 c 57-2503.
do Sol" —
de frente para a Baía da ALDO MOURA LTDA. vende ap.
c/ três
Guanabara. Sala, 1 ou 2 frente — Cr$ 26.000.000 empreg.
quartos, sala. coz. deps.
quartos,
banheiro
social Financ. em 30 meses. Av. PraEcon.
completo, ampla cozinha, do Júnior 186. Aceita-se C.Maiores
c/ sinal de 6 milhões.
dependências
de Vend»*. Av.
para empre- infs. nn Seção
."83 s/ 810 — Tel. 37-8471
gada, área de serviço com Cop.CRECI
353.
tanque e garage. ConstruCOPACABANA — Compre hoje
ção
mude-se amanhü
para Av,
'idadede H. Mendlowicz. Qua- ePrlnc.
Isabel, 300, para um apto.
comprovada por inú- vazio eom
apenas 30% ou seja
meras obras realizadas (en- Cr$ 8.700.000 e o restante 10%
financiado
em 24 prestações
tre elas o Edifício Cine Conintermensais. NSo há
dor do Largo do Machado). medlárias. Apto. parcelas
c/ Jardim de
separado,
Mensalidades desde 125.000. inverno, sala « quarto e
chubanheiro em côr c/ box
nformações no "Stand" no velro, cozinha c/ box para gelocal: à Praia de Botafoqo ladeira, área e tanque azulejado c mais um quarto reversfesquina com a Rua São Cie- vel. Preço CrS 29.000.000.
'diariamenteAcelno
mente, diariamente até as to proposta. Ver
local especialmente nos domin24 horas ou à Av. Rio Bran- gos com o Sr. CASTRO. CRECI
co, 156. sala 803. Tels.: ... n,° 450,
— Pilotis. and. alto.
32-3813 e 52-7494. Vendo*: ATENÇÃO frente,
hall em már2 p/ and.
JÚLIO BOGORICIN. CRE* more. sala, 3 qtos. c/ ótimo arm.
coz. dep. 52 milhões
Cl 95. 49008 400 grd. banh.
financ, — 36-6631. CRECI 248.
BOTAFOGO - ótimo apto. luxo COPACABANA — Vendo vazio,
•> P«. 2 salas, 2 banh». soe. copa- à rua Henrique Oswald, 3, apto.
coz. dep. comp. garagem. 120 313. Sala e quarto separados,
«MM. a comb. 23-9199
Ollver. grande banheiro a cozinha. FiCretl 318. 26504 400 nanclado com 14 meses ¦! JuVer no local ou informarBCrWoco _ Apartamento va- ros.
se pelo» tels.: 22-2529 e 22-4582.
*toi Sala e
64752 700
quarto separados, de
c sintcko. Vendo, p|
— Raul Pompéia 152-10Õ2.
í-1,'.18 eml*hões
COP.
cl 50% em um
Çrf
seps. banh.
PREIRE-IMÔVEIS (Cre- Frente. Qto. e salaSinal
7, «aldo
coz. mobiliado.
dr°i.f.A
«88) 31-0497.
grandemente facilitado.- Chave'
Or. 703
728
SÜa KEAL GRANDEZA - Per- local ou Av. Cop.
CRECI 165 — Tels.: 36-4006
to Voluntários _ Vazio — Préd.
novo sala qts. sep. coz. ban. 18 e 57-2508.
-unões
ej 10 à vista rest. fac. COPACABANA — Incorporação
i-?íLp rent1a- Chaves c> ALE- c/ financiamento da Caixa Ec.
°- F- TO MaTOR
completar compradores, úlMHíS-"
IMÓVEIS 37-2784, 48-6648 CRECI para
timas quotaj d« terreno. Acei931 (Aceito troca I qt*. metrr.o tamos
Interessados. — Inf. com
alugado).
VESGAS — TeL .".2-4609.

Cop. 583, sla. 810. Tel.: ...
S7-9471 — CRECI 853.
25157 700

PALÁCIO CHAMPS ELYSÉES
Avenida Atlântica 2856, vende-se apartamento grande, frente praia, chaves porteiro MARTINS.
VENDEMOS s/q. c/dep. vazio, 6
milhões de entrada ocasião — R,
Siqueira Campos 282 ap. 102 ei
porteiro ati 18 hs. Tel. • 87-5187.
CRECI 243.

COPACABANA — P. 4 —
Dom. Ferreira, 63-B. Vendemos loja, 130 m2. Sinal, 30
milhões, facilitado — Res*
tantes 150 milhões a combinar — Tratar SSo José, 50,
gr. 901, das 14 às 16 hs. —
Santa Clara En*r.
COPACABANA - Cobertura. Vendemos lindo apto. de
frente em primeira locação
habitar, com sapronto para
íeta, grande sala, e amplo
quarto e terraço social, descoberto e demais dependências. Ver e tratar à Rua Figueiredo Magalhães, 209
apto. 1109, esq. da Av. Copacabana ou na

__¦
PREDIAL
AQUARW

Rua México, 11, 12.° andar.
Tels.: 42-6874 e 52-3612.
Primeira classe no ramo
imobiliário — CRECI 258.
18162 700
COBERTURA LUXUOSA ¦Pronta entrega, frente, nôvo, c| hall, ótima sala, am*
pio terraço em toda frente,
2 dormitórios, banheiro cm
côr, cozinha, área c| tanque
e WC de empregada, todo
Ver ò Av.
piso em frizotek.
IN. S. Copacabana, 819, ap.
C-01, das 9 às 18 horas.
Tratar na

__H

Rua México, 11, 12." andor.
Tel. 52-3612. Primeira Ciasse no ramo imobiliário —•
18163 700
CRECI 258.

COMPRA-SE 1 apto. — 40 inilhões a vista — de preferência
ei tel. e arms. embts. do'Põsto 8 a Ipanema — 1 sala grande, 2 qtos. grandes,
copa-coz.
área grande, sendo 1.° ou 2.* andar. ei deps. de empr. Que possa ter animal. Ttl. 38-1947.
58066 700
—
POSTO 4
Vando ótimo apto.
luxo. 4 qs. 3 salas, copa-coz. 2
banhs. sociais, dep. comp. 300m2.
1S0 milh. a comb. Olivar. Creci 318.
26S01 700

COPACABANA — ótimo
oportunidade para emprego
de capital ou moradia. Belíssimos apartamentos, a
poucos metros da praia, apenas 2 por andar. Salão, 3
ótimos quartos com armarios embutidos, 2 banheiros
sociais, copa-cozinha, excelentes dependências e garagem. Poucas unidades disponíveis. 1.280.000 de entrada e 300.000 por mês.
Venha hoje mesmo ao local
à Rua Barata Ribeiro, 52,
das 9 às 22 horas, ou na Av.
Pres. Vargas, 446, grupo
1206. tels. 23-0216 e ...'.
23-1330, MIGUEL BENJÓ.
ZONA SUL — Procuro p| Cllente 6 apts. pequenos pref. vazio
negócio rápido dependendo da
documentação. Tratar cl ALEXANDRE O. F. DE
MAYOR
IMÓVEIS,
37-2784 —
46-6648
— CRECI 931 NB — S6 inferessa quem possa dar exclusividade
p| venda.
AV. ATLÂNTICA P. S, 2 salões
4 qtos. 2 banheiros sociais 2 garagens todo atapetado edf. sobre
pilotis. Preço 180.000.000 — 50%
em 1 ano, visitas pelo telefone,
32-1897 - BERNARDES.
A 30 mlUiõcs entr. saldo a comb.
frente. Pilotis. si.. 3 qts.. dependências compl. garagem r. Sn
Ferreira, 208 npt. 401 ver hoje
9 As 12 hs. tratar 32-5855 Crecl
743.

FLAMENGO

900

RUA 2 DE DEZEMBRO, 13, ap.
304, f/q sep. J. inv. vazio, frente, pag, 3 anos BRILHANTE —
Tels. 57-5187 e 57-2086.
CRECI
,n.« 243.
APTO. Conj. vaz. luxuoso. R.
Palssandu 162-417. Sin. Sm. SOOm
mensais. Chaves na port. Tr. Leiloelro M. Pereira. R. Alclndo
Tel.:
Guanabara 15 — U.*s|l.
42-2204.

PRAIA DO FLAMENGO —
Todo de esquina — 190 m2
1.» locação — Saláo —
Sala jant. sala música — 3
qtos. c! arms. 2 banhs. Piso
márm. grde. copa-coz. depend. gar. Ver local o| corretor. R. BarSo Flamengo, 4,
ap. 201. 29061 900
AVENIDA OSVALDO CRUZ, 137
Vendemos apartamento de um
por andar, sobre pilotis, de aito luxo, em construção com 360
m2, com hall, 2 tal&es, toilette,
4 amplos dormitórios comp. nrmários embutidos, 3 banheiros
completos, copa, cozinha, dois
quartos de empregada, e 2 vagas de garagem. Obra na lia.
laje. Construção de Pires _ Santoa S.A. — Preço Crt 90.000.000
financiados em 18 meses. Ver e
trator das 9 aa 17 horas ou na
PREDIAL AQUARELA, R. Mexico n.» II, 12.° andar. Tels.: ....
52-8612 t 42-6874. Primeira ciasbc no ramo Imobiliário — CRECI 258.
rLAMENGO — Praia do Russcl
344 apto. 402-C, novo, 2 qtos. ia.
Ia, zanhelro, cozinha deps. empregada aceita-se Caixa ou In.*tituto Crf 28.000.000, chaves com
porteiro. Executiva 22-6833 .—
62-9791, Creci 783.
58092 900

FLAMENGO — Vendo ótimo apto. 2 salas, 2 amplos
QUirttjS. 2 banheiros sociais,
dependências completas de
empregada, oom telefone, 1
por andar, elevador privatitivo, edifício oom pilotis. —
Trator 22-6466.
HABITE-SE Março Próximo
Vendo à Rua.Pedro Américo, 110 aptos, de sala e
quarto separados e sala e 2
Quartos oom dep. emp. Pagamento em 30 meses. Construc&o e Propriedade da
Imobiliária 1TACAL LTDA.
e vendas de MARIO PAIVA
CRECI 145 — Tis. 31-2972
e 31-0342. Corretor no local
de 9 às 18 horas.
AVENIDA OSVALDO CRUZTTÍn
Vendemos apartamento de um
por andar, sobre pilotis, de alto
luxo, em construço c| 360 m2,
com hall, 2 salões, toalete, 4 ampios dormitórios c| armários embutidos, 3 banheiros completos,
copa, cozinha, dois quartos dc
empregada e I vagas de (aragem — Obras na lia. laje, loja
Construção de PIRES Sc SANTOS S.A. — Preço Cr» 90.000.000
financiados em 13 meses. Ver *
tratar das 9 ás 17 horas ou na
PREDIAL AQUARELA. R. Mexico n.° 11, grupo n,« 1.202. Tels.:
42-6874 e 52-3612 — Primeira
Classe no ramo imobiliário —
CRECI 258.
AV. RUÍ BARBOSA, vendo lindo apto. 400m2 um p/ andar 4
qtos., 3 si. 2 banh. 150.000.000
c/ 50% a vista e 50% em 30 meses. OcasISo. Visitas na Fercol.
Tels. 37-6368 e 37-7382 até 20h.

JARDIM BOTÂNICO

901

JARDIM BOTÂNICO — Vendo
confortável casa com 3 salas, 5
quartos, 2 banh. soe., etc. Facillto cm 3 anos. Geraldo de Rezende Tel 22-3832 — 32-9450 —
Creci 113.
VENDO um dos mais belos aDts.
da Guanabara, na Av. Epltácio
Pessoa, em Irento à Lagoa.
1
por andar, c/ 450 m2, compôsto de: 2 salões, 4 qtos. grds, c/
armários embutidos, sala de estar, 3 banhs. sociais, copa-coz.
grde. área c/ tanque, 2 drps. de
empreg. garage vi 2 carroa, superluxuoso e atapetado. Preço
220 milhOes financiados. Intreviataa. para vlsltacfio pelos Tel».
31-269» e 31-3732. CRECI 1025 —
Sr. ADRIANO. 56084 901
LAGOA — Magnífico apto. c/salilo, 4 quartos, c/ armários, 3
banhs., sociais, copa-cozinha, 2
quartos empregada, 2 vagas na
Baragem. 120 mllhCcs a comblnar, 57-6855.
RUA
SACOPA - ótimo lote
construço Imediata, 12x43.
para
"5 mllhfies a combinar.
EWALDO MÜLLEU - 87-6855.
RESIDÊNCIA-nõTj. Botânico; 3
salas, 5 qtos. 2 ban. toll. garag.
jardim, 2 qts. e banh. empr. etc.
160.000.000 financ. 57-0068 Sr.
Francisco.

GÁVEA

1001

LAGOA — Triplex Oob. — 1.Í00
m2, Ideal p| embaixada, finíssimo
acab. êlev. Int. ar. refrlg. aquec.
cent, base 350 milhfies, venda
exclusiva de LEXANDRE O. F.
DE MAYOR IMÓVEIS 37-3784
— 46-6648 — CRECI 931.
GÁVEA — Prédio 3 pav. í »H
6 qts. 2 ban. dep. garage vazio
terreno 800m2. Aceito oferta Dr.
JESUS 37-3378 CREa 424.
GÁVEA — Ap. novo saleta. si. 3
qt. (1 rev.) coz. ban. soe. e empreg. .-ire© garage 45 milh. íln.
Dr JESUS 37-3378 CRECI 424.

•f»
GLÓRIA

1100

GLÓRIA —, Vendo grande, conjugado de frente « vazio, espetaciilar vista para a Baia da O.B.
Av. Augusto Savero, 202 apto.
1.102 — Chaves c| o portalro —
tratar na Proveg. Ltda. tels.:
31-2698 e 81.8733 sr. Orlando.
Crecl 1025.
58087 1100

AVENIDA OSVALDO CRUZ
— n.° 137 —¦ Vendemos
apartamentos de um por andar sabre pilotis, de alto
luxo, em construção com
360 m2 com hall, 2 salões,
toilette, 4 amplos dormitó- GRAJAÚ
1200
rios com armários embutidos, 3 banheiros completos, GRAJAÚ — R. Engenheiro Ricopa, cozinha, dois quartos chard, Vendo ótima residência —
2 salas, varande empregada e 2 vagas de cda,2 4pavimentos,
qtos., 2 banheiros sociais,
deps.
11.°
laje.
completas,
na
lavanderln etc.
garagem.' Obra
milhões — c| 50% em 2 anos
Construção de Pires & San- 90
— Infs. e tratar Proveg Ltda.
tels. 31-2698 e 31-3732. Crecl 1.025.
tos S. A. Preço Cr$
responsável: ADRIA9C.000.000 financiados em Corretor
NO.
15 meses. Ver e tratar das
58232 1200
9 às 19 horas ou na
GIIAJAO — Rua Vise. Sta. Isa-

IPANEMA

1300

CONJUGADO de frente,, vazio,
15 milhflei, «m cima do Bob's
Vise. Pirajá, 483/60*. Chaves com
porteiro. 17-7251.

IPANEMA — Apto. amplo
de sala e quarto separados,
dependências de empregada. Yer R. Nasc. Silva, 136,
apto. 106, tratar planeja
27-7S96. 490271300
APTO. 1 ANDAR - Vendo S
aptos, luxo, 1 por andar, 1 ialúo, 1 sala, 4 qto;-., 2 banhs. 2
cites., empreg garagem. Preços
a partir Cr» 130.000.000. InformacCes 32-920*. VIEIRA MATOS
— Crecl 423.
SRS. PROPRIETÁRIOS DE IMOVEIS DE ALTO LUXO - Procuro para cliente do Exterior,
apto. ou residência tntre 300 a
SOO m3 em Orla Marítima.
Tratar c! ALEXANDRE O. T.
DE MAYOR IMÓVEIS, 37-3784 —
40-8848 — CRECI 931.

COBERTURA — Salfio, 3 qtos.,
2 banhs. Belo terraço. Acabamento auperluxo. Nova. 120 milliOes. CRECI 370 — 36-3530.
IPANEMA — q. praia, 270 m2,
fach. em mármore, ar cond. centrai, silo., 4 qts. 3 banh, 2 v.
garag. Cr? 35 sinal, taldo 30
meses. Inf. Farina de Amoedo,
55, Ipantma — 17-7806. Crecl
153.
IPANEMA — Lagoa — Motivo
viagem. Luxuosamente decorado
e atapetado, belíssima apt. 480
in3, apenas 180 mllhSei, 50%, 20
meses, novo, 1 pj and., aallo c|
85 m2, sala de estar c| 42 m2,
aala de almoço c| 25 ni2, 4 qts,
cl arm. emp. toilete, 1 baniu,
soe., copa-coj., 2 qts. empreg.
c| WC. lavanderia, garagem. —
Epltácio Pessoa. Tel.: 36-3788.
CASA — Vende-se moderna luxuona residência 1 Rua Maria
Qultírla 132. Visitas e inf
47-1108.
L. C. Ponce dt León Crecl 843
Vende terreno 10x30 — 13x33
160 e 180 mllhfies multo facllltados. Entrevistas R. Nasclmento Silva 245.
PRUDENTE DE MORAI9
Vendo simpático apto. frente c|
1 sala 3 qts. banh. cop. coz. t
dep. armários emb, tapetei todo decorado 60 mllhfies a combinar. Marcar visitas
e| L. C.
Ponce de León Crecl
843 —
47-824*).

jí-373

ti

LEME — Vendo apto. 302 da R.
Gustavo Sampaio 195. Prédio c/
frente p/ Av. AtlSntlca, c/ saISo atapetado, 3 qtoi. copa-cor..
de
banh. social compl. deps.
empreg. garage. Vario e de frente. Ver no local com o porteiro,
Sr. FRANCISCO. Preço a viata
60 milhões, ou 70 mllhfies c/50"*,
facilitados em 18 meses. Tratar
na PROVEG. Pelos Tels. 31-2698
e 31-3732 — CRECI 1025 — Sr.
ORLANDO. S805S 1800

S. CONR.-BARRA

1800

3 qs. 2 sala» copa-coz. dep. Raragem terraço 48 milh. a comb.
— 23-91M - CRECI 31Í
1711 2001

SANTA TERESA

2100

SANTA TEREZA -

Apto.

um por andar de sala, 3
quartos, dep. de empregada
e garagem, localização privilegiaàa. Ver R. Aarão Reis,
152, apto. 201. Tratar pio49028 2100
nejo 27-7596.
CASA 1 PVTO. — Vendo centro
terreno 22x60 vl plana, i aaletas, i salas, 4 qtos., côpá, deipensa, etc. e garagem. 80.000.000.
Inf. 32-0260 - VIEIRA MATOS
— Creci 423.

SAO CRISTÓVÃO

2200

CASA — SSo CristovSo, tipo apt..
R. Sen. Bernardo Monteiro, aaIa 3 qts. copa-coz. banh. grande
área, CrS 10. saldo a combinar.
Inf. 31.0909 - 31-0429 - CHE
CI 497.
26606 2200

MARACANÃ

LARANJEIRAS

LARANJEIRAS — Solar Ba-

LEBLON — Vende-ae ótimo apt»
novo vasio, a Rua Padre Laonel
Franc» M — com 3 quarto*, aaIa, eotlnha, I banhtlrot tm c6r,
dep. tmprtftda. árta • rafa na
garigtm — Podt ter vUto —
Tratar prio Tel.: li-1314 cl Nflton — Creci 803.
R. PRUDENTE MORAI8 — Vendo ap. 190 ml, •.!¦'• mar, atapitado, t itlaa. 3 qta. cl arms..
3 blnhi. ¦'¦ . tangem. Crt ...
7S.000.000. Inf.: 33-*n08. vir:RA MATTOS (CREa 433).
36414

1S00

QUADRA PRAIA — Vendo 3 caaaa am ttmnoi I, 10 t 13x30, de
1 aalto, 1 talai, 4 qta. e| artairloê. 1 banbi, «te., « taratem. Frtco a partir Crt .....

iso.ooo.eoo. mt. 33-nos, tro-

RA MATTOS (CRECI 433).
MUS 1N6

TIJUCA: Voei vê o que estó comprando! Obra já na
5a. laje em prédio de apenas 8 andares. Construída a
financiada até êste ponto
pelos próprios incorporadores. Obras em ritmo acelerado! Rua Conde de Bonfim n.* 28, esq. de Alfredo
Pinto. Sala, dois amplos
e dep. completas,
Íuartos
ódos de frente! Sinal desde 609 mil e mensalidades
desde 209 mil. Corretor no
local aos domingos das 13
às 20 horas na semana na
NOBRE S. A. — Av. Rio
Branco, 131, 12-.°, tel. ....
52-4153. CRECI 707.
49775J500

VA Hoje R. Silva Telles, II
apts. 2 qts., sala, etc. 19 milhões. Entrega 4 meses P«q.
sinal. Saldo 30 prest. sem Jnros. Infs. 22-8905. 22-4804.

VILA ISABEL

TIJUCA

2700

CASA — Vende-ie, Rua Frei
Pinto, 86, 1 quartos, laia ou 2
quartos, 2 aalat, 2 banheiro», copa, cozinha, varanda, quarto t
banheiro emp, Tida reformada.
Tratar local proprietário 10 ml*
nutoi Centro — Crecl 38.
VENDO V. Iaabel — R. Tôrrea
Homem 1093 apto. 304 — 2 quartoa aala, banheiro c| box, Dep.
compl. empregado. Ver e tratar
no local das 18 às 18 hs.

SUBS. CENTRAL

2800

CASCADURA — Junto a Ettaflpilo área 88x88 totalmente
nanclacla Tr. R. Leopoldlna Ri18-»:301
30-3783.
go,
NOVA IGUAÇU — Três Concoes — Vend. A 100 metroí da
Eat. Ambal, arta «3.000 m2. t|
1 caia, arvorei frutiftrat madelra etc. 8 linhaa dt Anibut,
para ilUo, lot. ou hotel,, água
lux t for«» no local. Entr. Cr|
13.000.000. taldo preit. Crf ..
- Av.
444.880 --,OrrL
Ria
Branco, -163 — Gr. 803 — Tel.:
82-5830 — Crtct 717.

