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iáREI^á QUER
NOVA FORÇA
:SEM EX-UDN

'¦ 
Gjrupo de deputados da ARENA

favorável à formação de uma ter-
ceira força política, com base nos

, entendimentos mantidos entre. ossrs. Juscelino Kubitschek e Carlos
Lacerda, defende a não participa-ção de ex-udenistas como pssencial
para o êxito da iniciativa. Êsses
deputados baseiam sua posição na
tendência manifestada pelo própriomarechal Costa .e Silva, que, mes-mo reservado em face da sua posi-
ção, não se mostra insensível à im-
plantação de um terceiro partido
político.

0 MDB de Minas, pela palavrado deputado José Maria Magalhães,
está disposto a convocar o Con-
gresso para examinar o problemacriado com a decretação do cru-
zeiro novo. Acha o parlamentar quea desvalorização da nioeda decre* •
tada pelo presidente Castelo Bran-
co é de tal forma qrave que o Con-
gresso não deve ficar alheio à sua
discussão. A seu ver, os reflexos
na economia brasileira "são desas-
trosos e o; Congresso tem que se
manter atento ao crime que se co-
mete contra o País", sugerindo-aue
seja feita a convocação do Parlá^
mento utilizando-se requerimento
já èm^pódèr dò Hdèr do partido paCâmarâ> sr, Mário Covas. . '
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Última Página Jornalista Roberto Félix casou-se in extremis
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O governo da China colocou Pe*
quiift wb controle milltat e no-
meou o^ ministro de Segurança Pú--
blica, Hsleh Fu*Chih, presidente do
comitê^^ ençatrs|adOo de organizar,
uiria comitoàMiülar na capital. A
notícia foi diywgáda em Tóquio por
um jornal japonês, acrescentando
que a medida se destina a fortale-
cer o poder de IK^ao Tse-tung na
capital. Cem mil chineses realiza-
ram ontem o maior comício anti*
soviético dos últimos 15 dias.
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PAULISTAS
SOFREM COM
FONTENELE

Em seu segundo dia como dire*
tor de Trânsito, o coronel Fonte-
nele transtornou a vida de São Pau*
lo, retirando os ônibus municipais
e suburbanos da Estação Rodovia-
ria, praticamente sem qualquer avi-
so prévio, e distribuindo os locais
de embarque e desembarque pelos
vários bairros da cidade. Sem o
auxílio de placas indicativas, mi-
lhares de passageiros passaram o
dia de ontem à procura dos novos
pontos.
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mmpEPOts
Internada «sde segunda feira de

carnaval OólO^^lp^sa Aguiar,

O comércio varejista aumentou, ontem* de 20„
a 25 por-cento os preços dos gêneros de primeira
necessidade, como banha, arroz e batata, responsa-
bilizando a desvalorização do cruzeiro pela onda
aumentista. Ainda esta semana o leite deverá'pas-
sar de Crf 275 para Crf 340 o litro,,fnquanto a
carne de primeira irá para Crf 2.800 o quilo. V

O sr. Maurício Chagas Bicalhò, p^residante dos
três bancos oficiais mineiros, informou; que espera
grande afluência do público aos guichês, èm vir-
tude do longo período àé fechamento dos* bancos,
mas estimou qué os depósitos devern crescer cóm
o cruzeiro novo. Em São Paulo, p sr. Herbert Levy
fêz enérgicas declarações çpntra as últimas medi-
das do Governo, e a indústria ^dê àtttépéçàs 1bl'jfa
deração das Indústrias sohditaíà»,1.'.% Ip^umèh-
tos encaminhados ao mmistroífu^W^. o parce-
lamento do recolhimento ào ^jÊVwto' &6%Pe í^rp-
dutos Industrializados. O governo do E?tado do
Rio prorrogou até amanhã o praxo da ^pagamento
do Imposto Sóbre Circulaçjlo de Mercadorias e, em
Pernambuco, o sr. José Alimohtá, o presidente db
Centro da Indústria, condenou com veemência ò
cruzeiro novo e a alta dd dôllür, què, 'sègúhdo dis-
se, virão prejudicar grandemente as empresas. A
partir de amanhã, o público ém todo'o Brasil terá
prazos variáveis entre 90 dias e 15: meses plani trò-
;ar o dinheiro aWal pelo cruzeiro novo,'tendo cer-
tos círculos financeiros calculado qué os especula-
dores ganharam Crf 30 bilhões com. as novas ta-

. xas cambiais. ';. . '.'„,'
O sr. Hélio Marques Vianna, gerente de Fis-

çalização Financeira do Banco Central, informou
qué embora ò cruzeiro novo entre em vigor ama-
nhã, os bancos terão prazo até 31 de março parase adaptar à nova moeda. Até lá serão normalmen-
te descontados os cheques preenchidos em cru-
zeiros velhos, cabendo aos bancos carimbar nas
notas o seu valor de acordo com o cruzeiro novo.
Acrescentou que o periodo até 31 de março ser-
virá, também, para que o público.de um modo ge-ral se eduque em função da noyámòèdá./:, ,*K!