JACAREPAGUA

3001

JACAREPAGUA — Ctn vendtse Eltrlda 3 Hlo* 781 grinde ei» tm centro dt jardim multai
frutai garagem virand* 6 quarto« 2 talai 3 binhelrot copa coilnha galinheiro multi águi titá
toda moblllida, diretamente eom
a proprietária diariamente.
TANQUE - Vtndo lott 114 Roa
Ilelo Víle. Tel. 29-8638 - ALOYSIO.
JACAREPAGUA - Vende-ie luxuom residência de altoi e bnlxm com 8 qto»., 2 saiu, 1 b«nheiros e mais dependência».
Ver no local das 9 às 18h. Rui
Guarape, 34 C/8. Tel. 23-8938 Soclagro Ltda. Creci 621.
2997 3001

MÉIER
MARACANÃ — ResidênciM
Duplex oom Financiamento
Integral da construção em
parcelas de 293.040. após as
chaves e| 3 quarto*, 2 banheiroí sociais, salio, copacozinha, dependências
de
criadoa, área c garagem.
Terreno financiado em 25
meses cl
de entrada
-.em juros 500.000
condições em coníonnidade oom planos habitacionais e órgãos executivos. Tratar na Av. Presidente Vargas 529-x'2.m. —
Tel.: 43-6520 e ver na Rua
São Francisco Xavier, 649
— CRECI 685.

2500

TLTUCA — Bela propriedade,
terreno de 3.200 m2, com 2 frentes, com fina rtaldtnda cum 100
«V-2 dt comtruclo, para famIUa de
alto trato, club ou grande incorporacâo. 300.000.000. Executiva
22-6833, 53-0791. Creci 783.
58098 1300
TIJUCA - Vendo apto. final
constr. t qto*. tia. banh. cot.
Área c| tanque, banh. empreg.
•ntr. tcrvlco — OFtt. — Av. Hlo
Branco, 183 — Or, 50» — Tel.:
52-5850 - Crecl 717.
TIJUCA — RtsidTncU - Em
otntro dt terTtno d* 10x38 vendo magnífica, c/ 2 s.tlai, aaltta dt almoço, 3 varandaj, 3 qta.,
1 banh».. loclaii, cozinha, 2 qta,
de empregada*, banheiro a garagem. Prtcita de obras Internamtnte. Ver na Rua Antônio Salema, 57 c/ SEBASTIÃO, Crf 70
mllhSei, sendo so--, i vi>U, taldo fin. em 2 anos. UNIL — Av,
Alm. ü.r.-r..--•!. 8, gr. 911 — Ttl.
32-8858 li.ih.vio t domingo, tnl.
£7-72X3). Creci 114.
TIJUCA — Vtndt-M ia. locacSo
aptoi. 3 a 3 quartot, dr luxo,
Plr.tura a óleo. stetees, instalaçâo maqubia lavar, garjgein. —
Preço a partir d« ÍS.000 o reito
«m 20 mcw, Var. k Rua fi.to
I"rancitco Xavier n,» f"te, aptos.
301 - 301 — 303 — -Tratar no
local com Sr. MOYSÉS ou LRON
tel. horário comercial. 43-7979.
M00
Ml»

-. ,

TIJUCA"— Prfl-c. Colégio Milltar, apt. S qta. dtp. compl. frtnta, vaalo, Crf 40 a combinar. Inf.
31-0909 - íl-0429 — CHXCI «T.
86807 3506
TIJUCA — Muda — Vendt-aa
apto. dt frente, nOvo, com ampla
riais, 3 quartos, dep. completas dt
empregada e garage. Ver i Ar.
Maracanã, 1470, junto à Pr. Xavier de Brito, c| porteiro. Tratar Tel.: 23-0818 ou 46-3383.
18178 2800
PRAÇA SAENZ PESA - Vendo
dois aptos (casa 2 pvtos.) terreno 9x20 c/ entrada de gár<»gem. Rua Padre Elias Gonayeb.
(Atrás da Sloper). Preço Cr»
60.000.000 c/ Cr* 32.000.000 flnanclado* pela CE. (Alugados,
contratos vencidos inquilinos
notificados). Informações Rua
México lU - Gr. 1.301 - CRECI 312.

2300

1400

Srs. Proprietários de Imóveis:

TAN, polo* lilifonti: U-J1M/05/M.

1600

IPANEMA — Apartamentos PRAÇA BANDEIRA 1900
de alto padrão. Av. Rainha
Elizabeth, 608. Um por an— Vendo
BANDEIRA
dar. Salão, dois banheiros PRAÇ.
apto. frente, final constr., qto,
sociais, toilete, 3 amplos sla. banh. kitlnete. Entr. Cri..
saldo Cr» 200.000 mendormitórios, copa, cozinha, 5.000.000
sais a| juros — OFIL — Av. Rio
2 quartos de empregada, Branco, 183 — Gr. 503 — Ttl.:
vaga na garagem. Fachada 52-5850 — Creci 717.
de mármore. Esquadrias -de
alumínio. Construção: Ser2001
gen S.A. Reservas: 43-1247, RIO COMPRIDO
23-4225. Rua Visconde de
Inhaúma, 134, conj. 7181723. A MELHOR oferta de 67 apto.

PRÉDIO P/INDÜSTRIA

m*eo, J quartos do omproeida, Iroa tom finque, copt
eoilnht, vaga na garagtm, Inttrfonoi, ofc. Vtr hoje nt
Rui Joaquim Nabuco, n.» IM, eom o oorttlre. Traíar da
U. • (o. folri, ne horário «marcial tom • »r. UBIRA-

LEME

inúmeras benfeitorias,
«ntrega RECREIO DOS BANDEIRANTES
imediata, 320 mllhfies fac. venda — Vendo casa de praia 4 qtos.
exclusiva de ALEXANDRE
O. e demais dependências. 31-3217
F. DE MAYOR IMÓVEIS — APOI.LO. Base: 23 mllhfies.
37-2784^ 46-6648 — CRECI 931. ALDO MOURA LTDA. tem compj qualquer tipo de lerCASA em Ipanema — Pró- prador
reno ou casa na Barra. Inf. na
ximo a Lagoa — Belíssima, ScçBo de Vendas. Av. Cop. 583
base 150 milhões. Tratar na si 810. Tel.: 37-9471. CRECI 353.
1800
Loja da PLANEJA Imobi25156
liaria — Tel.: 27-7596 — CASA na praia — Frente p/ o
CRECI 153,
mar, c/ Jardins, terraços, pecai
maravilhosa.
VENDE-SE — Apto. novo e/ sa- amplas,do realmente branco,
telhado
prfix.
l.io em mármore, 3 qts,, arm. Casa
Btei.
Inf. no lodos
embutidos, depend., garagem. ao Recreio
1800
ou
Tel.
47-7370.
4431
cal
TAdai pecas frente, indevassáveis. Ed. centro terreno c/ play- ITANHANGA - Vendo casa c/
ground. 70 milhões: 44 em 1 sala, 3 quartos e dep. outra c/
anos 28 financ. em 15 anoi. Ba- fnião, 4 qtos., piscina etc. —
rao da Torre, 42. ap. 901, exce- Tel. 37-6835 — EWALDO MÜLto domingos,
LER.
L. C. PÕNCE DE LEÓN — IHANHANGÁ - Vendo vários
CRECI 843 — Vende várioa lotes multo bem situados. PaEWALDO
gamento —facilitado.
aptos, casas e terrenos. En- ¦MÜLLER
57*6855.
{revistas R. Nascimento Silva 245. — 47-8248.

E3b

Vendemos •> 1 ultimai unidades do Edifício Edmaro,
com talão toeUl dt Vmi, 4 dormitório» wm armárloi
embutidos, i banheiro» sociais tm mármore, tala d» ai-

COMPRO — Ltblon, Lagoa, Marquèl Sío Vicente, ruai adjacanttl cata tté 10 anos construclo
maia on menos 300 ral constru(Io. OTTO. Ttl. M-I601.

LAGOA —. Alto- luxo, 80Om2 —

rão de Corumbá Rua das
Laranjeiras, 518, perto do
Colégio
Sion.
Excelentes
apartamentos
no
melhor
ponto e melhor clima .da
Guanabara! Dois ou três
amplos quartos, grande sala
e depd. completas. Apartamentos de frente para a rua
ou de frente para o jardim
e todos com: 2 banheiros
sociais em cores e garagem
bel, 200 — ap. 702 — Vend. ap.
na alvenaria frte., c| grgem., 2 cm pequeno prédio isolado
PREDIAL
qtos. sla., banh., coz., dep. em- já incluída no preço. ConinPRELA
pret,'.. — OFIL — Av. Rio Bran- trução em
terreno de
co, 183 — Gr. 503 — Tel.: 52-5830
_ Crecl 717.
1.200 m2 com jardins e
Rua México, 11, 12.° andar.
Sinal desde
— Grajaú, R. José Vlcenplay-ground.
Tels.: 42-6874 e 52-3612. CASA
te, 2 qts. sala, dep. varanda, CrS 600 mil c mensalidades de
s|
Alugado
mensais.
e
500.
Primeira classe no ramo Ú.
contr. F. 31-0909 - 31-0429 - 340.000. Incorporação gaimobiliário. CRECI 258.
CRECI 497.
rantida
pela Auxiliadora
26605 1200
18164 900
Predial S/A (Capital e Reservas 930.995.072), e construção da Pan Americana de
Engenharia S/A. Uma oportunidade
única para poucas
De médio porte, sito I R. t de Maio n.» «O, tona altamente
industrial e «con6mlca. Perto Viaduto Ana NerI — Loja c/ 70 m2. famílias, de morar bem! InGalpAo 32t m2, 1.* e 2.* pavim. c/ 220 m2 divididos em peças formações no local até as
e exduslva p/ o
p/ escritório-, »tc„ entrada vi veiculo direta
Galpão. Calçada ampla bom recuo. Fírça — Telefone. Vende-se 22 horas ou com M. GUERTratar e marcar
fácil.
50%
148.000.
de
Imediato
Cri
e entregá-la
"rí-OMl RA Av. Rio Branco, 134, GI
108 - 1/ 1102/*. Tel».
hora vl viritai na.***. Hlo Branco,1»»5
»1 407. Tels.: 22-4368 «...
- 42-0J1I. '
46-2782. (Creci 4).
49040 1400
LARANJEIRAS — Vendo
átimo apto. de Sala, 3 quartos, eopa-eozinha e demaU
dependência--. Rua Pinheiro
Machado, 51 ap. 607. Tratar
Na Guanabara e no Estado do Rio, antes
22-6466. 11020 1100
do anunciar o seu imóvel para vender ou alu*
—
—ItnóFátima
de
Org.
OFIL
gar procura i
veis Ltda. — Av, Rio Branco, 183 — 5.° and.
LEBLON
1500
— Gr. 503 — Tel.: 525850 — CRECI — 717.
91
26551

Apartamento de Luxo

TERRENO 900 mi p! 80 milhOes
50% fin. R. Leonel Franca «sq.
Leblon. Ttl.
Vil.
-t6-3788Albuquerque.
— Creci 74S.

3100

MÉIER — Vendo loja « i6bin.
loja à R. SUva Rabelo n." 10-1
no Galeria, vatia em prédio nflvo — juntlnho ao BEG. — financiadii. Ver no local t tratar
na Proneg Ltda. tala.: 31-2690 »
31-3732 ir. Orlando — Creci 1.023.
88093 3100

LEOPOLDINA

3200

RAMOS — Vtndo duas catas.
Terreno d* 10 x 30, a lOOm Av.
Brasil. Rua Gerson F-rreir*., 101,
esquina da Rui Mal. Souza Mtnezes. Tratar na Rua Coraçüo dt
Maria, 263.
TERRENOS (Tm mil memali,
fácil, tijolos etc.. Tratar
Rua
Urugualani 85 sala 719 tel: ..
23-3378 das 14 ás 20hs. com Ciprlnno.

NITERÓI

3300

NITERÓI — Centro rítirt. apto.
tnt. vazio sla. qto. coz. «te.
p«q. ent. sido. Inf. aluguel. RUI
M. FtUclano Tolido, Ml, ap. «IS.
otu Av. Rio Branco,
113 — W
- Gr. 501. Ttl. -O-SM0 OfU 717.
INOA — Vtndo ap. ultta, sala,
l qts. demais dapi. eoaittuçl»
10* l»Je. 1 por «ndsr. ftt. mar.
Sinal 2 milho**. Ttl. 22-7741.

ILHAS

3400

PRAIA DA BICA — Vendo ajrts.
novoi de frente «ala 2 quartos
depclas empregada f aragtm. Preco 16 mllhòei sntrada 7 mtlhot*.
Rua IpUbS n» 237. T. JM5W.

PETRÓPOLIS

3500

VENDE-SX na Csttelsnti — Rua
CristovSo Colombo, MO-A, 1 eaaa da 1 quartos • outra pequena
de 1 quarto. Inf. PetrópoUa 334*
a «182.

PRAÇA SAENZ PERA Vendo ótimo loja, c| 187 m2 PETRÓPOLIS - Corretas —
Yenprópria para Banco, em <!--•* «tuna «ata sta «entro e>
com
terreno
de
Jardim
jdane
construção, à Rua General
8.000 mi. arvorei frutiftrat, cháRoca, 894. Informaçóei à cara, telefone a gtrtgem i Rua
Av. Rio Branco, 156, lojo Castre Alvtt at 67. fretar Larga da Carioca a* I, tala (04.247. 42*7143. CRECM06.
CASA NOVA t moderei, sobre
24758 2500 pilotis, «m entro
dt Jardim:
•aláo c ¦ ls-eirs, 4
I benh.
TIJUCA — Ponto eoraefcial i farigsaa. Ru» qtos.
Antônio Kro— Vendo 2 casas Birfo Mes- nraberg n° 1) (começa But Blnqnit.i Mg • 510 eonstruçio gen 1.717). Inf. no lteal ra tal.
solida t salas S quartos ant- 41-7568.
pios terreno de 15,40 x 24 — PETROPOI-S — Vende-se
S
Fone 23-S570.
Ecncllra* terreno. Tel. *<7-HW.

¦

19 de janeiro de 1967

CORREIO DA MANHA, Quinta-feira,
CASAS, 5555 • apart.*. tm
PrfrApolU, nâo comp™ mm v»nda .<tj antes contullar o 1*. I.
POSTO DOS IMÓVEIS, Ru» is
d« Merco, 277, loja. Tel. 4«0J

ienr.cilu w).

CASA EM rÊTROPOlIS —
Vende-se. à Ru» Monte Ca.en», 219. centro, 4 quarto*-;.
3 sala», var. e-nvidraçada, copa. drspcn*a. coilnha, banh.
dependência
pi
romplrlo.
rinprr..iil.i.

Preço CrS

45POO.00O. I ,n ilil.i-M- o paKinirnto.

PETHÔPOUS -- Vende-se no
Illngen. è ru» dos Expedlclonário», tm frente ao n .? 238, magnlllc» residência «m final d»
eoo-truçSo. com var«nd», living
c/l»rclr», «I». » quartos com
•rmiriof. co*. b»nh. social «m
cor aiule...¦; • at<** o teto. i • ¦¦¦¦gem, dependências de empregado. grande Jardim, platina, ônibui pa porta. Entrada d» 17 mlIliOea » saldo pagível «m «uaves preitaçOe*. No Hlo. tratar
A Av. Rio Branco. 158. »»la 2.503.
tels. 23*6140 e 45-9547. Em Pe-tropoli» tratar cora Pedro Soare» —
Tel. WM.

TERESÓPOLIS 3600
TERESÓPOLIS — Vendo lindo»
terreno» plano», virio» Umanho»
• preço». Kua Edmundo Blttencourt, fll. Tel. Í.01. CRECIERJ
31. Sobral.
TERESÔPOLIS — BL CHÃVE DE OURO — Vende ou
passa I/oJaR, Barc*. Reslaurantt* (os melhore»), Açoucuríi. Postos de Gasolina etc.
Inf. Av. Delfim Moreira. 30G
ou GB 32-1290. CRECI 639
— Ramo». 18182 3600
TERES-POUS — Churrascaria*
f/ prídlo. 30 milhões. Aceito
Vollu. Rua Edmundo Blttencourt, 61. Tel. 3401. - Sobral i_
CRECIERJ 31.
PARQUE DO IMBUI - Vende»« sitio com residência — muito Interessante. Informaçftts —
Portaria do Parque.
TERESÔPOLIS — IMOB.
CHAVE DE OURO — Vende
no* melhore» local» terrenos
de 1.000 in. a 190.000 mZ
prontos para ediflear ou para
Colônia de Férias - Clubes e
sítios c fazenda».
também
Av. Delfim Moreira 300 ou
GB 32-210G, Ramos — CRE18180 3600
Cl 639.
TERESÓPOLIS — Vendo maravllhosa propriedade, c/ grande
muulo, 35.000 m2 d» jardins,
etc. Ba»e Cr» 200 mllhGe». LUIZ
SEAIWA. Rio 47-1370 — Teres.
20-60.
4432 3000

TERESÓPOLIS — Vend«-M rrsl.:..:... aal». 3 qU., banh. ao»
ciai, copa. cotlnh». Jardim, qulnUl. a «ntrad» p| automóvel cj dlreito. placln». talAo de festas,
quadra basquetebol, telefone, tó»
da mobiliada. Preço 10 milhões
«Inal 15 mllhOcs nnanclamos a
entrega da caxa Imediata. Ver
Vlllage Comary no Alto ca»a 38
cl *r. AbraAo. Para fechar negocio tel 25-8T7B. »r. LUIZ. Aceltamos oferta A vista. 5307 3800
IMÓVEL PARA INDÚSTRIA COM-tflClO — Vendc-»e flllmo
prédio. 12x__5m. rom fundaçOei •
parede» preparada» para con*iruçf.o de doi» andarc», iltuido
cm tona lnduitrlal-comarcial dt
Tcresôpoll», »ervlndo para qualquer negócio. Tratar com o proprletario. Tel. 3101 e 3192. Teresopolls. Sr. Rodrigues,
TERESÔPOLIS — IMOB.
CHAVE DE OURO — Vende átimos aptos e casa» a
partir de 8 milhõra e linda»
mansões c1 piscina», moblliada» e telefone» no» meIhores locais da cidade. Av.
Delfim Moreira 306. Tel.: ..
2395 extensão ou GB
R2-1296, liamos — CRECI ..
([39.
18181 3600
TERESÔPOLIS — 8 ca»«i k venda, no centro da cldado com 2
e 3 quartoi, financiada» em 20
mem. Tratar pelo telefone 3700.
TERESÔPOLIS — Quebrafrascos
terreno 6.8S0 m2 proprielárlo
vende. Tratar Sitio Remaram no
Parque Imbui.
TERESôPOLti 55-5 CI.UB proprietário vende o magnífico
terreno 12 da quadra 9 com IItulo de sócio do Club. Informaçoe« no menino Club cm Tcrcsópoli», ou dlreUmentr cnm proprlelarlo no Sitio Itemnnso no
Parque Imbui.
TERESÔPOLIS — Quebra Frasco», vendo terreno 4.120m2 ocailfio »cm Intermediário. TelefoBi 27-6330. Rio.
TERESÓPOLIS — Em frente à Telefônica — Vende-»e
:ipt." de sala, 2 quartos, demais dependência». Av. Fellclano Sodré 1.020 apt. 101.
Chave» na Rua Melo Franco, em frente ao* 377, Casa
6. Tratar — 42.7370 — Dr.
HERMAN.
EDIFÍCIO REGÊNCIA — Entre«a cm dezembro I Apartamontoj
amplo», c| saLlo. 2 quarto», dep.
de emp. elevador o garagem I
Átimo
acabamento I Somente
50% até As chaves (Obra por
empreitada). A melhor localizaç,*.o: Rua Melo Tranco, flfll, Junto * Praça do Alto. Vendas e
InformaçOea c| SA FREIREIMÓVEIS, no local da obr» ou
no Rio à Av. Rio Branco, líl
«ala 1602 (Tel. 21-0497) Cl-Ol
0B8.

TERESÔPOLIS — V. e»s» pron*
t», nov», il*. 1 Qt». «te. gar»*
n» Eitrad* Posse (entradi
fera,
lotei Dedo de Deus), clima .-¦
co, ônibus - porta, ver aib. •
domingo Ioc»l. Slml 8 milhflei
¦aldo eomblmr. J. MALAFAIA,
43-9195, CRECI 546.
CONFORTÁVEL mansio para familla de tratamento, c| oito quarto», salões, banheiros, varandas,
piscina, '!¦•:'. de empregados, em
terreno de 2.5O0m na VAze*. Vendo facilitado recebo propriedade» no Rio como parte de paga.
menlo. Bane 200 milhões. Tel.:
31-1703. — ou Tr». 3324.
2600

26603

TERESÔPOLIS — Apartamento» conjugado» ou com »al» »
quarto »eparado» com garagem,
lindamente mobillado», para entrega imediata. c| 50% finanFREIRE-IMÔVEIS
ciado»! SA
31-0497 (Crecl 688),
EDIFÍCIO REGÊNCIA — Obra
por empreitada I Entrega em
com
dezembro! Apartamento»
de
dep.
«alSo, dol» quartos,
empregada, elevador e garagem.
Acabamento excelente! Apenas
5or_ até A- chaves — SA FREIRE-IMÓVEIS — 31-0497 — Crecl 688.
— Vendo
TERESÓPOLIS
apto. de »* e Qto. grandes,
hanh. e c<H. e área, com slntcko, ricamente mobiliada,
com gelad. e TV. Telefone:
29-1738.

SITIO — Santo Aleixo, rendo
preço de rara oculto, c/ 7 ilq.
geom. multa água, reprê»», 4 po*
digas para 10o animal», galpão
c/ 1S0 m2 2 ptntetroí tudo com
agus corrente • alvenaria, lago
de pato, piscina Infantil cai» ri
em
2 quartos, »»la etc. outra
construção, engenho dágua, vafrutíferas
árvores
Já
rledadc de
produzindo 1.500 bananeiras mata virgem, conduçío naporta etc.
Tratar tel 2S-11M »r. ARAÚJO
Av. Rio Branco, 14, subsolo.
GRANJA AVICOLA — 5*? Dbrt.
de Petrópolls, no tifalto, dando
lucro com 2.300 poedeiras, podendo triplicar, poli tem ntoderna» instalaç&es para 7.000 poe*
dclra». ótima »ede. 95.000.000,
financ. ou perjnuto «p. 57-0068,
»r| FRANCISCO.
18
GRANDE LANÇAMENTO DIA —
Praia de Corta Grande
Terreno em 80 e 50 meses a
partir de CrS 1.200.000 em men«alldades a partir de CrS 17.000
Tratar com o «r. ARNALDO
Rua Pedro I 7, grupo 1.005.
Tel.: 52-9358. (Praça Tiradentes).
27986

"Pequenos

1IJ | liiJi Jl
Rua México, 11, 12.° andar.
Tels.: 42-6874, 52-3612. Primeira Classe no ramo
imobiliário. CRECI 258.
18167 3600

3800

SITIO c/ 2 casas, Água, luz com
2.600 m2 todo plantado. Ver na
Rua André Rocha n.° 2354 •
tratar pelo fonei 92*1371.
SIM 3800

5039

EMPR. DOMÉSTICOS

30

51

CASAL estrangeiro precisa
p:\ra todo »_rvko, empregada maior do 30 anos. com
prállra r reapomal.il Idade.
Fxlge-w que durma no loral do mtvIço, carteira e re'rrénclan,
Figueiredo
Rua
Magalhie», 450 — apto. 1001
— Tel.: 37-0467.
PRECISO «mprtgad» par» pe«*o» só. que durma fora, paga-so
bem. tel. 37-IB88. 58070 81

"0

URSO" de Tchecov
"A
COVA DE SALAMANCA" deCervantes
"UMA
CARGA DE LARANJA"

38-1477.

.

JBICU1 — Magnífico lot resldencial. Ampla vista para o mnr.
Próximo Iate Clube Tel.: 25-9230.
26599 3900
MTJRIQUI — Temporada —
alugo ou vendo. Tratar ...
22-6466. 18022 3900
BARÃO DE JAVARI — Vendo
excepcional lote com 1.500m2, à
margem Estr. Portela — M. Pereira. Tratar 42-6030 — Sr. Na»cimento.
'
CASA — SAQUAREMA —
Vendo frente para lapoa, saIa, 2 qts. e garage, toda moblllada e sintelco. Telefone:
29-1738.

de Pereira da Silva
Direção: Maria Clara Machado • Antônio Ghigoaetto
Preço: -Cr* 1.000 — Estudante»: Crf 200.

TIME"

(yiucr^ imorial

com linda» mulheres
ATENÇÃO PARA O NOVO HORÁRIO,
Hoje, à» 1-h e às 21h
TEATRO MIGUEL LEMOS — R. Miguel Lemos, 51
Reservas: 27-7434 — Ar condicionado perfeito.

SON 3 * SHOW MIÈLE-BOSCOLI

TEATRO PRINCESA ISABEL

TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA

"RASTO ATRAS"

Reserve

"SE

CORRER 0 BICHO PEGA SE FICAR
0 BICHO COME" i:M

TEMPORADA POPULAR: Cr$ 3.000

E QUEDA
DE UM PAQUERA"

HOJE, ÀS 21,30 HORAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS N.° 143 — RESERVAS: 36-2497

0
"A

Por exigência do público volta ao cartax a'
(
.ngraçadfsslma comédia
Hoje, descanso da Cia.
TEAURO MIGUEL LEMOS — R. Miguel Lemo», 51
Reserva»: Tel. 27-7434 — Ar condicionado perfeito.

JACOB MAO DE GANCHO estará a
sua espera na

>„;, SAIA CECÍLIA MEIRELES

TEATRO JOVEM APRESENTA

Opera de Três Vinténs"

APENAS 4 SEMANAS

Hoje, às 17h c 21h (Na vesp. preços reduzidos)
Ar condicionado perfeito — Permitido traje esporte
Reserva*: 22-6334

CAMARÁ 67"

(novas estórias de capoeira)

no TEATRO MESBLA: (nova refrigeração)

HOJE ÀS 21 HORAS
Reserva: t 46-3165

OFARDÃO

*^.. _H_>_n

LAFAYETTE GALVAO, LEINA KRESPI, MAURO MENDONÇA, NAPOLEAO MONIZ FREIRE, OTHONIEL SERRA,
PAULO CÉSAR PEREIO, ROSITA TOMAS LOPES e
SÉRGIO MAMBERTI.
Também estSu no espetáculo mais premiado de 1966:

de Braulio Pedroso
A tragl-comédla de uma frustração sexual e intelectual.
3 meses de sucesso em São Paulo
SOMENTE 4 SEMANAS NO RIO
Com Cleyde Yaconls, Frauzl Arap,
Ana Maria Nabuco, Osmano Cardoso, Yara Amaral.
Produção de Adlrson de Barros
Hoje, às 1-h e 21h. Res.: 42-4830
3as. e 4as. feiras, desc. 50%
p/ estudantes

Oh que Delicia de Guerra"
No TEATRO GINÁSTICO
Hoje, k» 17h e 2-hlSmln — Reserve Já: 42-4521
Traje esporte — Ar refrigerado.

Agora no Teatro de Bolso - AR REFRIGERADO

TEATRO COPACABANA

ÚLTIMO. DIAS SOMENTE ATÉ 0 DIA 29

OSCAR ORNSTEIN apresenta
Por deferêncla de Maurice Vaneau
ProduçOes Artísticas Ltda.

MULHER

YONÁ
CARLOS
MAGALHÃES ALBERTO

1?târlk'.
7

"Um

' í;.*.<j

ZERO QUILÔMETRO

ENGENHEIRO CIVIL

GELADEIRAS
BORRACHA de geladeira, todas
marcas, pintura, conserto' e reKulagem de porta — Reforma
Keral. Tel.: 45-7412, sr. OILBERT.
5050 59

Ótimas condições de trabalho e remuneração.
"Curriculum
Vitae" à Avenida Paulista, 726 - 16° andar em Pintura - Geladeira
Apresentar-se com
COFRES E ARMÁRIOS
Sr. OLIVEIRA. Tel. 26-9545 São Paulo, ou à Rua México, 11 - Grupo 1.701 - Rio de Janeiro.
Plnta-a« a domicilio. Orçamento
55
64059

sem compromisso. 13619

59

MODAS E BORDADOS GELADEIRAS

Oferecemoi vago. para auxiliarcs de Contabilidade
Dosiuidoret di. alguma prática .Cartas indicando conhecimento, i sclório. desejados para a caixa n.° 53863, na
53863 55
portaria dêstt jornal.
%-¦

-Mr

Vendedor de Caldeiraria
Firma conceituada precisa de VENDEDOR
DE CALDEIRARIA, com grande prática no
ramo. Favor escrever para a portaria deste
jornal sob o número 43425, dando o Curriculum Vitae profissional e referências. Guarda-se sigilo.
4M2i

U

ABC MODAS — Srs. Revendedores comprem no depósito das
melhores fábricas de S5o Paulo,
r.nmos crédito. Centro — Edlílclo, Av. Central, 10? andar.
Madureira. Estrada da Portela.
29, 29 andar. Tel.: 42-4998.
VENDE-SE linda fantasia de
folia, blusa bordada e a sala etn
fita» • fuUos. Tamanho 42. Telefonar: 36-6358.
VENDE-SE 8 fantasias de mftçj
n.» 44 de segunda mio em perfeito citado c| 1 dia de uso no
Municipal. R. Visconde CaravcUl n.« 106 apt. 101 — F. 26-0733
- Botai.

Trad.: MlUor Fernandes — Cen.: Pernambuco de Oliveira.
Hoje, às 16h e 21h30mln — Res.: 57-1818 (R. Teatro)
49041

Hoje, às 16,30 e 21,30 horas - Reservas: 27-3122

PARA PROJETOS DE GRANDES ESTRUTURAS

AUXILIAR DE
CONTABILIDADE

COSTURA FINA — Far vestie
redengotes
costumes
dos
mantores. Sob medida. Av. Copacabana, 583, ap. 503. Tel
36-M.a
VENDO vestido de noiva, manequim 42. confecção Casa Canadá. Favor telefonar: 37-1501.
TONDO — Cabeleira de Japonesa
58079 81
cm râfla. tel 37-8334.

"GERALDO

Amor Suspicaz"

Direção: MAURICE VANEAU

Com: ANDRÉ VILLON e DAISY LUCIDI.
RAUL DA MATTA e AGNES FONTOURA

¦'.*.-

¦«¦

' •

com AGH.DO RIBEIRO — MANUEL PERA, MARIA LÚCIA
I1AHL e ÍUZANA DE MORAIS
Part. especial: JAIME COSTA

'ASCENCAO

NECESSITA

peça brasilelral

Grupo Opinião apresenta 2 últimas semanas

BRIGITTE BLAIR APRESENTA •

H1DR0SERVICE
ENGENHEIROS CONSULTORES

«ti"1-'1"

Ingresso» a partir de Cr$ 1.000. Imp, até li anoi. Res.: 22-0271

HOJE, ÀS 16, ÀS 20 E 22 HORAS

II

,

HOJE: 17 E 21 HS. (NA VESP.)
PREÇOS REDUZIDOS

SÀO TREMENDONAS

"VEM

1 MÊS

ln**tra.WH*htii3J

Com: COSTINHA e SÔNIA MAMED

Com: Brigitte Darllng, Suzy Montei, Betsy Alvarez,
Olga Montl.'
AtraçOes: Ruben» Leite, Miguel Carbajat) Lidla Lopes
Lídia Carrasco e Trio Sideral.

— Precisa-se, c| boa
PHECISA-SE moça boa nparín- EMPREGADA — Precisa-se pa- MOCINHA
aparência, caprichosa. p| arrucia e que tenha responsabilidade ra casal, com folga aos sábados
Av. Epltaclo
copei.ar.
e
roupa. mar
pura pequenos serviços, que pos- k domingos, sem lavar
744, Ipanema, próx. è.
referências,
paga-se Pesaoa,
sa viajar. Exige-se carteira a Pede-se
Rua Montenegro. 5040 53
refs. ótimo salário, R. Santa bem. Tratar na Av. Henrique
—
Clara, 192. apt. 601, Tralar das Dumont, 08 — apt. 502. Ipane- COPEIRA — Arrumadeira
Precisa-se para casal. Carteira t
11 às 15 horas. 58009 31 ma.
referência». Rua Toneleros 200
ÕFEÍIECEM-SE domésticas, fa- PRECISA-SE de empregada que ap. 601.
da
Lad.
lavndelra»
casal.
13031 83
cozinheira»,
cozinhar
p|
xlnelras,
palha
e passadelras ou serviço geral, Olôrla, 8, ap. 405. Pedem-se refer.nclas. Paga-se bem. i
sò diarista». Tel. 23-8116.
COPEIRA'- ARRUMADEIRA
ÕFKREÇÒ arrumadeira» e boai PRECISA-SE de empregada. Pa77 — Precisa-se de uma, de
co?,lnhelr»i o] infor. — Tel. .... ca-sa bom. R. de Santana H
com
branca,
32-6556 » 32-0584 — D. Concei- apto. 1.307. 58071
preferência
çfio^
de serviço, para casa
prática
MÕÕA -- Ofereo»-»» e| oart. »
de alto tratamento. Paga-se
ref. parti cozinhar • arrumar
52 bem e
referências.
puro ciuinl ou pessoa aó. Sal. COZINHEIRAS
pede-se
RO.000. Tel.: 37-0942, recado.
das 11 horas
Tratar
depois
OFERECESSE faxineira,, por dia,
dando ótimas roferèncla». Ordo- OFEREÇO trts boa» cozinheira» à Praia do Flamengo, 374,
mulo 5.000 (cinco mil oru.cl- 1 do forno, 1 do trivial e 1 de apto. 901.
roa). Telefone 37-3746. p todo «ervlço. AGÊNCIA ALEMÃ
— 37-7101.
OFERECEMOS ótima» copeira»,
OFERECEM-SE duaa empregadas OLOA
nrrumadolra» e baba», com doaoltelrea,
Orosso,
Mato
choRarliui
OFERECEMOS ótima» cozinhei- cumento» e ótimas referência».
30 e 33 anos. Tratar 52-8708.
categoria» com Tratar telefone 32-4604.
3049 31 ras do vario»
documentos e boas referência».
ÒFERECE-8F. empregada, íaco Tra tar telefone 52-4604. |
todo serviço, sou filha portUKUÒs,
— Oferece-»* exce3S anos, ref. 8 anos. Tel. 22-5683. DIARISTA
3044 51 lonte cozinheira, _ó cozinha par^ AMAS-GOVERNANT. 54
íajnllla» estrangeiras. Telefono
OFEREÇO senhora polonesa vln- 30-3010. 13090 52
serviço,
todo
faço
da do Paraná,
de babá com refeforno9 anos reis., sou cozinheira. -- OFERECE-SE cozinheira»ou aus- PRECISA-SE
rênclns para criança de 3 ano»
5045 51 foidio, ref. embaixada,
Ul-RIOS.
Rua Santa Clara 280 apto. 701
5048 S3
trlaca. Tel.: 22-5083.
Telefone 37-1917 — Paga-se
OFERECEM-SE dUB» portupiCtrivial
sa», baba ou oopelrar * france- OFÊÜECE-SE cozinheira
bem.
multo
MAanos.
6
refs.
hb. refs. 6 anos. Tel.:. 22-58B3. f;no mineira,
58096 54
3040 51 RIA, 32-870B. 5047 52
—
Precisa-se de uma
BABA
OFEREÇO cozinheiras, —bons coTel. ..
babá de 20 a 22 anos. Que
ifelras c| Informações
Conrele
D.
32-0584 e 32-5558
53 seja competente, carinhosa
ARRUM.-COPEIRAS
rom boas referências. Para
çíio.
tomar conta de 2 crianças de
PRECISO emprenado doméstica,
ro-liihclras, t»bns e copeira».
2 e 4 anos. Paga-se ótimo orarrumadeira
copolra
At.
ml.
OFEREÇO
130
«té
I*oi'a-se de 50
denado. Tratar na Av. Atlanportuguês» e 1 bmstlclra, ótimas
Copacabana 534, apt. 402
referência». AOÈNCIA ALEMÃ tica 2572 - 3." andar.
cor.lAGÊNCIA RIZZO oferece
Q1.QA - Tel.: 37-7101.
OFEREÇO 2 ótima» babás com
iihelras-bonquotelra» forno » foespanhol e boas referência». Uma é portu*
Kdo, copelros, arnimadelras es- OFEREÇO copelros
AOENOIA ALEMÃ OI-GA
portguês e 3 brasileiros do ga- guês».
panhola, português», lavadelras. borlto.
37-7191.
Tel.: 52-5644, AG. RIZZO.
diarista» • efetiva». Tel. 52-5644.

Só

37-3537

NO TEATRO.

GOMES LEAL apresenta a revista carnavalesca

"ELAS

já seus ingressos:

C^\>/_X

TEATRO RIVAL — Tel.: 22-2721

VENDE-SE uma área com 1.180
m2 na Av. Amaral Peixoto, 27
Km. 50 metro» da Est. Asfaltada.
Infor. Tel. 84-9131. D. Bárbara.

21,30 HS.

24 ÀS

Theresa Amayn
Milton Moraes
Luiz Jacinto
(Cel. Ludgero)
Irene Ravachc
c mais 60
artistas

De Jorge Andrade
Prêmio Serviço Nacional de Teatro
DireçSo e cen&rios: Gianni Ratto
Figurinos: Bella Paes Leme, com um grande elenco

COMPRAS E VENDAS DE
PRÉDIOS-TERRENOS 91

DIA

ESTRÉIA

Av. Rio Branco, 179 — Tel. 22-0367
A partir de 25 de janeiro

EMPREGOS DIVERSOS
MASSAGISTA (homem) precisaso o« súbados das 15-19 Snúi.n II.
Si Ferreira 181 — Copac.
ENFERMEIRA nferece-se para
cuidar de doente dia ou noite,
»6 família de tratamento, tel.
25-5104.
MOÇAS — Ãux. escrit., secretarias, d«Ul., tqulg.. etc Pagamos
mal» 50 mil do que eit.*io ganhando. Erasmo Braga, 227/318.
•TYÚNC.ÕNARIÃ. dispõe de 4
hrs. llvre»7 Ganhe 800 mil mensais faiendo entrevistas blográ»
ficas. Erasmo Braga 227/315.
INSPETOBE8 (Al) Corretores (An) — rrrclsa-se informaçõr* Av. Rio Branco,
"OFIL" Org.
183 Or. 503
FÁTIMA DE IMÓVEIS
LTDA. — CRECI 717.
FUNCIONARIA Correios o Telegrafos. boa aparência deseja
trabalhar, boutlque, firma corretagem de 15 As 20 hí. 100 mil e
romlsiílo. 34-6209 e 48-3083.
.8078 80
MERCEARIA — Passo contrato,
moradia e tel., r| ou sem estotine. Cr* 24 m. facilitado». R. II.
rtetl.o — Tel.: 32-0408.

Apresenta 2 ÚLTIMAS SEMANAS — Hoje, ãs 21b.
Uma produção do T.N.C.

Hoje, à» 21h30m — R. Vise. Plrajá, 22

"SEXY

3.000

Teatro do Conservatório — Praia do
Flamengo, 132. Res.: 25-7890

. de MlUOr Fernandes

VALENÇA — Ca»a» prontai flnanclada». Várloi preçoi. Eitudo
proposta. Rua Souza Nunes 178.
Dr. Klebcr. Inf. no Rio 49-0748.
BARRA DE SAO JOÃO - Vendo
terreno na praia e outro. Tel.

dl PEDRO BLOCH

Preços
Populares:

Com: Glauce Rocha, Jorge Dorla e Darlene Gl.rla.
Inaugurando o FESTIVAL DB TEATRO DB COMÉDIA
Hoje, is 17h e 2__.30mln
Ar Refrigerado Perfeito.

HOMEM DO PRINCIPIO
AO FIM"

3900

PAIS
ABSTRATOS"

SEMANAS

Teatro Santa Rosa. Tel. 47-8641

BRIGITTE BLAIR apresenta a volta de SPINA
no show-revista

'OS

II

2

HOJE, àl 16h • 21h°
na M AI SON D£ FRANCE — Tel. 52-3456
Dia 10 de Ter.: OFICINA estréia lua 1.* comédia no Rio!

'0

O grande lucesso

só

50 ATÉ 29 DE JANEIRO

OFICIHA

Com: FERNANDA MONTENEGRO — SÉRGIO
BRITTO — FERNANDO TORRES

ZONA-VERANEIO

Agora no TEATRO SERRADOR, RES.: 32-8531

Burgueses"

Maravilhoso. Baratlsslmo.
Detalhes: Pedro, Lurd e Dva.
Maria José — 42-2202.
41663 3800

TERESÓPOLIS — Condomínio do Edif. Soberbo. Junto
a granja Comary, residências, Salão, 2 quartos, dependências completas de
empregada, garage, piscina,
campo de voley, sauna, sede restaurante, campo desportivo etc. Ver e tratar à
Rua Meriti esq. da Rua Tocantins, ou na

SÍTIOS-FAZENDAS

VAMOS AO TEATRO

3800

SÍTIO EM MAGÉ

2.° Caderno

ALFAIATE

Transforme teu terno antigo em
corte moderno. Aceita-te feltlo.
Av. 13 de Slàio, 13, lí.« pavimento, sala 1618 — Tel. 42-9799.
41668 81

MÉDICOS
PARA PESSOAS IDOSAS

Clínica FREI FABIANO - Tel. 54-3707

RUA CONDE DE BONFIM, 497
GERIATRIA — ARTF.RIOESCLEUOSE — 1NTERNAÇOKS
Mretto. Dr. HOMERO GRAÇA
18071

35.000
Pinta*.! è pistola a domicilio,
com tratamento naval contra a
ferrugem. Troca-se borracha, 15
mil — Atende-se em qualquer
bairro. Tel. 57-0451, sr. Alberto.
2259 59

PINTA-SE Geladeira à Domlcllio — M. Lavar. Coloca-se Borapartamento.
racha,
pintura
Tel.: 26-1715 ar. PAULO.

ATENÇÃO motores para geladelra a part. de 40.000. Praça
11 de Junho, 362, entrada pela
Rua Marqu.s Sap. 43-0391.

CONSERTOS
GELADEIRA
PINTURA
TÉCNICO ALEMÃO
SERVIÇO GARANTIDO
TELEfONE 42-7969
ATENDE-SE EM QUALQUER
BAIRRO. Domingoi e feriados.
5008 59

TÉCNICO ALEMÃO

TÉCNICO -ALEMÃO
CONSERTOS, PINTURAS
DE GELADEIRAS SR. STEFAN
TEL: 48-6159, 28-4400

rclc
Troca-se
borracha,
automático, carga de pás —
Serviço garantido,
28621 59

CONSERTOS DE AR CONDICIONADO
GELADEIRAS
CHAMAR: 25-1395

DENTISTA
po Rltter
peçat, por
drsdu, 15,

72

MAO. DIVERSAS

Troca de relê automático,
carga de gás. Serviço garantido. Tel. 34-9131.

27936 59

TRA. urgente.

AR CONDICIONADO
GELADEIRAS
TELEFONE* 52-4230enro'«-

Pinta-ae reforma-se,
mentos de motores, colocação
de máquina e carga de gas. ^

Ê CONDICIONADO
(GELADEIRA E MÁQ. DE LAVAR)
*-i
Oficina autorizada. Consertos e pinturas. KLTSTRON
— Eap. FEDDERS, Phllco, GE, WesUnghouse e A^*0^r-J..ój3<>.
— lel,lg"1M
desconto, mostrando o anúncio. — ZS — C — ZN
59

. CONSERTOS - PINTURAS

F.xecuti
Oficina 100<» especlalliada eom técnico estrangeiro. Kxecuto
servriço no local nb mesmo dia. Garantia real — Rua M.irqurés
2888 69
dt Abrantes, 158-F.