Economia, págs. 2,311." 17.* do 2.0 cacl.
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O BOM COMEÇO
Caráter compreensivo dc EHa levou tenista Ronald Barnes ao casamento (AP)

. m. do^^.w^MüMéipàl. Virgí*^
nia. que considerava o casamento
p,.sèu maior desejo, contraiu enia-
cé; com o jornalista Roberto Félix
que a acompanhava na ocasião do
acidente, poucas horas antes de
entrar em coma. A artista que con-'
tracenava com Dercy Gonçalves
num programa de televisão, estava
radicada há muitos anos no Rio.
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BARNES CASA
COM ELLA
EM CARACAS
CARACAS (AP-CM) — O tenista
brasileiro Ronald Barnes casou-se,
ontem à noite, com a loura vene-
zuelana EUa Ploch, de 23 anos, a
quem conheceu durante os torneios
esportivos de que participou, par-tindo depois em lua-de-mel paralocal desconhecido. "Agradei-me de
sua simpatia, seu caráter extrema-
mente compreensivo, enfim, sua'maneira de ser", disse, depois da
cerimônia, o tenista brasileiro, que,
com 26 anos, já participou nove vê-
zes dos encontros preliminares d*a
Copa Davis e de torneios em. Wim-
bledon e Forest Hills.

ütMfeiiuÉ* AAttf rlírvínl ¦Aa ínfauwstinfi' l
Ü* raos^''BBmar GümOètÍêí UmAsAo
flfa da coxa direita, e »JMca, Simone

A morte de uma filha, ém dezetoliro, fi| o
funcionário aposentado Mário ='Êric;i»;' dè;*SíâíéíÍ^:*&c
89 anos, atirar-se de seu apartamento no Vlfi *an-
dv'^:AyjBitÍ4í'CQp||[ilm^

JJfftU;
da#uri-

ficação, traumatismo do crânio e lesões pelo corpo.
O suicida, paralítíco, utilizòu-se de suas muletas e
de uma cadeira da sala para éhégar ao parapeito
da janela de seu quarto. Embora nâo tenha dei*
xado bilhete, seus parentes não encontram outra
razão para explicar o suicídio senão a morte de
Ana Salles, filha, única de Mário Érico, que em
dezembro do ano passado morreu de câncer. El-
mar e Simone estão internados no HMC.

HOMEM DA CHACINA
VISTO NO CATETE

O indivíduo Antônio José Ribeiro, vulgo To*ninho, tido como um dos autores da chacina daBarra da Tijuca, foi visto, ontem, rondando o pré-dio h.° 89 da Rua Tavares Bastos, no Catete, ondereside sua amante, a mundana Maria de FátimaA informação é de moradores do edifício, para os
quais a seqüência de crimes teve início às primei-ras horas da madrugada de quinta-feira, dia 5 de
janeiro, quando ouviram cinco estampidos dé armade fogo e correram até a janela. Ainda segundo osmoradores, logo após os tiros alguém pronuncioua frase "êsse já não fala mais". A seguir, o automarca Gordini, chapa 14-0743, partiu em dispara-
da. Disseram ainda que, desde as 20h de quarta-feira, dia 4, o auto usado para transportar os, cri-
minosos ficou estacionado em frente ao prédio,sendo que por volta de 0h30min do dia seguinte
Toninho despediu-se de Fátima, que estava na sa-
cada do apartamento. '¦¦¦••
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MANGUEIRA
DESFILA EM
COPACABANA

Depois de esperar várias horas,
por exigência das emissoras de te-
levisão, que o presidente do Banco
Central, sr. Dênio Nogueira, termi*
nasse sua palestra numa cadeia de
tevê, a Estação Primeira de Man-
gueira, campeã do carnaval de
1967, voltou a mostrar o seu "Mun-
do Encantado de Monteiro Lobato",
agora na Avenida Atlântica, com tô-
das as suas alas, carros alegóricos,
bateria e destaques: o mestre-sala
Delegado, a porta-bandeira Neide,
e o Trio do Pandeiro, com Carli-
nhos. Pimpolho e Rogério. O des-
file começou na Praça do Lido e
foi encerrado no Posto Seis, e hoje
a Mangueira realizará sua festa de
confraternização, no Campo Grande
Atlético Clube, que já encomendou
dois mil quilos de carne e muitos
litros de chope.