DENTISTAS

CONSERTO E PINTURA
GELADEIRA SR. FRANZ

GELADEIRA — Máquina de lavar qualquer conserto na sua
casa no mesmo dia. RUDOI*r'
Tel.: 26-9346. Recado 25-D770;__
ATENÇÃO!!! — Compro 1
geladeira para uso propno.
Telefone 28-2843. Sr. DÜ-

88

vende cadeira t tqut- VENDE-SE — Motor Penta Madiatermla e demais ritlmo, de centro, com 10/14 ca1.300. Rua doa An- valer?. 2 cilindro», eixo, eUc* e
2.* andar, tel 43-1060. demais acessório», *m estado de
9143 73 novo. 45-2219.

AR CONDICIONADOS
, GELADEIRAS nos

serviços
Qualidade, garantia e preços justos
sucesso.
nosso
que executamos garantiram

REPAREX
R. Vise. Pirajá, 452. Tel. 27-1248

2.°

m**?**^
CORREIO DA MANHA, Quinta-feira,

2," Caderno

TELEVISÃO
Uni Dunl Tê: (Programa In»
li* I1 4) fanUl)
(Festival

Carrossel:
IA» ( 2) nhos)

Dcse-

de

'
( 4) Desenhos Animados
'Programa
Cidade:
da
Show
4)
13.00 (
Jornalístico)
No Mundo Maravilhoso
14,00 ( 2)
Filme:
( 4) sessão das Duas.
Fúria
Filme:
6)
(
14.30
Reis da Música
15,00 ( 2) Os
(13) Filme: Papal sabe Tudo
O Menino do Circo
H.0J ( 6) Filme: O Zorro
v
15,4» ( e) Filme:
15.» (13) Seriado Furacfio. Filme: Super
Capitfio
16,00 ( 4)
Homem
( 9) Noticioso
Feminino
16.1» ( j) Jornal da Tarde
16.20 ( 6) Jornal
16,30 / 2) Futurama
( 9) Filme: Aventuras da Rln-TinTin
(13) Dom Plxotf
Learn English: (Aula dl
17,00 ( 9) Lefs
Inglês)
(13) Chuvisco
Jr.
17,1» ( 6) Pullman
17,30 ( 9) Tia Aríete
(18) Leão da Montanha
Kld ?
17,5» (IS) Filme: National
1C.0O ( 9) Discos Inquebráveis
18,20 ( 6) Popeye
(13) Filme: Case-* Jones
18,30 ( 2) Minl-Jornal
( 4) Filme: Os Três Patetas
( 9) Programa Infantil
18,» ( ]) Novela: Abnegação
(13) Diário de Bolsa
18,55 ( 6) Novela: Ioshlco
(IS) Jonny Quest
19.00 ( 4) 004 — Longras: (Ocorrências
Policiais)
Feiticeira
19,01 ( 4) Filme: A
Novela: Redenção
i
2)
19,25
( «) Novela: O Anjo • o Vagabundo
V
(13) TV-Rlo Notícias
Mal»
do Nove ¦
Dez
9)'As
19,30 (
do AgriSo: (Comen19,35 ( 4) Na Zona
tárlos Esportivos)
19,48 ( 4) Jornal da Globo: (Informatlvo)
1M0 ( 8) Diário de um Repórter
18,55 ( 2) Teatro Maluco
(13) Poeira de Estrelas
20,00 ( 6) Repórter: (Jornal)
( S) Noticias
20.0» ( 4) Novela: O Rei dot Ciganos
20,20 ( 6) Moacyr Franco Bhow
20,30 ( 9) Variedades.
•
Homem
20,3» ( 4) Filme: Batman
Morcego
2)
Novela:
,
21,00 (
( 4) Mini Kelly: (Musical)
( 9) Filmes:
21,1» ( 2) Jornal de Vanguarda
(13) O Fino da Bossa
21,2» ( 6) Novela: Angústia de Amar
21,30 ( 2) Novela: Anjo Marcado
( 4) Novela: O Shelk de Agadlr
( 9) Frente a Frente

31,85 ( 2) Acabou de Acontecer
22,00 ( 2) Fume de longa metragem
( 4) Jornal de Verdade: (Informativo)
( 6) Jornal da Noite
( 9) Jornal do Rio
22,1» (13) Filme: Honney West
22,20 ( 4) Sessfio das Dez: (Filme de longa Metragem)
22,30 ( 9) Noticias
22.40 ( 8) Filme: Comandante Gideon
(13) TV-Rlo Noticias
j 23,00 ( 9) Mesas-Redondag
23,10 (13) A Bolsa em Foco
23,30 (13) Esta Noite no Rio
23,50 ( 6) Programa Paulo Monte
00,00 ( 2) Jornal Excelsior
( 8) Noticioso Geral

19 de janeiro de 1967

CARTAZ DE HOJE
POLITEAMA - (25-1143) — Rio, Verão
e Amor (às 19 — 17 — 19 e 31 horas)
SAO LUIZ — (25-7679) — Como Roubar
um Milhão de Dólares (às 14 — 16,30
— 19 e 21,30 horas)

Jardim

Ipanema e Leblon
BRUNI-IPANEMA - O Tigre dos S?te
Mares
IPANEMA — (47-3808) — Rio, Varão •
Amor (às 17 - lt • 11 horas
LEBLON - (27-7805) _ Escola de Sereias (às 14 — 18 — 18 — 30 e 23
horas)
MIRAMAR - (47-9881) — Arabesque (às
14 — 18 — 18 — 20 e 22 horas)
PAX - (27-8621) _ Hotel Paradlso (às
14 — 16 — 18 — 20 a 22 horas)
PIRAJÁ — (47-2668) — O Caradura

Botafogo

CAPITÓLIO — (22-8788) — Escola de
Sereias (âs 14 — 16 — 18 — 20 e 23
horas)
y
IMPRRIO — (22-9S48) — CaWriola (ás
14 — 16 — 18 - 20 e 22 horas)
ODEON — (22-1808) - Arabesquo (às 14
18 — 18 — 20 e 22 horas)
PLAZA — (22-1097) — Redenção de um
Bandoleiro
PALÁCIO — (22-0838) — Crepúsculo das
Águias (is 13,18 — 16 — 18,4» e 31,30
horas)
PATHÉ — (22-8703) — Hotel Poradiso
(às 13 — 14 — 16 ~ 18 — 20 e 22 horas)
REX - (22-6327) — O MSo de Ferro (ài
14 _ 1« — 18 — 20 e 22 horas)
RIVOLI —
VITÓRIA — (42-9020) — Rio, VerSo e
Amor (ás 14 — 16 — 18 — 20 e 22

BOTAFOGO — (2«-22»0) — A
Noviça
Rebelde (às 17 e 20 horas)
BRUNI-BOTAFOGO — A Vingança ds
Sandokan
CORAL - (Praia de Botafogo) — A Pequena Loja da Rua Principal
8CALA — (Praia de Botafogo) — Três
Mulheres para um Homem
GUANABARA — (26-9339) — O Protetor
dos Fracos (às 17,30 — 19,10 e 20,50
horas)
OPERA — (46-7218) — Mary Popplns (às
14,30 — 17 - 19,30 e 22 horas)
VENEZA — (26-5843) — 007, Contra a
Chantagem Atômica (às 14 — 16,30 —
19 e 21,30 horas)

Lagoa
LAGOA DRIVE IN — (37-3589) — Redenção de ura Bandoleiro (às 20,30
e 22,30 horas)

Tijuca
AMÉRICA - (48-4319) — O Mão de Ferro (às 14 — 16 — 18 — 30 a 31 horas)
ART-PALACIO THUCA — (84-019») —
O Tigre dos Sete Mares (às 14 16 — 18 — 20 e 22 horas)
BRITANIA — a Pequena Loja da Rua
Principal .
BRUNI-SAENS PESA — Mary Popplns
CARIOCA — (38-8178) — Arabesque (às
14 — 16 — 18 — 20 o 22 horas)
MADRI (48-1184) — Rio. Verlo a
Amor (às 19 e 21 horas)
METRO-TIJUCA — (48-9970) — Hotel
Paradlso (às 14 — 18 — 18 — 20 e 22
horas)
OLINDA - (48-1032) L. Redenção de um
Bandoleiro
-RIO — £sse Nossos Maridos... (às 14 —
16 — 18 — 20 e 22 horas)
SANTO AFONSO — Gigantes do Rlng —
Winnetou
TIJUCA — (48-4518) — Escola de Sereias
(àl 14 — 16 - 18 — 20 e 22 horas)

Copacabana

horas)

ALASKA — Quando Voam as Cegonhas
(às 14 — 16 — 18 — 20 — 22 e 00,00
horas)
ALVORADA — (27-2936)
O Terceiro
Homem
BKUNI-COPACABANA — 00-2 Agentes
Secretíssimos
ART-PALACIO COPACABANA —
(57-2795) — O Tigre dos Sete Mares
(às 14 — 16 — 18 — 20 e 22 horas)
CAllUSO-COPACABANA — Mary Poppins (às 14 — 16,30 — 19 e 21,30 horas)
CONDOR-COPACABANA — (57-7661) O MSo de Ferro (às 14 — 16 — 18 20 e 22 horas)
COPACABANA — (57-S134) — A Hlstôria de Elza — Um amor de Leoa (ás
14 — 16 — 18 — 20 e 22 horas)
FLÓRIDA — Darma Ragl
METRO-COPACABANA — (37-9898) Hotel Paradlso (às 14 — 16 — 18 20 e 22 horas)
PARIS-PALACE — Os Italianos e as
Mulheres
BIAN — (36-6114) — Arabesquo (às 14
— 16 — lé — 20 e 22 horas) •
Resta
RIVIERA — (47-8900) — Ainda
uma Esperança
ROYAL — A Vingança de Sandokan
BOXY — (36-6248) — Festival de Gargalhadas (Desenhos) (ás 14 — 15,40 —
17,20 — 19 — 20,40 e 22,20 horas)

Centro
CINB-HORA - (82-7707) — Atualidades,
Desenhos, Viagens e Comédias. (Desde 10 horas). Aos domingos a feriados: — Festival Juvenil)
CINE-AU.TE — (42-8853) — (Museu da
Imagem e do Som)
CINEAC-TBIANON - (42-6024) — Demônlos da Carne
FESTIVAL — (52-2828) — Mary Popplns
FLORIANO — (43-9074) — A Noviça Rebelde (às 15 - 18 e 21 horas)
IRIS - (42-0763) MARROCOS - (22-7979) — O Tigre doi
Sete Mares
PRESIDENTE — (--7128) — Uma MuIher sem Preço (às 15 — 17 — IS e
21 horas)
8XO JOSÉ — (42-0592) — A Deusa da
Lua (âs 15 — 17 - 19 e 21 horas)
RIO BRANCO — (43-1639) - Incêndio
de Roma

Catete
AZTECA — (43-6813) — Hotel Paradlss
(às 14 — 16 — 18 — 20 e 22 horas)
CONDOR-LARGO DO MACHADO — ..
(45-7374) - O Mão de Ferro (ás 14
16 — 18 — 20 e 22 horas)

Botânico

JUSSARA — (26-0257) —

KELLY — o Tigre dos Sete Mares
BRUNI-FLAMENGO — Êstts NOSSOS Meridos... (às 14 — 18 — 18 — 20 e 22
horas)
PAISSANDD — Festival de Carlltos (Sessões a partir de 14 horas)

Cinelândia

1

RICAMAB — (37-9932) — Redenção de
um Bandoleiro
(às 14 — 1S.40 —
17,20 — 19 — 20,40 e 22,20 horas)

Flamengo

CINEMA

SubúrbioM

Grajaú
BRUNI-GRAJAO - O Rei dos Mágicos

São Cristóvão
FLUMINENSE — (28-1404) dura (às 17 - 19,10 e 21,20
NATAL — (48-1480) — Pânico
gkok — Reduto de Heróis
20,20 horas)

O Carahoras)
em Ban(às 17 a

ALFA - (28-831») — O Tigre dos Bete
Mares
ANCHIETA — Zulu
ART-PALACIO MÉIER — O Tigre dos
Sete Mares (às 14 — 16 — 18 — 20
e 22 horas)
BENTO RIBEIRO — (MHS-831) —
BONSUCESSO —
Mary
BrtUNI-MÉlER — (29-1222) Popplns
BRUNI-PIEDADE — O Tigre dos Sete
Mares
BRUNI-ENGENHO DE DENTRO — ....
(29-4136) — O Segredo do Gavião
Negro — Cantlflas o Transviado
BRA8 DE PINA — (30-3489) - (Fechado)
CASCADURA — (29-8250) — O Mfio de
Ferro (às 1» — 17 — 19 e 21 horas)
CAIÇARAS —
CACHAMBI — A Noviça Rebelde (àl
18 e 11 horas)
—
CAMPO GRANDE —
(CGN-826)
Johnnk Gultar
CENTRAL — (30-3632) —
COIMBRA — (Ricardo de Albuquerque)
— Toda a Donzela tem um Pai que
é uma Fere
COLISEU — (29-87»3) — Uma Mulher
sem Preço (às 14 — 16 — 18 e 20
horas)
HERMIDA — (Bangu) — Redenção da
um Bandoleiro (ás 1» — 17 — li e
21 horas)
IMPERATOR — (Méier) — Darma Ragi
IRAJA — (29-8330) — Pesadelo ao Sol
(ás 17 — 18.40 e 20,20 horas)
LEOPOLDIna — (Penha) — o Mão de
Ferro (ás 15 — 17 - 19 e 21 horas)
MADUREIRA — (29-8733) — Don Juan
era Aprendiz — Ritmo Sertanejo (às
16,45 e 19,55 horas)
MARAJÓ — (Freguesia) — O Seresteiru
de Acapulco (às 17 — 19 e 21 horas)
MASCOTE — (29-0411) — Redenção de
um Bandoleiro
MATILDE — (Bangu) — Mary Popplns
MELLO — (Penha Circular) — Hércules
contra os DragSes
MAUA — (30-5056) — Hotel Paradlso
(às 14 — 16 — 18 — 20 e 22 horas)
MARABÁ — (29-8038) —
MOÇA BONITA - (Padre Miguel) —
Rei de um Inferno — Nastalgia Vaqueira (às 17 e 19,30 horas)
— Sangue
PALÁCIO HIGIENÓPOLIS
nas Flechas
—
PALÁCIO SANTA CRUZ
Ursus no
Vale dos Leões
PALÁCIO CAMPO GRANDE — Essa
Gatinha é Minha
PALÁCIO VITÓRIA — (48-1971) — Noites de Casablanca — Sacrifício sem
Gloria
PAItAIHo — (30-1060) — Incêndio de
Roma
PARA-TODOS _ (29-5191) — Hotel Paradlso (às 14 — 16 — 18 — 20 e 22
horas)
PENHA - (30-1121) - O Conquistador
da Atlàntlda — Um Tiro no Escuro
PILAR — (Pilares) —
RAM08 — (30-1094) _
REALENGO — Ursus Prisioneiro
de
Satanax

CARIMBOS EM 48 HORAS
•

•

i.

i ¦

t

VIBRARA.. 5>>"o <,£
do iHicfo-AOL .?¦¦¦ ¦;(|afer*

*. »

Executamos carimbos de borracha, metal, datadores. numeradores, carimbos para sacos, sapatos, almofadas, tintas etc. —
Basta telefonar para 22-6101 —
Procuramos e entregamos em
qualquer endereço. 26S77

BOJE

EXTERIOR. 30 dias. Larga experiência. Garantia de seriedade. Consultas frátls. 10 is
12, 16 is lOh. R. Assembléia, 93,
si 1804. 32-7080. Rio. Dr. LEITE.
235!*
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LAGOA
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CARNAVAL TAI!.
Entrerne eom antecedência suas tesouras, sllcates,
navalhas, facas e similares à

CUTELARIA MADRID LTDA.
SERÃO AFIADOS COM PERFEIÇÃO E RAPIDEZ
Conserto de maquinas

cKtrlc.ii para eorte de cabelo.
D»«tas, 117 — Loja «O" — Entrada pela
5ní*_j5'n*ld0r
Galeria do Btf*. Santas VafcUs e R. Conititm-io, 7 • í.
*eL O-tni

sim

MÜSICORAMÁ - Rua Siqueira Campos, 143,
loja 41

Estado do Rio
SAO JOÃO - (São João de Meritl) —
Mary Popplns
VITÓRIA — (São Matheus) —

-r• %
h- *'* '*,*c

«h>- *

*Tí*

*

*

* a

WmÊÊÊm

PANAUISION

METnoCOLOn

».»

Mvtir.a»in.K<aowi
» y ¦»¦»•¦¦»

L +

+

*

M. M..M..M.

M

TERNOS USADOS
TELEFONE 22*3231

V. Ex.a vai viajar?

mm

direta»
Compre ss suas malas direta»
mente na Fábrica Guanabara,
que é a mie mais barato vende —
lt. do Lavradlo. 146. Tel. 42-3054.

^9^^

CORTINAS

"5.000 DOLLARS ÒH THE ACE'.'

jj

ANOS

SALA CECÍLIA MEIRELES

Calças, camisas e sapatos —
Compram-se, pa_.im-;e mais que
qualquer outro.

LAVA-SE TAPETE

e.3?..E «o hs. BANDOLEIRO

DRIVE IN
273589

apto.

IaRGO DA UPA, 47 - TEL: 22-6534

HOJE VESPERAL ÀS 17 HS. W» REDUZIDOS)
À NOITE SESSÃO ONICA ÀS 21 HORAS
li

FICAM NOVOS

DE TRES
VINTÉNS"

2ti-4Gft3
COPACABANA

VENDAS DIVERSAS
LIVROS USADOS - Compro blbllotecas e avulsos, revistas, puoficiais, documentos,
blicaces
gravuras e mapas. Tel.: 45-4049.
VENDO — 1 sala 1 aumler, 1
geladeira, 2 arm. de coz. Ver a
tratar na R. S. Francisco Xavier, 121. apto 80» Tijuca
ENCICLOPÉDIA
BRITÂNICA
oferta,
Vende-se pela melhor
edição numerada, luxo, novlssima, comprada em Londres por
3 milhões. Base: Um milhão.
D. AIDA: 37-3508.
89
290(18
saias,
usados,
Vestidos
blusas e roupas de homem.
Compra-se e atende-se à do-

micíllo. TeL 22-3950.
5043

BOMBAS E MOTORES — enrolamentos rápidos e com a garantla MOVADIR, atendemos a
domicilio. Rua da Passagem, 146,
loja 9, tel. 46-6146.
VENDO urgente mobília, qto.
solteiro, colchüo mola, gclaeleira GE, cadeira preguiçosa, e maIas. Rua Paulino Fernandes 5-A
58081 89
2.« andar. Botafogo.
FILMES POLAROro — 126 Instamatic — Kodachrome — Molduras de fibra — arquivos para
slides e multas novidades. Veja
o nosso preço de filmes. PHOTOKINA — Av. Rio Branco,
133-E
26604 89

89 MANGUEIRAS P/ASPIRADOR
— temos p/ todas marcas faMOEDAS DE OUKO, Ubras Inadaptaçfio p/ marcas lmfiesax Rainhas Vitória e EUza- zemos
Rua da Passagem, 146,
beth, vendo 15 a Cr? 25.000 cada.
oja 9, tel. 46-6146.
Íiortadas.
Tel. 32-8462. TÂNIA. .
»
AQUECEDOR "Cosmopolita" — COMPRO Antigüidades objetos
Vendo em perfeito estado na c6r de arte pratarias porcelanaa
azul. Hélio 32-8363.
cristais moedas comendas medaVENDE-SE — Balanças rilizola lhas quadros marfins palitelros
eom plataforma Geladeira co- Ctc. 58-8352.
Camposales. Bicicleta
mercial
para entrega. Relógio de Ponto. VENDE-8K, preto oetalio, apadiversas mesas. Ver à Rua Marq. lelho Carrler, ar condicionado
de S. Vicente, B9. Gávea das 8 220 V, 150.000. Uma bergire
is 11 ate sexta-feira com sr. plástica azul, 180.000. Uma poltrona estofada, 130.000. Tratar:
PEDRO FIGUEIREDO.
25-1317. 64700 89
—
Televisões de
COMPRO
qualquer tipo, geladeira e PROJETOR de cinema sonoro
Stereo, Hi-Fi e Pianos. Te- 16mm, RCA — 400, caixa meti»
lica, lente 1". Vendo por 590
lefone hoje — 57-1596.
mil. Filmes vendo ou troco. TeL
bacalustres
cristal
VENDE-SE
57-0222.
rat antigo. 27-9105.
armaçáo nova, m7VENDE-SE
MOLINETE SOn — Portuguía
e outro. Ru Atlantic. Super delra de lei, foglo de lenha, reaFrancês. Venda na embalagem. to de obraa Rua Coriçio de Maris. 169.
UM Tel. 47-2560. .

Discos — Receba
em sua casa os
últimos sucessos
p/ Tel.: 47-7523

CAPITÓLIO — (2626) — O Caradura
D. PEDRO — (3400) — Passaporte para
o Perigo
PETRÓPOLIS — Feita em Paris

HOJÍ3 "¦flÍlfIOfii
Wood

A

___»
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Petrópolis
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LAVAGENS F. CONSF.RTOS

:

CAXIAS — Uma Mulher sem Preço
CENTRAL —
:
GLÓRIA — Rio, Verão e Amor PAZ — Madame X
SANTA ROSA — (Duque de Caxias) -,
Mary Popplns
\
SANTO ANTÔNIO

«*>m

^^

ALBERTO^V ÚL iMWF-fWWlWpWF' vBm

TO&3& JEAN CLAUDE

Caxias

Venha ver ò novo e espetacular BANG-BANG ITALIANO!

1037

Ui ocoiioi ogudoi cedem pronto*
mcnl»: o exp-clorocôo é facilitodo e o colmo tobrevem, com o

TN* £Na* °" M*'v*r*eer.

e

ALAMEDA — (Fechado) —
CENTRAL — Cabriola (às 14 — 16 — II
20 e 22 horas)
ICARAI - Rio,.VerSo a Amor (às 19 e
21 horas)
ÉDEN — Quando files e Elas se Encontram (ás 17,10 e 19,10 horas)
ODEON — Rio, Verão e Amor (às 14 —
18 — 18 — 20 e 22 horas)
SAO BENTO — Festival, um filme por
Dia
SAO JORGE —

._..

'PIBSlMMl

Aluguel de Kombls com motorlsta para serviços de entregas, via*
gens

Niterói

COPUrUIKlNO

CANTINH0
TRANSPORTES LTDA.
Real Grandeza, 61,
301. Tel. 46-S324

+

ITAMAR — Ursus Prisioneiro de Satanaz
MISSISSIPI — Os Velhos Tempos do
Gordo e o Magro (às 1» — 17 — 19
e 31 horas)

lôLLobrp HoTel

llPBTHE

~~~~

Rua

(ôo-2A6êtm$i*iretissrMt) EASTMANCÕlôfl

"-^^gjagMffffffffy^Wv^-^^-^

C.id., cordas, etc. Ore. s| compromlsso. Sr. MANOEL. 47-0325
18171

BMH

mkWÊÈm

1 |JX__________ Lt__r_M

PERSIANAS
Consertos, Reformas

*

Ilha do Governador

OLALA! QUE HOTEL! QUE HOTEL!
- ATEA POLICIA EVITAVA ENTRAR LA',
8 COM RECEIO DEfICARMALVISTAL

^^U^^^X___L__J

s$ema/?a

*

f GÍNA _

CASAMENTO

'*

*

regência — Mary Popplns
REIS — (Anchleta) — Hércules contra
os Dragões
RIO-PALACE —
RIACHNELO — (49-3321) — Ursus PrV
slonelro de Satanaz
RIDAN — (Abolição) — Mlnc-ota Clsy
O MenlnCo
ROSÁRIO — (30-1889) — O Tigre doa
Sete Mares
— Como
SANTA ALICE — (38-9993)
Roubar um Milhão de Dólares (às
11.30 - 16.48 - 19 a 31,1» horas)
SANTA CECÍLIA - (30-1823) —
SANTA HELENA - (30-1666) —
SAO FRANCISCO —
SAO PEDRO — (30-4181) — Darma Ragl
TODOS OS SANTOS - (49-0300) — Hércules contra
os Dragões — Rock.
Twlst e a Doce Vida
TRINDADE — (49-3838) — Ursus Prislonelro de Sn tan az _ Folias em Alto
Mar
VAZ LOBO — (29-8189) — Bandido da
Kandahar — Heróis de Barro (ás
17 e 20.20 horas)
VISTA ALEGRE — O Rei dos Mágicos
VITÓRIA - (BNG-895) — Férias à Haliana (às II — 17 — 19 a 31 horas)

COMÉDIA MUSICAI DE BERTOLT BRECHT

com FREGOLENTE. MARILIA PERA
OSVALDO LOUREIRO . NADIA MARIA
KLEBER MACEDO e Grande Elenco
Participação especial de DULCINA
Direção de JOSÉ RENAIO
Ih, 4.as e 6.Bs feiras: às 21 hs, - 5.as feiras: às 17 e 21 hs.
Aos sábados: às 20 e 22,30 hs. Domingos às 18 e 21 hs.

AR REFRIGERADO PERFEITO . PERMITIDO TRAJE ESPORTE

49047

TERNOS USADOS
'Compro

a Domicílio

CUPM

-_T$_S_V5S Baralas •Rate"«"
22-0873 e 22*3289
.«•r outro.
TflffONE 22-5568 «arantu oito anos
mt
«ms

DETETIVE FERREIRA
Iarestigatees particulares, fia-rlftUncla,
(rantes, paradeiros,
etc. Fif-tlo absoluto. Bua da Quitanda, «, s| 1. Tal. O-0JS3.

um

MUG

"Mui" a Tenda
Easlao s ftrter
moldes. Tel. 17-©». Copacabana.
B0SS

»•'

10

k

CORREIO DA MANHA,

Quinta-feira,

AUTOMOBILISMO
.
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série:

Falência
milionária
em Campos
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SAO PAULO (Sucursal)
— Realiza-se hoje a eleição para escolha da nova
diretoria do Instituto de
Engenharia. Duas chapas
disputam a preferência dos
sócios do Instituto: uma
encabeçada pelo engenheiro Eduardo de Souza Queiroz e outra liderada pelo
.eng.0 Henry Maksoud que,
em sua campanha, elaborou minuciosa plataforma e
defendeu Idéias de renovação para a engenharia nacional, objetivando galvanizar o engenheiro no sentido de engajá-lo no processo de desenvolvimento
do Pais.
As eleições terão Inicio
às 9h, devendo encenar-se
às 21h. Logo em seguida
processar-se-á a apuração.
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NITERÓI (Sucursal) — A
maior falência já ocorrida
no município de Campos,
atingindo 4 grandes firmas
de uma só vêz, íoi decreta*
da pelo juiz da 3» Vara Clvei, sr. Ronald de Souza, a
requerimento de Manoel
Carlos da Silva Neto sob a
alegação de falta de pagamento de centenas de tltulos de vários milhões de
cruzeiros. As firmas falidas são: aniferro-Sanitrios
e Ferragens, Fornecedora
Campista de Ferragens, J.
Maciel e Cia. Ltda. e João
Maciel, as quais, além do
titulo do requerente, no vaJor de Cr$ 100 milhões, tiveram protestados diversos
outros na praça de Cam*
pos e são acusadas, ainda,
de atos fraudulentos. Os
bens das firmas insolventes são guardados por soldados da Polícia Militar.

primeiros passos para a redução dos custos

66: recorde de produção
Com a produção de 237.112 unidades cm 106B, a
Indústria nutomobilfstica estabeleceu novo recorde de
produção. Esse total 6 representado por 120.11!) automóveis; 37.881 camionetas do uso misto; 17.005 camlonctas de canja; 14.42(1 utilitários; 2.754 ônibus c
12.538 tratores e cultivadores motorizados. A mnior
produçfio do exercício ocorreu no môs de maio, quan<!o saíram das linhns de montagem 22.220 unidndes.
Dezembro mostrou-se o pior para a indústria, com a
produçfio de 10.009 veículos, apenas, dos quais 707 são
tratores.
Excluídos os tratores, a produção de autovclculos
em 100(1 foi de 224.574, superando o recorde anterior
estabelecido cm 1062, com 101.194 unidades. A produção de tratores c similares em 1906 ainda 6 iníerior
aos números de 1904, este com 13.247 unidades.

•i'...

Em 1900, ntó o dia 31 rie outubro, a produção bra.
nllcira de pneumáticos para autovclculos era de 43.105
toneladas, no valor de Cr$ 09.829.157.000. De camaras de ar foram produzidos, no período 3.318 tonelarins, no valor de Cr$ 4.328.477.000

O mês de março foi o mais propício à produção
de automóveis, com 11.308 unidades. Foi ainda etn
dezembro que a produção mostrou-se mais fraca rio
setor, com 7.074 unidades (férias coletivas em algumas
fábricas).
A produção brasileira de autovelculos, depois do
recorde estabelecido em 1902, sofreu uma queda, passando para 174.191 unidades cm 1903. Daí para cá
vem crescendo. Já cm 1905 esperava-se e até chegou
a ser noticiado apressadamente, novo recorde que ultrapassava a casa das 200 mil unidades. Mas, conferidos os números, verificou-se que a produção ficara
um pouco acima de 196 mil unidades, incluídos os tralores.
Domingo próximo, no caderno de automóveis, publicaremos detalhada reportagem sobre a produção
de 1966.

Fundo de Garantia

Pneumáticos

(dados da Co-'

missão Executiva de Defesa da Borracha).

ACHAD. E PERDIDOS 61

Os revendedores autorizados de veículos, congregados pela ABRAVE-Rlo, debaterão hoje, dia 19, o recvm-instituldo Fundo de Garantia. Tal como ocorreu
na reunião anterior, quando íoi discutido o ICM, o
comércio de automóveis discutirá os problemas surgidos com a nova lei com um técnico especialmente
convocado.
A osembléia da ABRAVE-Rio, presidida pelo sr.
Hugo Di Biasi terá lugar às 17h30min, na sede da Rio
Motor, à Rua General Polidoro, 264.

ESPORAS DE ESTIMAÇÃO —
Gratifico, CrS 15.000, quem achou
em um táxi, Tel.; 25-9230.
26600 61
ACHA-SE desaparecido o Alvará,
de Localização n° 029.857 da ílrma PADARIA BAS8IL LTDA.,
sita a Rua Senhor doa Passos
n.o 235.

AKRO-WILLYS — Compro
mesmo precisando de conscrtos, vou n domicílio c pago
Imediatamente a dinheiro, ó
nó telef. 29-1738 — IVAN.
AMO WII.I.YS compro pnrjnmento A vl»In 1003 ou 1062, tavnr, tel. 57-573H ou 22-1229 (com.prando de particular). IBnW ni
AERO WILLY8 — Compro,
mesmo precisando consertos
— NcRõclo rápido sem aborrccé-lo. Tel. 38-3891.
CHEVROLET
CHEVnOLET 51 - HldrsmAtlco.
ritlmo fMBtln, plixcn 4 nnmero».
• Vende-se.
Tmtnr nua General
Pedra. 139, otlcln», com CIERALDO. JM1 M

- DAUPHINE
DAlTIlINi; — Compro mesmo precisando de consertos,
vou a domicilio e paço Imed latamente a dinheiro, c só
telefonar 29-1738. IVAN.

DKW-VEMAG
'

TAXI DKW 63 - Em perfeito
..unclnnamriito. no estado ou to
. talmenle rrfnrtn.vlo. Hua Vise.
de Jequltlnhonhs. 30. I!lo Compri do.

t

•¦

DKW, Rural. Gordini, Simca,
compro, mesmo precisando
de consertos, vou a domicílio
0 pago à vista, a dinheiro, c
só telef. para 29-1738. IVAN.
DKW ínra - Vemaguet. único
dono, perfeitíssimo. Vendo CrS
D.700.000. Av. Vlclrn Souto, 270
np. 201.

DKW — Compro, mesmo
precisando consertos. Ncrócio rápido c sem aborrccc-lo.
Tel. 38-3891.
DKW-BELCAR, ótimo estado
com porteiro. Una Dr. Marquei
CanfcrVo 20. (Frente llnspitiU
MIkucI Couto).
DKW-Vcmagueto — 1962 — 2'
sírio — Rádios — Cnpns — Ilntcrin o pneus novos. Tel. 46-71186.

DKW-VEMAG-NOVOS OU
USADOS - Antes de com*
prar ou trocar é de seu
interesse visitar a GÁVEA
S/A — Rua São Clemente,
91 - Te!.: 46-1414 QUE TROCA E FINANCIA.
20493 81

GORDINI
ÜOR.DINI 67 — Pomo contrato
Consórcio Clsalo Munir. — 7 cot»s — LUIZ CARLOS 32-0405. 2
ta 7.

GORDINI — Compro, sem
¦borreeé-lo. Atendo cm seu
domicilio c paço hoje. cm dlnhelro. Tel. 38-3891.

KARMAN-GHIA
KAEMAN-OHIA
1967 "0" —
Motor 1.50O — 52 HP — Das 8
ris 12 ou 18 as 22 horas BERNAUDO 42-8303.

SIMCA — Compro pnRnmento A
vista 1963 ou 1964. Favor tel.:
57-5730 ou 22-4229, (comprando
de particular).
64
18096

SIMCA — Compro, mesmo
precisando consertos, Ncgócio rápido c sem aborrecelo — 38-3891.

KOMBI
ÔNIBUS
KOMBI, compro paRamonto A
vista Standard ou Luxo. Favor
tel.: 57-5730 ou 22-1229 — (comprando de particular). 18097 01
KOMBI —• Compro, mesmo
precisando de consertos, vou
a domicilio c pago Imediatamente a dinheiro, é só tele-,
fonar para 29-1738. IVAN.
KOMBI 50/65 — Em perfeito cstado CrS 4.000.000. Hua Vise. de
lequlttnhonha, n.o 30.
KÕMBI STANDARD ou LÜ7o
1967 "0" ~ Motor 52 HP 1.500
cm3. Das 8 ns 12 ou 18 tia 22
horas. Bernardo 42-8803.

ÔNIBUS USADOS - Vende-se vários marca Mercêdes-Benz com carrocerias
Monobloco, Cermava e Ciferal. Tratar pelos tels
30-0758 e 30-4684 (êste até
as 18 hs.). 81661 64

VOLKSWAGEN

niIflAL compro pagamento A
vista 1963 ou 1984 favor tel, ..
57-5730 ou 22-4229
(comprando
do particular).
18003 61

SIMCA
SIMCA CHAMBOP.D 63 trfs «In.
cros com rádio CrS 3.700.000,
srm radio CrS 3.600.000. Tel.:
46-8204.

VOLKSWAGEN — Compro,
mesmo precisando de consertos, vou a domicilio c pago
imediatamente a dinheiro, é
só telef. 29-1738. IVAN.
VOLKRWAOEN 1967 "0" 46 HP
— Motor 1.300 — VArlos cores.
Das 8 As 12 dos 18 As 22 horas.
BERNARDO 42-8803.
VOLKSWAGEN — Compro.
Tarjo hoje cm dinheiro, neKÓcio rápido sem aborrecê-lo.
Ver a domicílio — 38-3891.

PORTCGUftS - AtMiluçáo dn portucues. RediÇ&O
própria. Aulas Individuais —
D. YVONNE. Inf». 46-8853.
. MATEMÁTICA - ST época —
Prof. militar. Aulai Individual».
Crande cxperKncU — Telefona
8a-2*»20 — Grajaú,
AULAS DE PIANO - Aprenda
p«lo "plano preparado" — névo
-m*Mo<Jo
Mnemo Mrnlco « você
lo«»ri lofo na 1» aul». Telefona
jH-OJI».
INGLtS — ProfctaAr* prepara
•lunot firliilo Ia. *poca. AprovaçSo garantida. Aulai ruld.
«luno a Crt «000 a hora. Tel.:
it-mg.

VIOLÍO í GUITARRA
EM 10 AULAS

ATOS RELIGIOSOS

São
Canuto

Dr. JOSÉ LUIZ PIMENTEL DUARTE

Foi São Canuto rei da Dlnamarca, o quarto desse nome.
Seu primeiro cuidado no
trono foi cuidar da confraternlzaçío do seu povo, pratlcando com desvelo a caridade e justiça. \
Casando-se com Elthe, princesa de Fi and rês, tiveram um
filho, de nome Carlos, mais
tarde canonizado pela Igreja.
Seu lar era um belo exempio para os súditos, pralicando éle * a esposa os ensinamentos cristãos. Sob as vestes regias usava um cilfeio e
era devoto de Maria Santisslma.
Durante o seu reinado,
muitos foram os conventos e
igrejas que se ergueram na
Dinamarca.
Devido a uma guerra contra a Inglaterra, lançou um
imposto mal recebido pelo povo, provocanlo oposição vlolenta. Surgiram inimigos que
o perseguiram, até a Igreja
em que se refugiou e ali o
assassinaram, ao pé do altar.
É São Canuto o padroeiro
da Dinamarca.

Sua família agradece as manifestações de pe*
sar recebidas por ocasião de seu falecimento e
convida para a missa que manda celebrar na
Igreja da Candelária, amanhã, dia 20, às 10,00
horas.
csois

»

A CASA Motta Planos Europeus
Novos, Pleyel, Welmar, Petrof,
Cauda o Armário A Prazo, menor
preço, 2 Dezembro. 112, Catete.
CASA Mfllan Planos Nacionais
o Estrangeiros Cauda e Armário
10 anos de garantia à Prazo sem
Juros. Ouvidor 130 2.» andar.

COMPRO TV
ACORDEÃO

SECIIETARIADO — Inglês, Por- "
tugues, Traqulgrafla (duas UnKUa>0. Datilografia. Das 14 As
16 horas — 12 meses. Inicio 18
de março. Escola Wllbrow —
Largo do Machado. 8, loja F.
Tel.: 45-5019, das 13 As 18 horas.
INGLÊS INTENSISSIMO - Proia.
americanos.
Rapidíssimos
mModos audiovisuais, 2 meses.
Sen. Dantas. 117;035 — 52-9649.
MATEMÁTICA — AulaTglnâsloi
cientifico, 2a. epoca. Engenheiro
militar. 47-7708.
DA-SE aulas de Inglês para glnaslo. Tratar, 47-4205.
13691 87

Santo

TAQUIGRAFIA — Dactilografia — Novas turmas no
CENTRO TAQUIGRAFICO
BRASILEIRO, a mais cficlente e conceituada entidade
técnica
especializada
do
Brasil — Aprendizado taqulgráfico cm qualquer dia e
hora c turmas de aperfeiçoamento para qualquer metodn. nas velocidades de 20
até 140 ppm, — Praça Fioriann. 55, 12.° (Cinelándia).
Telefones: 52-2972 c 52-0618.
FÍSICA — EXAMES — prof. espcclallzado solicitar Dr. Valmir.
Tel. 29-4373.

HOTÉIS E PENSÕES

ANIMAIS E AVES

85

ALMOÇO para casais qua mo.
rem entre Dlaa da Rocha e Mlguel Lemos aenhora fornece a
domicilio eata fina rofcIçJo.
muito variada,
farta, e bem
apresentada, não ae manda cm
marmita. Casal mensal 180.000
com a aobremesa. 37-8692. Nlo
dA ao» domingos.

63

DINAMARQUÊS GIGANTE - O
Canil 5 Lagos, vende filhote»
com pedigree, 27-4274.
DOU FILHOTES pequlnêa quem
provar condtçto mantê-loi. —
Procurar pessoalmente escrlvio
ABINAR CAMPANA. Ru» Hilário
Oouréi, 102.

f*# voe* nSo aprende-.i por OU•rna métodot. «prenda agora —
Tr*s mttoâot.sm unr, adaptad-»
FÉRIAS
âi vocaçfie» individual». — Soo
VENDO um casal d» Pastor Alerontrole d*> dlíeo» t>«-l**/o»lco» t
mio com pedigree, macho cl 11
SÃO
LOURENÇO
AULAS
DE
TAQUIGRAFIA
wp«!ho« desde « Ia, »i-t». mU «
Termotel. aceita hAspedc». sp. de meses t fêmea cj 9 meses. Pats
eanU. 47^»M, Srta, tVCi. IpaRua BarXo de Itaoaglpe. 504, laxo. DIArla partir de CrS 5 000 Importados. Por Crt 500.000. —
n*m» m Copacabana. Curso de *pk>. 301. Tel. 2*1-1564. Tijuca. Reserva tels. a 38-8029
110, cl 8 —
• 38-6657. R. Jorge Rudge,
9998 87
feria».
mis M
46221 «3 VII» Isabel — Das 18 U 33h.

Dr. JOSÉ LUIZ PIMENTEL DUARTE
(MISSA DE 7.° DIA)
|
A Protec Engenharia S.A., por seus Diretores
e Funcionários, participam que farão celebrar
amanhã, dia 20, às 10.00 hs. na Igreja da Can*
delária, missa por alma de seu grande amigo e
colaborador. Antecipadamente agradecem aos que
comparecerem. 68017

Dr. JOSÉ LUIZ PIMENTEL DUARTE
(MISSA DE 7.° DIA)
A Sociedade Civil Santa Malhilde Ltda., por
seus Diretores e Funcionários participam que fa*
rão celebrar amanhã, dia 20, às 10.00 hs. na
Igreja da Candelária, missa por alma de seu Diretor. Antecipadamente agradecem aos que com68020
parecerem.

SANTOS DE HOJE
Canuto, Mário, Marta, Andifax, Alaco, Júlio, Geronclo,
Ponoiano, Pio, Germana.

MATRI? DE S" SEBASTIA0
Na Matriz de S. Sebastião,
dos Capuchinhos, à Rua Haddock Lobo, termina hoje, dia
19, o novenário da festa do
padroeiro, com missa às 20h.
Amanhã, sexta-feira, haverá
missas às 5, 6, 7, 8 e 9h e
missa festiva às lOh. As 18h,
procissão pelas ruas próximas da matriz e quermesse.

Dr. JOSÉ LUIZ PIMENTEL DUARTE
(MISSA DE 7.° DIA)
A Companhia Meridional de Equipamento Ferroviário, por seus Diretores e Funcionários, partidpam que farão celebrar amanhã, dia 20, às
10.00 hs. na' Igreja da Candelária, missa por aima de seu Diretor. Antecipadamente agradecem
aos que comparecerem. ,iH»21

AO MENINO JESUS DE
PRAGA
Agradeço uma graça alcan-

Cada.

IRACEMA
10054

Prof. Luiz Augusto de Rego Monteiro
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO
(7.° DIA)
A Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho convida parentes, amigos, ex*
alunos, colegas e admiradores do eminente e digno Procurador-Geral, PROFESSOR
LUIZ AUGUSTO DE REGO MONTEIRO, para a missa que, em intenção de sua boníssima alma, será celebrada hoje, quinta-feira, dia 19, às 12 horas, na Catedral
Metropolitana, à Rua Primeiro de Março. Desde já agradece aos que compare*
cerem a esse ato de fé cristã26550

PATEK — Em perfeito estado e
com corrente de ouro. Tel.: ..
57-81B5 A noite.

COMPRO qualquer telefone, IIgado, urgente, Rua Urugualana,
.118 — 8' s/808, atí 17 hs. —
ARAÚJO s\ Intermediário..

CAUTELAS DE JÓIAS E MERCADORIAS
Compro da Caixa Econômica, pago o máximo,
velho, jóias antigas ou modernas c platina e pratas,
tes de qualquer tamanho. AV. 13 DE MAIO, 47 —
—• Tel. 22-0348 — Ed. Itu. Atendo a domicílio.

GERARD0 RENAULT DE MELLO
MATTOS

7<1

76

ATENÇÃO — DINHEIRO —
Emprestamos de 3 a 100 miIhõcs sob hipoteca ou retrovenda de imóveis. As melhores taxas. Solução em 48
horas. Adiantamos para certidões. Trazer escritura. Av.
13 de Maio, 23, 15.° andar,
sala 1.516.24351
Te:. 42-9138.
92
FINANCIAMENTO ti automovels, duplicatas, ações ou outros valores, em DEZ meses.
Acima Um milhão. Rua Sá Ferreira, 204-2** das 8 ás 18h.

A Companhia Industrial Santa Matilde, por
seus Diretores e Funcionários participam que farão