HOJE

TEMPO

O Serviço de Meteorologia prevê para
hoje, no Rio e em Niterói, tempo instável, com
chuvas ocasionais. Temperatura em declínio.
Frente fria fraca sôbrc o Rio e Estado do
Rio. A máxima de ontem foi de 30 graus em.
Bangu e a mínima 21.3 graus no Alto da
Boa Vista.

CADERNO

O 4.° Caderno do CORREIO DA MANHA
publica hoje, entre outros, artigos de Fernan-
do Pedreira, frei Raymundo de Almeida Cin-
tra, José Lino Grünewald, Paulo Francis, Ha-
roldo de Campos, Mário Pedrosa, Morton H.
Halperin e John Wilson Lewis, Elizabeth de
Carvalho, Paulo de Castro e Newton Carlos.

FUGA

O governo venezuelano fechou as fron-
teiras do país para impedir a saída dos e>ç-
senadores Garcia Ponce e Pompeyo Marquéz
e do eng.0 Teodoro Petkoff, que fugiram de
uma prisão militar.

SOS

Segundo notícias de Santos, o barco pes-
queiro Jangão, do deputado e homem de TV
Blota Júnior, estava fazendo água e em pe-
rigo de naufrágio, ontem à noite, nas ime-

diações de Perulbe, com 20 pessoas a bordo.
Um helicóptero da FAB e uma lancha da
Marinha. rumaram para o local, desconhe-
cendo-se os resultados da busca até o mo-
mènto de encerrarmos esta edição.

SEPULTAMENTO
Foi sepultado ontem às 17h, no cemitério

do Caju, o ex-deputado e diretor de A Noite
Ilustrada Jorge Valadão, um dos fundado-
reà da'Associação Brasileira de Reabilitação.
FANTASIAS

Com grande público que se situava sob
a passarela suspensa, foram entregues ontem
às 19h, no Teatro Municipal, os prêmios das
fantasias de luxo e originalidade, masculina
e feminina, do concurso do baile de gala do
carnaval deste ano.

Nesta Edição 60 páginas
PREÇOS — Guanabara e Estado do Rio;
Dias úteis — Cr$ 200; Domingos — Cr%
300.'Brasília, Minas Gerais, Espírito Santo
e São Paulo:'Dias úteis — Cr$ 300: Domin-
gos — Cr$ 400. Goiás, Mato Grosso, Para-
ná, Santa Catarina, Rj0 Grande do Sul, Ba-

-JlüU-Alagaasr-Sergipe e Pernambuco: Dias
úteis — Cr$ 300; Domingos — Cr$ 500.
A/aranhão,, Pará, Amazonas, Acre e Terri-
tórios: Dias úteis — Cr$ 400; Domingos —

Cr$ 700.

OEA: CRISE
AMEAÇA
CONFERÊNCIA
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RECOMEÇAM
OS ATAQUES
NO VIETNAM
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INCÊNDIO NÃO
MUDA ROTA ,
DEKOSYGIN
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PODE SER UM
PERSONAGEM
DAS MINHAS

MEMÓRIAS

A PARTIR DE

; QUINTA-FEIRA,
TODOS OS DIAS

. MM^M\ M^M^M^. •mtO

NELSON RODRIGUES \
NO

Correio da Manhã
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AL TA DO DÓLAR DÁ L UCRO DE 30 BILHÕES
BELO HORIZONTE (Su-
cursai) — A procura de
dólar nas casas especiali-
zadas cresceu muito na
quinta-feira da semana
passada, a ponto de se es-
gotarem os negócios de
câmbio no dia seguintepor
íalta da moeda, o que le-
vou as autoridades mone-
tárias a acreditar que a
informação da elevação da
taxa do dólar chegou a Mi-
nas seis dias antes de ser
decretada. Estimava-se on-
tem, nos meios financeiros
de Minas, que o lucro ob-
tido por particulares, em
todo o Pafs, com a elevação
da taxa do dólar, foi de
aproximadamente 30 bi-
lhões. Só na última sema-
na perto de US$ 60 mi-
lhões deverão ter sido ne- .
gociados nas principais
praças do Pais.