celebrar amanhã, dia 20, às 10,00 hs., na Igre*
ja da Candelária, missa por alma do Vice-Presldente. Antecipadamente agradecem aos que com*
parecerem. " esoio

Agostinho

DIVERSOS

HIPOTEOA — Retiro, apts. casas na Guanabara. Negócio rápldo, direto, Tratar sr. FILIPPO,
Nilo Peçanha. 155. sala 525.

(MISSA DE 7.° DIA)

»

SAO LOURENÇO e Cachambu — Carro irá sábado
voltando domingo. Apanho e
deixo na residência. CrS ..
25.000 ida e volta. Fone: ..
46-5324.

OURO E JÓIAS

Dr. JOSÉ LUIZ PIMENTEL DUARTE

"A
fortaleza é uma vlrtude que nos faz sofrer com
facilidade todo o Incômodo
por amor de Deus."

75

PIANOS NACIONAIS — Novos
e estrangeiros — Casa especiallzada — vende bem financiados
— Rua Santa Sofia, 54 — Saens
Pena.

*

(MISSA DE 7.» DIA)

em ouro
brilhanSala 610
8963 78

HIP. DINHEIRO

*nj

TAQUIGIIAFIA — Aula»
Individuais, método rápido de
30 aulas, Incluindo velocldade, com diploma. D. YVON?E~ »"'»• 46-8855.
INGLfiS ara. Inglesa dá aula de
convcnaç.lo, podendo falar em
pouco tempo, cm minha realdfncla. Tel.: 38-4880.
INSTITUTO DK IDIOMAS
YALLOrZ — Inglês cm 10
meses. Curso intensivo de
conversação. 5 aulas por scmana. Turmas de 12 alunos.
Matr. abertas permanentemente.
Edifício
Avenida
Central. Av. Itlo Branco,
15», s 1.736 e Av. Copacabana. 690 »; 702. Fone: 36-6892.
FEL1X.
AMERICAN ENOUSH — Senhora «nalna aeu Idioma na ca«a do aluno. Hora 6 mil. Tel.»
«j9390:
CONTABILIDADE - Aulas Indtvlduals casa do aluno. Hora 4
mil. Prof. Ozlr. Tel. 52-7040 —
Recado.
VIOLÃO «r. de respeito, ensina
« moço», «enhorai • crianças.
por música e prAtlra, vat a domlclllo 45-07R3.

INSTRUM.-MÚSICA

8148 75

VOLKSWAGEN compro pagamonto A vista 1959 a 1964 favor
tel, 57-5730 ou 22-4229 (comprando de particular).
64
18004

RURAL-JEEP

QUER EXPORTAR? Que produto? Quais suas
condições de
venda? Faça da "O.G.I." seu
escritório de cxportaçSo. Av.
Erasmo Braga 227J315.

ETC. TEL. 32-2767

PROFESSORES

.¦POimJGUÉS. Iml**. MatemltlC» — Preparação Intcnalva para
• exames
t todos os fins. Tel.
_________________ Atlílntlca, 2410.
MATEMÁTICA - 2>~epoca, nÃô
. .perca o «no. prof. militar, cn<»
recupera qualquer aluno, mal»
— 37-1054.
Cl» 400 aprovações

2.° Caderno

católicas

CV. DE INDÚSTRIAS E
CASAS COMERCIAIS 90

R. C. BONFIM

AERO-WILLYS

Eleições dos
engenheiros
em São Paulo

1967

B_—¦—'»*—-~-mmmmi9_____________m______________MMamm \\___________m________________________________________\
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19 de Janeiro de

QUER RECEBER DE QUEM
LHE DEVE? Transferir suas cobrancas pi organização especlallzada? Procure a "O.G.I.".
Av. Erasmo Braga 227|315.
DINHEIRO — Srs. capitalistas,
coloco s/ capital sobre reais garantlas c/ ótima , renda, sigilo
abs. Detalhes FILIPPO, Av Nilo
Peçanha, 155 sala 525.
VENDAS DE CAUTELAS — Vendo diversas cautelas da Caixa
Econômica de Jóias, base 60% sóbre o valor das mesmas. Tratar
com o sr. ANTÔNIO DIAS, tel.:
22-1437. Rua da Lapa, 160.
92
58001

ACIMA DE 5 MILHÕES

DINHEIRO — Preciso urgente de 3 a 5 milhões, pagando bons juros, dando como garantia cautelas de jóias
de grande valor — 45-2845.

Fazemos hipoteca ou retrovenda de prédios ou
aptos, na GB — Solução
rápida — Tel. 22-4337, das
12 às 18 hs. 18086 92

A JUROS 12% tob Hlp. Retro ou
triangular neg. direto com n parte. SoluçSo rápida compro lmóv.
pago A vista. Tratar 22.0764.
DINHEIRO X AUTOMÓVEL —
10 a 15 mesu. Rápido. Comerclante e industrial F. 42-5924.

(MISSA DE 7.° DIA)
A família de GERARDO RENAULT DE MELLO MATTOS agradece sensibilizado» as delicadas manifestações de
saudade prestadas pelo seu falecimento c convidam para a
missa de 7.° dia, que cm sufrágio de sua alma será eclebrada na Capela da Congregação Mariana de N. Sa. das
Vitórias, à Rua São Clemente n.° 214, às 9 horas de amanhã, sexta-feira, dia 20 do corrente. Antecipadamente
agradecem o comparecimento a esse ato de fé cristã.
29052

PROF. AUGUSTO MONTEIRO DE SOUSA
(MISSA DE 7.° DIA)
Neusa Motta Monteiro de Sousa, José Carlos Monteiro
de Sousa e família, Maria Victoria de Sousa Lessa c família e Carlos José Monteiro de Sousa e família, viúva,
irmãos, cunhados e sobrinhos do falecido Prof. AUGUSTO
MONTEIRO DE SOUSA, agradecidos aos amigos c parcntes que compareceram ao seu sepultamento, convidam-os
para a missa que, em intenção de sua alma, farão rezar
amanhã, sexta-feira, dia 20 do corrente, às 10h30min, na
Igreja de N. Sa do Carmo. Antecipadamente gratos pelo
comparecimento a esse ato de religião.
13635

DAVID DA SILVA DANIEL
PANTALEÃO
Anna Negrelros Panlaleão, filhos, noras, genros, netos
e irmãos agradecem sensibilizados as manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu inesquecível esposo, pai, sogro, avô e irmão e convidam para a
missa de 7.° da, que mandam celebrar sábado, dia 21 de
janeiro, às 7h30mln, na Irmandade do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé — Av. Passos, 50. Antecipadamente
agradecem a todos que comparecerem a esse ato de fé
crista.
24742

MÁQ. EM GERAL

GUINDASTE
BANTAN

DINHEIRO
Quer colocar sob garantias reais hipotecas?
Quer comprar, vender prédios, apartamentos, terrenos,
Quer vender sua propriedade?
Procure o corretor de ImAvels e hipotecas.

I BOSELLI

PRAÇA PIO X N_» « - Sala 107 - M andar - CRECI C-M
Cas IhJOmln às llh e das nhJímln às Hh.
92
J4724

78

11
vei
tlns
gr.

toneladas. 4 rodas .Dlsponipara venda ou locaçSo em
de janeiro. R. da Glória, 122,
105. Tels.: -3-3106/05/04.
78
S9674

SÓCIOS E REPR.

77

SôCIO-FIRMA
imobiliária c/
bom patrimônio preclsn-se de sócio <• capital minlmo 50 milhões.
Tr. R. Leopoldina R6go, 18 <I
301. 30J783.

SÓCIO
Arquiteto, firma construtora e
escritório montado, procura sócia
para desenvolver negócio e dirlglr setor comercial e admlnlatrativo. Tel. 32-8270.
58064 TI

»

......

:
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APERITIVO DESTACA-SE NA MELHOR PROVA
Aperitivo

DIÁRIO DO PRADO

bec encontra-se
; Quatro programas organizou o Jode São Paulo, para as prófjtey Club
sábado, domingo, secorridas:
ximas
dia 25, que é fee
quarta-feira,
tfunda
riado na Capital paulista. K justamenserá disputada a mele nesse feriado
maratona, o Clássico 25
da
jror prova
carreira de caráter interde janeiro,
é aberta a éguas de qualpois
nacional,
3 anos e mais idade, na
de
quer país,
metros, na pista de
2.000
dc
distância
arama, com 4 milhões de cruzeiros d
ganhadora.
Nesse Clássico 25 de Janeiro, fosendo seis franram inscritas 13 éguas,
As primeiras são
nacionaissete
e
cesas
Veloutée, Ty
l'Ensorceleuse, Rubonia,
O naipe namira, Jasnete e Vindobona.
de Jundiá, Vous
cional é constituído
Kanaia,
Evanescente,
Frígia,
Voilá,
Divertida.
e
Simpática
Além da prova clássica, dois páem
reos de animação serão disputados
Anchieta
Prêmios
Os
Jardim:
Cidade
1.000
e Manoel da Nôbrega, ambos em
metros, na pista de grama, com 2 milhões e 500 mil cruzeiros de dotação. O
no sábado, reúprimeiro, a ser corrido
ne La Fiesta, Jovial Princesa, Zarelha,
Dicearca, Lcmiandra, Regina Lady, Fabulista, Jarming e Glide Air- O outro
está programado papáreo de animação
ra o dia 25 e tem os seguintes competidores: Crosete, Orkan, Newton, Pleocádio, índio Tibiriçá e Mineiro. O cavalo Crosete, que correrá este páreo,
vai estrear em Cidade Jardim com um
excelente cartaz do Cristal, onde fio melhor
gurou no ano passado como
seis
Obteve
sua
de
geração.
parelheiro
vitórias, sendo algumas clássicas, e um
segundo lugar, em sete apresentações.
Trata-se de um filho de Cadi e Rocega, nascido no Haras São Domingos,
em 1963. Pertence ao sr. Roberto Dias
Leivas e é treinado por Querildo Peres em Porto Alegre e por Milton Signoretti em Cidade Jardim.

A Comissão de Turfe do Jockey
Clube de São Paulo suspendeu por seis
meses o treinador Pedro Taborda, por
havei- dopado o cavalo Jurídico, vencedor do sétimo parto da corida do dia
primeiro.
Continua a greve dos empregados
do Jockey Club de Montevidéu, que
desejam substancial aumento de salarios, sem levar em conta que o clube
não tem meios para pagar- A situação
chegou a tal ponto que se cogitou até
da venda da sede, para fazer face a
pagamentos inadiáveis. A entidade uruguaia tem recebido mensagens de simpatia e de oferecimento de ajuda, de
part de turfistas argentinos. Por outro lado, diretores do Jockey Club de
Montevidéu, falando à imprensa, têm
declarado que o movimento dos em*
pregados é de inspiração comunista.
Começaram as obras, na pista de
grama da Gávea, na altura da grande
curva e já se fala em que se podem
realizar páreos de mil metros na reiva. tsse empenho em dar corridas na
grama, em plena temporada de verão,
tem causado certa estranheza, pois é
sabido que os meses de janeiro c fevereíro são justamente escolhidos para
tapar os buracos e fazer os reparos
de que a raia necessita. Todavia, com.
a insistência do uso da grama, mesmo
na temporada de verão, vamos ficar de
sobreaviso, para saber quais são os com.
petidores desses páreos inoportunos na
grama. Pelo campo das provas, é fácil
saber quem se empenhou para isso.
Aliás, não paga dez que um conhecido
cava/o, meio matungo, mas que certa
vez foi fantasiado de craque, lá estará
para ver se diminuí a despesa do trato. E uma égua ligcir.inha, que também gosta de grama, deverá também
comparecer, e até que os mil metros
vão favorecer muito.
O sr. Alô Guimarães levou a melhor na disputa para a presidência do
Jockey Club do Paraná. E deverá desempenhar o cargo com sucesso, pois
volta a um cargo em que já se saiu
muito bem, em outra oportunidade.

ARLINDO MANES

ESTUDANDO O PROGRAMA
— JVb páreo compulsório, que
inicia a noturna de hoje, os principais
nomes são HAPPY KID, LEIZO, ELAU
e CHALECO, este apresentado a correr
na ultima, depois de ter sido atropelado
por um caminhão na Vila Hípica. Vamo» jlcar com Happy Kid.
— LVNE, a confirmar sua última
corrida, no páreo vencido por Starita,
quando ponteou a prova até os últimos
400 metros, parece ser a melhor indicação. Vai aliviada em três quios pela
descarga do aprendiz e, na última vez
m que atuou na turma, venceu a galope. LADY PEROBA foi terceira e seguiu nas mesmas condições, tendo 80s
para 1.200 metros. IRA VAMPA reaparece com exercícios bons e na turma
tem algumas possibilidades. Aprontou a
reta em 37s, deixando boa impressão.
ESTATINA volta de uma temporada
em Cidade Jardim, onde ganhou um
páreo. Vinha correndo entre boas gaTihadoras e até clássicas, como Simpática, FaiTOupilha do Sul, Dama Natalina e outras. Tem sido vista em exercícios, mas sempre suaves. Aprontou 600
em 38s, com facilidade. SALOMÉ correu em novembro, no páreo vencido
por Encarna. Depois seguiu trabalhando e vai ser apresentada em boas condições. Há 15 dias, passou 1.200 em
19s, com sobras. ENASE e RAINHA
BELA formam uma parelha forte. ENASE aprontou a reta em 38s e a companheira aumentou para 40s, suave. LUNE será a nossa favorita.
— ROLANDA largou junto com
as outras, mas acabou /icando no terceiro posto. Seguiu nas mesmas condições e a cada dia o páreo fica mais
jraco. ELIÉGE vai aliviada em três
quilos e pode prevalecer-se dessa vantagem para levar a melhor. Aprontou
700 em 48s, com sobras. TREMPE,
STRELKA,
e
JAZIDA
DARLENE,
TOWN BAGÉ, pelo que vêm correndo,
têm pouca chance. LINDAVICE correu regularmente no páreo vencido por
Cartila. Aprontou a reta em 38s, com
facilidade. XAVIANA é uma estreante,
corrida em Porto Alegre, onde é ganhadora. Regula com as adversárias.
Tem 69s2/5 para 1.000 metros, firme.
Vamos indicar ROLANDA.

,J»Sf

A

— ESTAPE, a confirmar sua última corrida, tem amplas possibilidades.
Foi terceiro para Kongolo e Éfeso. Tem
90s para 1.300 metros de carreirao e
aprontou 600 em 40s, nas mesmas condições. CARAPALIDA não está correndo o que sabe, pois nesta turma tem
obrigação de figurar com destaque.
GALGO BRANCO não quis fazer a
curva, no outro dia. Aprontou 600 em
40s com sobras. OLD PAÜLINO venceu na turma de baixo, mas aqui as
coisas parecem mais difíceis. ATABOR
vem de perder para Saturday, em cima
do disco. A confirmar, sua chance é
grande. LABÉU está forçando turma e
Bcom 50 quilos pode levar a melhor. EStjPANTALHO acusou progressos e disso
ffleu mostras no apronto, marcando 39s
M>ara a reta, com sobras. ESTAPE será
fcjp nosso indicado.
1,5 — SERENO vem de Cidade Jar^dim, onde correu o Derby, não figu3fando. Depois permaneceu naquele hiâpodromo, de
'Mo trabalhadoonde vem preparado, tena milha em 103". Sôontem chegou à Gávea. ADELciente
tjJVfO vem de derrotar
Gurupá. Tem 110"
1.600 metros e aprontou 800 em
f>ara
Wi", com facilidade GERANIO é indoe na fita esgota-se,
fril
pondo por ter'ma
o trabalho de seu treinador. Apron¦ou 800 em 50"2/5, muito bem. ALI-

CONDOM venceu e seguiu bem, tendo
108" para 1.600 metros sem ser ajustado. APERITIVO retorna bem, com
chance acentuada de vitória, pois é ligeiro e duro e não terá quem o acompanhe na primeira parte do percurso.
Assim pode e deve levar a melhor no
final. Na nossa opinião, SCRATCH é
o que menos chance tem no páreo, embora ostente boas condições. APERITIVO vai defender nosso voto.
6 — ZARETO correu muito e a
confirmar será dos primeiros. Aprontou 700 em 45", bem. JEUNE. PRINCE reapareceu e não correspondeu,
embora fosse solicitado por seu jóquei.
Agora mais aguerrido e com um apronto de 37"3/5 para 600 metros, já deve
ser cogitado com um dos prováveis.
GALARD/.O em 1.300 metros é hoje
um sério competidor. A turaa ficou
mais fraca c o filho de Algarve pode
reabiltiar-se. Aprontou 600 em 40",
com reservas. QUIOIÔ largando e sendo solicitado por seu jóquei, vai apaNAGIB
recer pois anda muito bem
aprontou 45"2/5 deixando ótima impressão, t dos mais prováveis do páreo. PINHEIRAL reaparece com vários exercícios, sendo o último na distdncia de 1.300 metros, que foram feitos cm 88" escasos. OCEGRANDE tem
69"3/5, vindo de mais longe. Nesta
companhia tem chance. BADAJOZ peIas últimas corridas não deve ser,cogitado, ZARETO e GALARDÃO nos
parecem os melhores. Vamos indicar
GALARDÃO.
— ALFREDO tem um carreirao
de 117" para 1.600 metros. Vai correr bem, pode vencer, mas é animal
que fica no fundo do pelotão para atropelar na reta. CAIRO estreou c figurou. Hoje acreditamos que vá correr
melhor. Aprontou 700 cm 44"2/5, muito bem. JAHÜENSE vem de vencer e
seguiu nas mesmas condições. Aprontou 700 em 45". QUARTEL tem 94"
para 1.400 metros. Ê ligeiro c pode
aparecer. INTERMEZZO aprontou 700
de tempo.
em 47", sem preocupação
Vem de perder para Homeh DESCANSO já figurou na última, tendo terminado na quarta colocação. ÍÍOMEL
foi terceiro no páreo vencido por Jahuensè e, a confirmar, sua chance c
grande. SORRIDENTE largou último
c no final trouxe uma atropelada violenta, acabando no terceiro lugar. Sua
chance também é das maiores. Aprontou em 45"2/5, muito bem. EL EMJR
reaparece numa turma em que tem dc
ser olhado como sério competidor. Há
muito vem sendo exercitado e tem inúmeros exercícios fortes. Esta semana
passou 1.600 em 110", com boa disposição. AIMBERÊ reaperece depois dc
uma temporada em Cidade Jardim, onde venceu um páreo. Tem 109" para
1.600 metros correvd'- bem. Muito dlfrcil ésté páreo. Vamos ficar com ALFREDO, que é o retrospecto.
— HINO tem corido bem e hoje
HERencontra
boa
oportunidade.
CÚLEO foi apostado, mas não correspondeu. ARMADILHA foi terceira, no
páreo, vencido por Camêu. DAMPIER,
ARAMACHO, PAYASO e PAQUERA
têm pouca chance. ARABELA, corrida com calma, pode aparecer. HERMANIA vai correr pela última vez. Tem
70" para 1.000 metros. GITANO, depois de escoltar Leizo não mais apareceu. Confiando em que suas condas
tenham sido normais, não podemos cogitá-lo como adversário. Páreo de matungos, em que vamos indicar HINO.

CELSO PINNA

apresenta-

se como o provável vencedor do melhor páreo da
reunião noturna de hoje
na Gávea. O filho de Queem

boas

condições e terá a seu lavor a ausência de ligeiros,
o que facilitará a seu jóquei
fazer o train de carreira, à
vontade, a fim de na reta
ter reservas para conter as
investidas dos adversários. <
O cavalo do, Stud Nap já

Dos outros competidores,
Sereno, que vem de Cidade Jardim, onde ficou depois de correr o Derby
na
encontra-se
Paulista,

mostrou, por mais de uma
vez, ser dos melhores corredores dentro da turma.
Embora venha atuando na
grama, acreditamos que não
vá sentir a mudança, pois,
sempre que trabalha nessa
raia, quando é necessário
um exercício mais rigoroso, Aperitivo registra boas
marcas. Quanto a correr à
noite, pela primeira vez,
esse detalhe também atinge
os adversários, pois nenhum deles já tomou parte
em corridas noturnas.

melhor forma possível, segundo seu treinador, tendo
trabalhado na última semana 1.600 em 103s. Adelmo, Gerânio, Alicòndom e
Scratch também vão correr com possibilidades.
A reunião tem o seu inicio marcado para as 20 horas e o último páreo será
disputado às 23h45min.

PROGRAMA PARA QUINTA

1—1
2
2—3
4
3—5
6
4—7
8

Lclzo, I. Oliveira .;
Elnu, M. Nlclevlsk ...
Happy Kld, J. Macha.
Chaleco, P. Fernandes
Paranai, O. F. Silva
Chateai, J. Dinlz ....
EHo, A. Ramos ....
Guy, N. Correrá ....

57
57
57
57
57
57
57
57

3.o
4.o
7.°
8.o
8.°
5.o
8.o

A seleçio convocada pelo
Conselho Técnico da FMN 6 a
seguinte :
Guanabara — Álvaro Magalh&cs Coutlnho, Carlos Eduardo Alvares de Si, Roberto Alvares de Sá, Ricardo Canneti
o Robaldo Leio Corrêa.
Vasco da Gama — EUano
Peroira, Eunlco Augusta Gonçalves e Sebastião Ramos.
Flamengo — Carmem Martins Elbos Nérl, EUana Mota,
EUcte Mota, Marcn Gracl SUvelra, Regina Célia de Oliveira Pinto, Teresa Cristina Sodre, Flávio Dutra Machado,
Flávio Nanírol o Pedro Paulo
Pereira de Souza.
Fluminense — Marta Maria
Poli, Lúcia Beatriz Meira de

» PAREÔ — 1.200 metros — As 20hS0mln
1—1
2—2
3
3—4
5
4—6
"

Lune, R. Carmo .... 68
Lady Peroba, F. P. F.° 55
Ira Vampa. O. F. Sil. 54
Estatlna, O. Cardoso 56
Salomó, J. Silva .... 53
Enase, J. Machado .. 55
Rainha Bela, L. Cor. 55

4.°
3.o
5.o
«.o
4.'
2.o
4.»

Rolanda, A. Ramos ..
Trempre, L. Corrêa ..
Eliége, O. F. Silva ..
Strelka, J. Machado ..
Lindavice, S. Cruz ..
Darlcnc, F. Menezes
Jazida, R. Penido ....
Xavlana, A. Reis ..
Town Bage, F. P. F.«
Maroca, N. Corcrrá ..

1—1 Estape, J. B. Paulielo
Odeto. H. Carmo ..
2—3 Cnrapállda, I. Souza.
4 Stand-Plpe, C. A. Sou.
3—5 Galgo Branco, F. Men.
" Old Paullno, R. Penido
6 Artilheiro, F. Concei.
4—7 Atabor, J. Santos ..
8 Labíu, O. F. Silva ..
Espantalho, C. Morg.

58
56
58
55
57
56
57
56
53
56

3 o
B.o
5.0
10. o
4.0
l.o
5.o
2.0
3.o
6.0

56
58
52
52
56
52

18.o
l.o
3.0
l.o
11.°
4.o

Zareto, F. Pereira F.° 58
Jeune-Prlnce, O. Cso. 58
58
Galardão, S. M. Cruz
James Hond, M. Henr. 57
56
A.
H.
Pinto
Qulolfi,
Nagib, J. Baffica .... 53
53
Pinheira!, L. Carlos
57
4—8 Ocegrande. P. Alves
56
Badajoz, J. Borja
10 Camcu, O. F. Silva .. 54

1—1
2
2—3
4
3—5

57
1—1 Hino, R. Cnrmo
2 Hercúleo, H. Vasconc. 55
53
2—3 Armadilha, N. Uma
Damplcr, P. Fernan. 58
Brizoln
53
J.
Aramacho,
3—6 Querltan, N. Correrá 56
" Arabela, L. Alvaren. 56
54
7 Hcrmfinia. J. Borja
R. A. Pinto 53
4—8 Payaso,
F.
Menezes
55
10 Paquera,

2.»
8.°
3.0
12.o
ll.o

Dampler
Comeu
Cameu
Cameu
cameu
Nao Corro
6.° Cameu
l.o Casta Diva
9." Cameu
7.0 Cameu
8.0 Blrman

S.
J.
H.
A.
L.
J.
J.

D'Amore
Morgado
Tobias
P. Silva
Ferreira
L. Pedrosa
L. Pedrosa

J. Perez
3. Lourenço ?.•
A. Mornles
W. AlUuio
S. D'Amore
S. D'Amoro
J. J. Tavares
I, Pinheiro
E. Caminha
W. Pederscn

NU
NU
NU
AL
NP
NP
NP
NP
NP
AL

Z.
A.
A.
F.
S.
S.
J.
A.
S.
O

D. Guedes
V. Neves
Araújo
Abreu
D'Amore
D'Amoro
Lourenço F.°
Corroa
Morales
Pinto

E.
J.
J.
L.
R
J.

Caminha
Araújo
L. Pedvoea
Ferreira
Silva
S. SUva

— Cr? 1.100.000

-

1.200
1.200
1.200
1.200
1.000
1.300
1.000
1.000
1.300
1.300

76"3/5
76"3/5
76"3/5
77"3/5
65"2/5
87"l/5
G5"2/5
65"2/5
ari/5
84"2/5

Cr? 1.600.000

— Cr? 800.000
NU
NU
W
NP
NP
NP
NE
NL
NP
NP

L. Meazaroa
E Pereira F.o
W. Aliano
B. Ribeiro
H. Cunha
C. Ribeiro
T. Garcia
I, Pinheiro
G. Morgado
M. Sales

— Cr$ 800.000

Jahucnse
Trováo
Major Orlon
Alfredo
Majestc
Helmlto
Homel
Jahuense
Jahuense
Trovílo
L. Ricardo
Bonnard (SP)
Homel
fr? PAREÔ - 1.000 metros - Às 23h45min
2.0
4.0
S-.o
1.»
l.o
l.o
2.0
4.°
3.°
3.'5.0
6.0
5.1-

Mendonça
I. P. Nunes
Morales
Benltez
P. Coutlnho
Oliveira
L. Pedrosa
Carraptto

NP
NP
NU
NU
NP
NP
NU
AL
NU

04"3/5
64"3/5
77"3/5
77"3/5
76"3/5
04"3/5
77"3/5
84"
77"3/5

77"
1-200
3.0 Conde
77"
1-200
7.0 Condo
6.0 Judex 1-6"° 1M"3^
7." Descanso l-«0" W«"3/5
4.ojdox 1-600 108"3/5
6.o Navarone 1.600 106"3/5
62"l/5
8.0 Itaroguam 1.000
5.0 Descanso 1.20C 76"4/5
1 o Crlspln 1.600 106".1/5
ll.o Descanso 1.200 70"4/5

7? PAREÔ — 1.600 metros — As 23hl0mln
52
1—1 Alfredo, O. Cardoso
Cairo, S. M. Cruz .... 53
....
51
Noron, R. Carmo
2-4 Jahuensc, F. Per. F.» 50
Judex, J. B. Paulielo 51
54
Quartel, I. Oliveira
3—7 Intormezzo. J. Macha. 58
" Descanso. M. Nlclevlsk 52
58
8 Homel, F. Maia
4—9 Sorridente, O. F. Silva 51
10 El Emir, J. Terrcs ... 57
51
11 AImberê, A. Ramos
12 Aventureiro, J. Dinlz 51

1.000
1.000
1.20O
1.200
1.200
1.000
1.200
1.300
1.200

2.40O 151"7/10 GM
Dilema (SP)
Gurupá 1.600 100"2/5 OU
95" AL
Nointot 1.500
1.600 105"2/5 AE
Palpite Inle.
97" GL
Fragonard 1.60P
95" Ali
Nointot 1.500

6» PAREÔ — 1.300 metros - As 22h35min

M.
O.
A.
I..
E.
M.
J.
R.

— Cr$ 1.100.000

Kongolo
Kongolo
Kongolo
Estape
Snturday
Mlss Morumbl
Saturday
Saturday
Old Paullno
Ipara

5» PAREÔ - 1.600 metros - As 22 horas
Sereno, O. Cardoso ..
Adelmo, A. Ricardo ..
Gerfinlo, F. Ptr. F.°
AHcondom, 3. M. Paul.
Aperitivo, J. Machado
Scratch, A. Ramos ..

NP
NP
NM
NP
NP
NP
NP

— Crf 1.100.000

57
3.o M. Cambalhota
56
7." M. Cambalhota
57
6.o Bela Lulza
56 11.° Bela Lulza
56
5.o Cartila
5." M. Cambalhota
57
7.o Bela Lulza
58
3.o Aramada (RS)
56
56
8.° Bela Lulza
Nao Corro
54

<• PAREÔ — 1.300 metros — As ZlhSOmin

1—1
2—2
3—3
4
4—5

1.300 83"
1.300 83"
1.800 106"2/5
1.300 83"
1.600 107"3/5
1.300 83"
1.300 83"

marlta 1.300 84" AP
Lune 1.200 75"l/5 AP
Encarna 1.300 84"l/5 NP
Simpática - SP 2.000 130"8/10 AE
Encarna 1.300 84"l/5 NP
Lune 1.200 75"l/5 AP
Umo 1.20C 75"l/5 AP

3» PAREÔ — 1.300 metros — As 31 horas
1—1
2
2—3
4
3—5
"
6
4—7

— Cr$ 1.000.000

Ivan
Ivan
Major Orlon
Ivan
Judex
Ivan
Ivan
Nao Corre

1.000
1.300
1.600
1.600
1.800
1.200
2.100
1.600
1.600
1.300
1.600
1.600
2.100

104"
83"4/5
105"2/5
104"
107"3/5

77"2/5
137"4/5
104"
104"
83"4/5
103"2/5
102"l/10
137"4/5

NU
NP
NP
NU
NP
NP
AL
NU
NU
NP
AP
NL
AL

R.
J.
A.
L.
J.
J.
R.
R.
A.
H.
W.
Z
M

Silva
Carraplto
Morales
Moszaros
F Vale
J. Tavares
Oosta
Oosta
V. Neves
Tobias
Aliano
D. Guedes
Oliveira

A.
J.
T.
C.
M.
O.
O.
R.
L.
C.
O.

Morales
F. Vale
Garcia
.Souza
OUvelra
Pereira
Pereira
Silva
A. Gomez
I. P. Nunes
B. Lopes

Cr$ 800.000
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

79"
79"4/5
79"4/5
79"4/5
79"4/5

NP
NP
NP
NP
NP

1.200
1.00C
1.200
1.200
1.200

79"4/5
65"
79"4/5
79"4/5
79"l/5

NP
NP
NP
NP
NP

MONTARIAS PARA AS
CORRIDAS DE SÁBADO
l.o Páreo - As 14Ii30mln 1.300 metros - CrS 1.100.000
Ks.
1—1 Salomé, J. Silva .... 68
Palmoo, S. Silva .... 54
2—3 Fino Champag.. M. H. • 58
.. 57
Raure, R. Penido
3—5 Sontlllnn, F. Menezes 53
Cobiçada, L. Alvaren. 57
4—7 Ardenza, J. Borja .. 53
8'Hflppy'Prlncess, A. Ri. 57
3.* Páreo — As IS horas —
J -200 met-rts — CrS 1.300.000
Ks
I—I
2—2
3—3
4—4

Mortal, A. Ricardo ..
FoxTrot. J. Machado
Forrobodó, F. Per. F.°
PrlvUiglo, J. B. paul.
Disto, J. Queiroz ...

57
53
37
53
33

3." Páreo — Ai 15h30min —
1.600 metros — CrS 1.100.000
Ks.

1—1 RaJ«a,. F. Per. F.°..
2—2 Good Hound, J. Reis
Clerlcato. J. Machado
3—1 Elmer, R. Carmo
5 Novamas, O. F. Silva
4—6 El Entrevero, J. Terres
Exagíro, A. Santos ..

39
54
53
54
59
56
35

4.8 Pireo — As 16 horas —
1.500 metros — Cri 1.600.000
Ks.
1—1 Tatiala, A. Ricardo
2 Aimca, R. Carmo ...

58
56

58
Luana, S. SUva
Rocha Negra, J. Brlz. 56
Gusla, J. Queiroz .. 58
Sablr L. Roberto .... 58
50
EsUjlra, O. Cardoso
~fi 5fi
Djelabah, F. Per.
FVilxa Preta, H. Vasc. 56
5.» Pireo — As 16h35min —
l.OOfl metros — Crf> 1.180.000

3—3
4
3—5
8
4—7
8
•'

K?
I—1
2
2—3
4
3-5
6
4—7

Espátula, A. Santos
Bsllngtt, .T. Pinto ....
Flora Allxln. J. Paiva
Maria 0;mb. O. F. B!l,
Noyílc. J. R. Olgulm
Bela Lulza, J Santos
Hicüllu, D. Moreira
FcerK J Borja ....
Cartila. R. A. Pinto

57
34
56
56
54
56
58
56
58

6.° Pireo — As 17hl0min —
1.000 metros — CR» 1.600.000
Ks
1—1
2
2—3
4
3—5
6
-7

Gillo. A. Santos .... 54
Arlsco, A. Ramos ... 52
London, F. Esteves . 56
Ecarté, J Rela
3»
Sorriso. A. Ricardo
56
Pichuri, R. Carmo
56
Zò Boneco. L. Alvar. 56
56
Bebeto, .T. Pinto
56
Ei Zlg. O. Cardoso

7.» Pir„ - As 17h45mln —
1.400 metros -¦ Cri 1.300.000
BETTING
Ks

1—1 Votado. P. Alvea ....
2 Bmsalon, J. R. Olgulm
3—3 Garboiio, J. Reis ...

57
57
57

3—6
4—9
10
11
í.o
1.000

Depois de conhecida a lista dos. nadadores convocados para o Campeonato Brasileiro, a ter lugar
em São Paulo, nos dias 23( 24, 25 e 26 de fevereiro
próximo, a Federação iniciará imediatamente o contrôle dos treinamentos, visando a dar a cada nadador convocado o máximo de rendimento físico e
técnico, para a grande disputa contra os paulistas,
na capital bandeirante.
A convocação da Federação Metropolitana de Natação procurou abranger não só todos os veteranos
de outras seleções como as novas revelações surgidas nas temporadas passadas.
SELEÇÃO

Montarias e últimas performances
1* PAREÔ — 1.600 metros — As 20 horas

NADADORES CARIOCAS
COMEÇAM TREINO
PARA O BRASILEIRO

Cholco Mine, A. Rlcar. 57
Cabouchard, I. OUvel. 57
Honey Smlle, F. Men. 57
Di, T. Pereira F.o .. 57
Carinho, J. Silva .. 57
Fett. da Vila, J. San. 37
San Isldro, J. B. Paul. 57
Raíles, S. Cruz
57
—
As 18h20mln —
Pireo
metros — Crt 1.300.000
BETTING

Castro, Roberto Marrocos, Carlos Alberto Coimbra, Cisar Fllardl, Krlvaldo de Souza Lima,
Paulo Sérgio Meira de Castro,
Sérgio César de Carvalho, Ricardo Miranda Vieira, Mary
Bllzabeth, Paquelet, Marcos Antonio Arruda e Luís Ricardo
Som!.
Botafogo — Ana Cecília Viana Freire, Ceei Mendes Gon«alves, Maria Célia da SUvelra, Rosa Helena Paulo, Solange Vcraldo da SUva, Álvaro Pires, Douglas Guerra, Daoberto Logng, Francisco Abltlbol
Neto, lloon Asturtano, Luís Fellpo de Figueiredo, Paulo Oisar BrasU Figueiredo, Valdir
Mendes Ramos, Josi Silvio
Flolo, Jider de OUvelra Freitas, Lucl Maurttl Burlo e Nei
Nogueira.

São Paulo
condecora
os melhores

Anônimo
ameaça na
Itália

—
SAO PAULO (Sucursal)
Hoje, no clube Atlético Paulistano, será realizado o aimoço anual do contratem!zação dos esportistas paullstas. Nesta ocasião serão enconferidos
tregues troféus
'-melhores atletas de
aos
1906" e diplomas aos desporse
tistas que
destacaram.
Além dos presidentes das federações o dos principais clubes do São Paulo, estarão
presentes membros do comitê Olímpte Brasileiro, CBD,
Escola de Educação Física
e Esportes.
OS MELHORES
Escolhidos pelas federações
especializadas, foram laureados os seguintes atletas: Jacquês Pennawert (Atletismo),
(AutomoblUsPiero Gancia
mo), Takagy Hiuti (Beisebol),
Massoni
Domingos
Carlos
(Basquelebol),
(Mosquito),
Maria de Lourdes Mase (Bolão), José Cardaccl (Bocha),
Francisco Ugarte (Caça e Tiro), Roberto Slmonetti (CiHonorio
Benfclo
cllsmo),
(Culturismo) Dário Marcon(Esgrima)
Amaral
des do
Djalma Santos (Futebol), Antonio Mansur (Futebol do Salão), Fumio Hashimoro (Glnasllca), Moji Michl (Halterofilismo), Giany Franco Samaja (Hipismo), Paulo Pasc Patinação),
sos (Hóquei
Gerd Sphlosser (Hóquei sôbre Grama), Joerg Brauder
(Iatismo), Luiz Carlos Murat
(Ma(Judô), Miguel Garcia
lha), Luiz Latorre (Motociclismo) Michcl Gaillard (Motonáutlca), Paulo Xavier de
Salles Cunha (Pugilísmo).ErDias (Remo),
nani Amilcar
Maria Esther Bueno (Tênis),
de
Eduardo Barone (Tênis
Mesa), Durval Ferreira Guimarães (Tiro ao Alvo), Luiz
Ilha (Universitário), Paulo
o Gret
(Volibol)
Sevcluro
(XaFonrobcrt
Wolsgang
drez).

MILÃO (AP-CM) — Uma nova carta anônima foi ontem
enviada à Liga Italiana dc
Futebol ameaçando
dinamltar a sede daquela entidade
se a Comissão Disciplinar
punir novamento o jogador
Ornar Sívori. O jogador irna segentino foi atingido
mana passada com uma punlçõo o nesta oportunidade
uma voz anônima ameaçou
a entidade com uma bomba.
Na carta de ontem, o seu
autor manifestou o projeto
de colocar uma carga de dlnamite equivalente
a cinco
quilos dentro da sede da LIga. Os diretores da entidado, em contraposição, afirmaram que 6 comum receber carta desse teor toda vez
que é punido um jogador
popular.

Herrera
dá aulas
na URSS
MOSCOU, (FP-CM) — O trelnador do Intcrnazionalo do
Milão, Hclenlo Herrera, falou ontem durante mais de
duas horas ante os treinadores soviéticos de futebol,
sôbre os métodos de treinamento de sua equipo.
Herrera
disse que tinha
vindo à URSS como um amigo o não como
professor,
com o objetivo de transmitir
a seus colegas sua experiênFalou
cia como treinador.
também do futebol moderno
e Insistiu ante a necessidado
dc que cada Jogador seja
capaz dc substituir ao outro.
da
O treinador, natural
Argentina, foi convidado pesoviéticos,
treinadores
los
que fazem um curso no Estádio Lcnino para so colocarem a par dos novos motodos de preparação dos Jogadores e para tirar conclusoes da última Copa do Mundo disputada na Inglaterra.

Mundial de
Volibol só
Venezuela e
com 4 países
Bolívia pelo
TÓQUIO, 18 (FP-CM) —
O Campeonato Mundial de
Sul-americano
Volibol Feminino não terá
significado. Apenas
grande
quatro entre onze países
inscritos intervir.no nesse
certame, programado para
26 a 28 do corrente.
A Federação Japonesa dc
Volibol, encarregada da organização dessa competição,
anunciou que, depois da
desistência da Alemanha
Oriental e da Coréia do
Norte, também a URSS, a
Polônia, a Hungria, Tcheco-Eslováquia e a China
Comunista também desistiram do torneio.

MONTEVIDÉU
(AP-CM)
— O Campeonato SulAmericano de Futebol, que
ontem teve seqüência nesta Capital, terá prosseguimento amanhã, com a partida entre o Uruguai e a
Venezuela. No próximo, à
noite — todos os jogos são
noturnos — haverá uma
rodada dupla, reunindo na
dn
preliminar as equipes
e
Bolívia e da Argentina
partida de fundo, Chile e
Paraguai.

Cavalo no relógio

KS
1—1 Montemoren., F. P. F.o
Ke-Ar*ken, M. Henrl.
Al Prlnce, J. Pedro F."
2—4 Mollcho. D. Netto ..
5
J. Reis .
'5 Bcaurevers,
El Kllarncy, J. Veiga
3—7 PlrlDlri, J. Santos ..
MíLsoacre, J. SUva ..
Frlcandó, R. A. Pinto
4-10 As*noré, I. Oliveira ..
11 Sotero, O. Cardoso ..
12 Aydln. R. Carmo
13 CaudUho, O. F. Silva

57
57
57
,->7
57
57
57
57
57
57
57
57
37

9.» Pireo — As 18hS5mln —
1.000 metroí — Crf 1.100.000
• BRTTING
Ks
1—1 Don Rodrlw. J. Mac. 38
3 Blrk. F. Menezes .... 55
3Trlpo!i, J. R. Olgulm 56
2—4 Cabuçu, J. Pinto .. 53
3 Koniolo, R A. Pinto 57
6 Surríento, A. M. Cam. 55
58
3—7 Espadlm, O. Cardoso
Bahramdlso, P. Alvea 58
Boinarc, O, F. Silva 58
4-10 GuardI. J. Santos .... 58
11 Armagot. R. Carmo ..56
1: Happy Wlnd. L. Alvar. 55

ESTAPE tem um bom exercício, não pela marca,
pela ação do arremate. Passou 1.300 metros cm
pelo meio de raia e com sobras visíveis. Apronnas mesmas condições, marcando 40"2/5 para
metros, sem ser apurado.
Como a turma está dentro dos seus recursos^e
sendo o retrospecto do páreo, acreditamos que não
vá perder.
mas
90",
tou
600

Palpites

i

HAPPY KID — CHALECO — LEIZO
LUNE — ENASE — ESTATINA
ROLANDA — ELIÉGE — XAVIANA
ESTAPE — CARAPALIDA — ATABOR
APERITIVO — SERENO- — ADELMO
GALARDÃO — ZARETO — JEUNE-PRINCE
ALFREDO — INTERMEZZO — SORRIDENTE
HINO — HERCÚLEO — ARABELA

Wr

Correio da Manhã

PRESIDENTE
NIOMAIl

SüDlUt

MONUC

BITTENCOURT

DIRETOR

m. paulo mao
SUPERINTENDENTE
OSVALDO PERALVA

2.* Caderno — Rio de Janeiro, Quinta-feira, 19 de janeiro de 1967

Av. Oornt* rrflrt, 4TI

N» 22.63G — ANO LXV1

BANGU VENCE COMO CAMPEÃO: 2X0
PARADA
MULTADO
EM 607o

BOTAFOGO
ESTRÉIA
EM LIMA

O Botafogo resolveu m«'tar Parada cm 60 por-ccnto dc seus vencimentos,
por não ter, até ontem, se
comunicado com o clube
explicando os motivos por
que não compareceu para
integrar a delegação que
viajou para o exterior. A
multa está vigorando desdc o dia 13 passado c o Botafogo dará um prazo, até
nmanhã, para que Parada
se apresente. Sc Isto não
acontecer, um ofício será
enviado à Federação Carloca dc Futebol, pedindo n
suspensão do contrato do
seu jogador. Parada cstá>
perdendo 31 mil cruzeiros'
por dia.
Essas decisões foram tomndas, ontem, após reunlflo realizada entre o dlretor dc futebol, sr. Xisto
Toniato e o presidente Nci
Çldnde Pnlmolro.
Amoroslnho, Valtcncl o
Dirmnn assinaram, ontem,
contrato por um ano, na
bnsc dc 300 mil cruzeiros
mensais. A situação dc Edinho foi resolvida com o
empréstimo de 20 milhões
a Portuguesa pela cessão
do Jogador, até 3 de março.

LIMA (AL-FP-CM) — Na
partida desta noite, contra
o Universitário de Desportes, em sua primeira apresentação em gramados pemanos, no início de sua
temporada pelas Américas,
o Botafogo vai se apresentar modificado e com aigumas novidades. Chiquinho será zagueiro de área;
Paulo César, um dos pontas-dc-lança; Afonsinho na
ponta-esquerda e Rogério
na ponta-dircita, são as
principais alterações lntroduzidas pelo técnico Admildo. Na defesa, Lcônidas
retomará à sua posição de
qunrto-7aguclro, enquanto
Dimas atuará de lateral-csquerdo.
O Botafogo que chegou,
anteontem, à capital pemana realizou, ontem, apenas um treinamento individual leve. As duas cqulpes formarão assim: Botafogo — Manga; Joel, Chiquinho, Lcônidas c Dimas;
Ney e Gérson; Rogério,
Paulo César, Roberto e
Afonsinho. Universitário —
Agurto; Cmzado, Calatyud,
José Fcrnandcz e Cumpltaz; La Fuente e Mendes;
Challe, Guzman, Uribe e
Lobaton.

CRUZEIRO JOGA EM
N. YORK E CRITICA
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QUESTÃO DE VALOR
Bangu

reapareceu vencendo

bem o Cruzeiro,

que jogou cm casa mas teve Tostão cm noite muito infeliz

VASCO E FLA REPETEM

DELEGADOS DA CBD AMISTOSO NO BOTAFOGO
BELO HORIZONTE (De Carlos Felipe, enviado espccinl) — O Cruzeiro foi convidado ontem, em carátor oficial, pelo sr. Peter Pullen, para
participar
do Torneio de Futebol dc Nova York, com estréia
prevista pnra o dia 25 de maio e último jogo a
15 de julho.
Entretanto, a CBD, por intermédio de quem
veio o ofício-convite, relembrou aos dirigentes do
Cruzeiro que para a mesma época estão programados
alguns amistosos da seleção brasileira e, desta forma,
Tostão, Dirceu Lopes e Wilson Piazza, poderão não
obter autorização para n viagem, dada a condição de
reais candidatos à convocação.
CONTRA DELEGADOS
A diretoria do Cruzeiro,
revoltada com a tabela da
Taça Libertadores cia América, vai reunir-se para estudar o problema de colncldência c proxlaudade de
datas e tentar uma solução
sôbre o assunto. De antemão, Já está decidido que
os dirigentes cruzclrcnscs
Irão formular um protesto
oficial contra a que consideram dcsldia dai delegados designados pula CBD
para defender os Interesses
do Cruzeiro e do Santos no
Congresso realizado cm
Montevidéu.
Pretende acusá-los de
dcsintcrcwncloi con relação
aos problemas do futebol
mineiro c declarar, mesmo,
quo a CBD errou na sua
designação. Na opinião da
diretoria do Cruzeiro, a
CBD deveria ter enviado
um representante paulista
para defender os interesses
do Santos c outro mineiro,
para discutir o assunto cm
nome do Cruzeiro.
Os dirigentes do Cruzeiro revelaram, ainda, que se
aquela tabela fôr aprovada
terão dois prejuízos certos,
de salda: o cancelamento de
dois amistosos que já haviam sido marc-idos para
Goiás.
AÍRTON flCA

I
Apesar de ter recebido
propostas de outret clubes
de até quatro nrulhoei de
cruzeiros mensali, o treinador Aírton Moreira deved ficar facsmo no Cruzeinv por dois e melo milhões

Vasco da Gama e Fiamengo farão hoje, no campo do Botafogo, às 21 horas, a segunda partida
amistosa do ano, com a presença do húngaro Albert
na equipe da Gávea, a
quem ajudou na vitória de
domingo por 2 a 0. O togador da seleção da Hungria viaja ao 1.° minuto do
amanhã, regressando a Budapeste, para jogar dia 4
pelo seu time, na Taça da
Europa, em Francforte.
José Mário Vinhas será
o árbitro, com Carlos Fioriano e Geraldino César nas
bandeiras e as equipes jomensais, além de luvas du garão assim: VASCO —
Edson, Paquctá, Sérgio,
30 milhões.
Ananias e Oldalr; Muranhão e Danilo Menezes; ZeO Cruzeiro, contudo, está
zinho, Adilson, Bianchinl e
encontrando
dificuldades
Morais. FLAMENGO —
renovar
Marco Aurélio, Murilo, Jaios
contratos
para
c Paulo Henri-'
de Hilton Chaves Dalmar me, Ditão
que; Carlinhos e Pedrinho;
— que piCÍere Ingressar .10 Denis, César, Albcr'. c OsFluminense — c Bueno( ês- valclo.
AEILSON JOGA
te, considerado o zagueiro
Os 'vascaínos fizeram
juvenil revelação de Minas
quarenta e cinco minutos
Gerais. Os srs. Felicio de individual e Adilson,
Brandi e Carmine Furlctti, que dependia do pronunciamento médico, foi dado coentretanto, dizem que até o
final do corrente mês rcgularlzarão a situação de
todos êlcs.

FLU NÃO
SABE

*
SIDERÚRGICA
O Siderúrgica, campeão
do 1064, deverá tei paralisada sas suas atividades no
profissionalismo, uma vez
que a Companhia BelgoMineira está disposta a sus.
pender n verba anual deitinada a manter a equipe
de futebol da cidade sabnrensc. Nesta capital, comenta-sc que o Sidemrgica começou a "colocar a
vela na mão" desde o dia
cm que Yustrlch foi dirigi1c, apesar de ter ganho o
campeonato de 64.
TOSTÃO
Até & noite de ontem
Tostão ainda "ão havia
resolvido assinar o novo
contrato com o Cruzeiro,
procurando sempre desviar
o assunto toda a vez que
os dirigentes tentam uma
solução. Ê possível contudo, que logo após o jogo
de ontem, Tostão tenha entrado em acordo c boje renove contrato.

QUEM QUER
Os dirigentes do Fluminense não chegaram a um
acordo na reunião realizada ontem acerca dos jogadores que pretendem contratar em São Paulo, pois
cada um tinha uma preferência por determinado nome o que era lmcdiatamcnte vetado pela maioria. O
diretor dc futebol do clube
tricolor, sr. Creso Gouveia,
ficou aborrecido com as
divergências dos seus companheiros dc diretoria e
por isso não viajou para
São Paulo, com o treinador
Tim, como estava previsto.
Os jogadores do Fluminense realizaram ontem, .'.
tarde, cm General Severiano, o primeiro treino dc
conjunto do ano, contando
com a participação de todos os titulares. O treino
durou 70 minutos, com o
placar favorável aos titulares, por 4x1, marcando os
titulares Amoroso (3) Mário e Alves, e Américo, para os suplentes.
Para hoje, o treinador
Tim não marcou qualquer
atividade, devendo amanhã
ser realizado ainda no campo do Botafogo, novo treino de conjunto. Está sendo esperado para depois do
carnaval, o zagueiro Moadr, do Rlo-grandcnsc.

mo apto para o treino de
ontem e a partida desta noi-'
te. Do time que iniciou o
jogo de domingo passado na
Gávea, apenas Ari, por contusão, será substituído por
Paquctá, enquanto,, nos demais postos, continuarão
Edson, Sérgio, Ananias, OIdali*,. Zezinho, Binnchini,
Adilson e Morais, ficando,
no banco dos suplentes:
Valdir, Jorgo Andrade, Tinho, Salomão, Nado, Rubilota e Acilino.
O vice-presidente de futebol, sr. Armando Marciai, confirmou o descanso
da equipe para amistosos
até o. dia 20 de fevereiro,
quando então haverá aiguns compromissos, à guisa de treinamento mais
efetivo, com vistas à estréia no Campeonato Roberto Gomes Pedrosa. O
recesso, de acordo com as
instruções do treinador Zlzinho, visa a intensificar o
preparo físico do elenco.
ASSÉDIO
O representante do Santos, no Rio, sr. Airton Bonfim, esteve ontem à tarde
na sede do Cineac dispôsto a cntabular entendimentos para a troca, pura e

simples, de Brito por Abel
e Amauri. Recebido amàvelmente pelo sr. Armando
Marcial, nem por isso o sr.
Airton Bonfim recebeu um
não sôbre a negociação do
passe de Brito. O sr. Airton Bonfim disse que o
Santos não tinha problema
de dinheiro, mas apenas o
de armar o time. O sr.
Armando Marcial, então,
retrucou que o Vasco estava no mesmo caso, sem
problemas financeiros e
apenas pensando em formar uma equipe à altura
de suas tradições.
SEM ALTERAÇÃO
O Flamengo treinou trinta e cinco minutos de conjunto, ontem pela manhã,
sem muito esforço dos jogadores c Toninho marcou
o gôl dos aspirantes e Fio
o dos titulares, no placar
de lxl. O treinador Renganeschi manterá a mesma equipe que começou o
jogo de domingo, mas com
a intenção de poupar Carlinhos no segundo tempo,
e dispondo dos seguintes
reservas: Leon, Luis Carlos, Ferrelrinha, Jarbas,
Fio, Arílson e o sueco Axel.

PALMEIRAS INSISTE
EM LEVAR P. BORGES
E PAGA 180 MILHÕES
BELO HORIZONTE (De Carlos Filipe, enviado especial) — Os dirigentes do Palmeiras, Ferrúcio
San.loli e Ernani Matarazzo que se encontram nesta
Capita], confirmaram ontem que o presidente do
clube paulista, sr. Delfino Fachina, está ainda com
o cheque de 180 milhões de cruzeiros para comprar
o passe do ponteiro Paulo Borges, podendo mesmo,
segundo deixaram antever os mesmos dirigentes, chegar aos 200 milhões de cruzeiros. Contudo, o sr.
Castor de Andrade que considerou o seu jogador
inegociável, até à noite de ontem náo havia chegado
a esta cidade, ficando o assunto em compasso de
espera.
O sr. Geraldo Machado, representante do Bangu
nesta Capital, acertou ontem praticamente o empréstimo do ponteiro direito Tonho ao América local. O
jogador irá ao Rio nos próximos dias e no regresso
cuidará dos detalhes do seu ingresso no clube mineiro.
BUIAO
Os dirigentes do Palmeiras que se encontram nesta
cidade estão insistindo na
contratação de Paulo Borges. Mas ontem iniciaram
os primeiros entendimentos
diretos para a compra do
passe de Buião, do Atlético, no caso de não conseRuirom o jogador bangüense.
O dirigente do Atlético,
sr. Volnei Fernandes, aimoçou ontem com os,srs.
Ferrúcio Sandoli e Ernani
Matarazzo aos quais afirmou que Buião não está à
venda e o seu passe não
tem preço.
Embori o Atlético consi-

dere o seu jogador inégociável, sabe-se que se o
Palmeiras oferecer 150 miIhões de cruzeiros, a transíerência do jogador é certa para São Paulo.
PROGRAMA
O Bangu que Jogou ontem tem hoje dia livre. Os
jogadores Cabralzlnho, Ocimar, Ubirajara e mais dois
a serem escolhidos, irão hoje à cidade de Ouro Preto,
em visita às obras do Aleijadinho. Para amanhã, o
treinador Plácido programou um treino leve, seguido de dois-toques, no campo do Comercial. No sábado, haverá novo individual
e revisão médica, à tarde.

son, enquanto seu companheiro Rimbo está fora de
cogitações.
ALBERT
Florian Albert chegou 10
minutos atrasado ao treino, enquanto Fio ocupava
o seu lugar. Treinou sem
muito afinco e também deverá sair mais cedo do jogo
de-ta noite, pois viaja ao
primeiro minuto de amanhã, para Budapeste, via
Lisboa, Paris e Viena, a
íim de jogar no dia 4 pelo
seu time, o Ferencvaros.
'
SILVA
O conselheiro Adolfo
Cheskys, do Flamengo procurou os dirigentes de seu
. clube para expor o plano
da cooperação de torcedores para a compra do passe de Silva, em definitivo.
O vice-presidente de futeboi, sr. Gunnar Goranson,
aceitou a iniciativa, e sollVitorino
citou ao a-sesr
Vieira, um estudo para
uma série de amistosos com
clubes estrangeiros no BraBrasil, para angariar fundos necessários à.aqusição
de Silva.

AMÉRICA DA
ZÈZ1NHO
AO AMÉRICA
Zèzinho poderá transferir-se do América do Rio
para o América de Belo
Horizonte, caso seja aprovado nos exames médicos
a que será hoje submetido
no clube da Capital mineira, para onde seguirá esta
manhã. Jorge Vieira, que
se encontra no Rio, está
bastante interessado em levar o jogador para o seu
atual clube, tendo conversado com dirigentes do
América carioca procurando ultimar as negociações.
Em principio, ficou resolvido que o América mineiro
comprará o passe de Zezinho pelos 80 milhões estipulados ou trocá-lo por Samuel, ex-jogador do Fiamengo atualmente em Belo Horizonte.
Também Sudaco foi cedido ao América mineiro,
por empréstimo de um ano,
recebendo o América, do
Rio, 10 milhões de cruzeiros. O passe de Sudaco íol
estipulado em 30 milhões
de cmzeiros. Jorge Vieira
responderá, ainda, hoje, se
se interessa pelo concurso
de Alemão.
Zezé Moreira, que deverá chegar hoje ao Rio, resolverá sôbre a compra de
Amorim, que tem passe estipulado em 130 milhões de
cruzeiros.
Ontem, o América treinou em conjunto, que terminou com empata sem
gols.

(De Carlos Felipe, enviado esr' BELO HORIZONTE
pecial) -— Dois gols marcados por Paulo Borges e
Aladim, um em cada tempo, deram ao Bangu uma
espetacular. vitória sôbre o Cruzeiro, campeão da
Taça Brasil, no jogo de abertura do torneio quadrangular que se realiza nesta Capital, cujas maiores figuras foram Ubirajara, Paulo Borges, Cabralzinho e Aladim.
Na arbitragem, com excelente atuação, funcionou
Airton Vieira de Morais, auxiliado por Juan de la
Passón e Joaquim Gonçalves, recebendo cada jogador bangüense, 300 mil cruzeiros de gratificação. Os
dois times formaram assim: Bangu — Ubirajara; Fidelis, Mário Tito, Luiz Alberto e Pedrinho; Jaime
e Ocimar; Paulo Borges, Cabralzinho (Fernando)
Norberto (Ênio) e Aladim. Cruzeiro: Raul; Pedro
Paulo, William, Procópio e Neco; Wilson Piazza e
Dirceu Lopes; Natal, Evaldo, Tostão e Hilton
PRIMEIRO TEMPO
correu e chutou, abrindo a
contagem.
Os minutos iniciais mosFINAL
traram a equipe do Cruzeiro disposta a abrir de
Ao contrário do que se
imediato a contagem, priri- esperava, o Cruzeiro não
cipalmente porque o Bangu modificou seu padrão de
se retraiu para seu meio- jogo, parecendo que a dlcampo, deixando que os reção técnica não achou somineiros dominassem a bo- lução para fazer com que
la e fizessem perigosos ata- Tostão se livrasse de seu
quês. Entretanto, a linha marcador e de Aladim, que
atacante do campeão cario- recebeu a especial incumca realizava Investidas es- bência de também atrapaporádicas, que sempre le- lhar seus passos.
Aos 12 minutos, Cabralvavam preocupação ao goleíro Raul, pois, Cabralzi- zinho perdeu um gol certo,
nho, Paulo Borges e Norproporcionando a Raul uma
defesa cômica, pois, o goberto dominavam com faleiro caiu sentado sôbre a
cilidade seus marcadores.
O ataque do Cruzeiro, bola.
A partir dà metade deste
impulsionado pela eficiência de seu meio-campo, período, ó Cruzeiro emprééndeu uma reação fulmltrabalhava bem até a entrada da área alvirrubra, nante, tentando equilibrar
as ações, porque até aquela
porém, o excesso de passes
curtos prejudicava êste do- instante o Bangu se apremínio aparente, pois, nin- sentava melhor, dominando inteiramente a partida.
guém chutava a gol e quanPorém, apesar de o Cruzeido o fazia era mal, sem dificuldades para Ubirajara ro atacar muito, o campeão
carioca se fixou no terreno
defender.
e se defendia bem, apareNas poucas vezes em que
ia ao ataque, o Bangu era cendo Ubirajara como a
mais perigoso do que o grande figura, praticando
delas, defesas sensacionais.
Cruzeiro e numa
A reação do Cruzeiro
Cabralzinho quase marca,
acabou sofrendo um golpe
após boa jogada com Alaquando Aladim
dim. Minutos depois, ape- mortal,
sar do juiz ter marcado o marcou o segundo gol, de
cabeça, aproveitando um
impedimento, Norberto pareceu não ter ouvido seu centro de Pedrinho, aos 32
apito e chutou para o fundo minutos. Posteriormente a
esto gol, Cabralzinho e
das redes de Raul, porém,
Norberto sairam de campo
a jogada foi anulada.
contundidos, sendo substlAos 40 minutos, Paulo
tuidos por Fernando e Ênio.
Borges driblou William e,
Os últimos minutos mosde passagem, a Procópio,
traram o Bangu dando, inentregando a bola a Caclusive, um olé, sob os
bralzinhó, que lhe devolveu
aplausos da torcida do
mais à frente, num passe
maravilhoso. O ¦ ponteiro Atlético.

GAROTOS DO ATLÉTICO
SURPREENDEM PALMEIRAS
BELO HORIZONTE (De Carlos Felippe, enviado especial)
Apesar de ter predominado em campo nos primeiros minutos da partida e ter
conseguido Inaugurar o marcador, o Palmeiras acabou
sendo envolvido pela mocidade e maior entusiasmo da
jovem equipe do Atlético,
que venceu o principal jogo
da noite de ontem, no Mlnelrão, pela contagem de 3
a 1, gols de Servllio e Laclr
no primeiro tempo e de Edgar e Buião no período complementar.
A partida foi bem dirigida

por Olten Aires de Abreu,
que expulsou Dudu o Tlão
aos 26 minutos do segundo
tempo, tendo a arrecadação
geral da noitada somado Cr?
98.247.000. As equipes jogaram assim formadas: Atlético — Hélio; Canindé, Grapete, Yander e Variei; Wanderley e Laclr (Edmar);
Buião, Edgar Mala, Santana e
Tlão. Palmeiras — Valdir;
DJalmá Santos, Djalma Dias,
Mlnuca e Ferrari; Zequlnha
(Dudu) e Ademir da Guia
(Sulngue); Gallardo (Gildo),
Darlo (Ademar), Servllio e
Rinaldo (Gallardo).

ESCOLHA DO JUIZ
QUASE PROVOCA A
SUSPENSÃO DO JOGO
BELO HORIZONTE (De Carlos Felippe, enviado
especial) — Uma controvérsia sôbre a escalaçáo do
árbitro para dirigir Bangu x Cruzeiro, quase provoca a suspensão do jogo, pois, com a ausência de
Armando Marques e sua substituição por Oltem Aires de Abreu, houve o protesto dos dirigentes do
campeão carioca, em virtude de êste último ter sido
escalado para atuar na partida dos bangüenses, ao
contrário de Airton Vieira de Morais, anteriormente
escalado para dirigir Bangu x Cruzeiro.
• Toda esta confusão visava, unicamente, colocar
Bangu e Atlético à margem do torneio, a fim de que
Palmeiras e Cruzeiro sobrassem para fazer uma final, o que possibilitaria um recorde de renda.
cussão, juntamente com 01IRREDUTÍVEL
ten Aires de Abreu, tentou
Segundo o chefe da dc- convencer a êste — que,
havia tentalegação bangüense, sr. Elias anteriormente, Elias
Gaze a
do convencer
Gaze, quando o Bangu saiu aceitá-lo como juiz, de Bando Rio, o problema do ár- gu e Cruzeiro — de que
bitro já havia sido acerta- o Bangu nada tinha a ver
criado,
do entre os dirigentes dos com o problema
propondo, finalmente, que
quatro clubes participantes fossem todos à sede da Fedo quadrangular, com a in- deração MJnelra de Futeresolver o caso
boi,
dicação de Airton Vieira de com opara
seu presidente e dlMorais para dirigir Bangu retor do Colégio de Arbie Cruzeiro. Isso serviu de tros, que teria de encontrar
motivação, para que o di- uma solução rápida e conrigente alvirrubro manti- ciliadora.
Aceita a proposta, novavesse sua decisão de não
transigir quanto à questão mente o dirigente bando juiz, afirmando mesmo güense radicalizou, dizendoo
"para o Bangu chega- que, ou Sansão apitava
que,
va a jogada dos mineiros, Jogo, conforme havia sido
ou o Banque nos enrolaram, dizendo assentado no Rio, em
campo.
não
entrava
na
gu
a
equipe
jogaria
que
e
preliminar, numa partida Diante disso, mineiros
a
IndJaceitaram
marcada para as 20 horas*. paulistas
Sôbre o assunto, o juiz cação de Airton Vleirt de
Airton Vieira da Morais, Moraia para Juiz d» pwtambém presente à dis- tida.
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