REUNIÕES
" 

Vencido o impacto ini-
ciai, as classes produtoras
de Minas, principalmente
os bancos, passaram a exa-
minar com mais serenida-
de as repercussões reais »
das modificações introdu-
zidas pelo decreto presi-
dencial. Ontem, pela ma-
nhã, o Sindicato dos Ban-

, cários esteve reunido ex-
traordinà.riamente: para
examinar o decreto e al-

. gumas circulares expedidas
pelo Banco Central e pu-
blicadas pelo CORREIO
DA MANHA. Além dos ge-
rentes e diretores dé ban-
cos, também, o pessoal da
Agência do Banco Central

tomou conhecimento da
circular 73, através da edi-
çào do CORREIO DA
MANHA.

Mas por falta de infor-
inações oficiais, os direto-
res de bancos resolveram
examinar o assunto de for-
ma informal, deixando pa-
ra segunda-feira, cedo, uma
análise oficial do assunto.
À tarde, os bancos e agên-
cias financeiras receberam
a circular 73 e a resolução
47, expedidas pelo Banco
Central.

Também a comissão téc-
nica de economia e finan-
ças da Associação Comer-
ciai de Minas esteve reu-
nida ontem para estudar
as diversas implicações de-
correntes da implantação
do cruzeiro rrôvo,: bem
como os reflexos do au-
mento do custo do dólar.
Foi a comissão convocada
pelo presidente Avelino
Meneses, no decorrer da
última reunião da direto-
ria da ACM em atenção a
várias proposições de dire-
trizes e também a idênti-
ca solicitação do sr. Paulo
Murilo de Lima Neves,
presidente da citada co-
missão.

Participaram dos traba-
lhos da comissão os srs.
Eugênio Murgel Furtado,
delegado do Banco Central
da República, Rui de Cas-
tro • Magalhães, represen-
tante mineiro junto ao
Conselho Monetário Nacio-
nal e Francisco de Assis
Castro, presidente do Sin-
dicato dos Bancos de Minas

DR. MOISÉS FISCH
Sf-ÍJÍ:??1*. * Ç.,.*lU£G,* * CLINICA DaV SENHORAS . ÒNDAgCUHTAI. AT. Rio Branco, 151 - Cr. M3. ti. 4MS4S • .H-1549
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PERCA SUA INIBIÇAO
A Academia Brasileira de Oratória inicia, éste mês, nova

turma de leu curió de Oratória, constando de deiinlblçio,
gesticulai-lo, técnica de improvisar e cuidadoso preparo de
discursos, palestras e conferências. Informações: Rua Al-
cindo Guanabara,.24 - sala 1008, das 13 às 19 horas, 42447

Gerais, tendo os mesmos
sido convocados pelo pre-
sidente Avelino Meneses
para que colaborem com a
entidade no sentido da bus-
ca.de uma definição pre-
cisa da conjuntura a ser
estabelecida pela reforma
monetária no País.

BANCO CENTRAL

O gerente do Banco Cen-
trai em Belo Horizonte, sr.
Eugênio Murgel, informou
que de acordo com instru-
ções que recebeu do Rio
as escritas terão um prazo
para se adaptarem às novas
disposições até 31 de março
e que até essa data tam-
bém as obrigações regis-
tradas na antiga nomecla-
tura deverão ser aceitas pe-
Ias partes. A partir de 31
de março elas, então perde-
rão os valores. Advertiu,
no entanto, que a partir de
segunda-feira as obrigações
deverão ser preenchidas de
acordo com a nova nome-
clatura.

O sr. Eugênio Murgel in-
formou ainda que as cédu-
Ias, ao contrário do que íoi
divulgado, só serão reca-
rimbadas no Rio, pelo Ban*
co Central. As agências lo-
cais não possuem mecanis-
mo para fazer a operação.
Aliás, o sr. Eugênio Mur-
gel não acredita que o Ban-
co Central faça a recarlm-
bagem nas cédulas em uso.
O Banco Central possui
grande quantidade de cé-
dulas novas, já carimbadas.
Só estas cédulas é que de-
verão receber a recarim-
bagem.

PRONUNCIAMENTOS

O presidente da Associa-
ção Mineira das Empresas
de Crédito, Investimento e
Financiamento — AMEFIC
— sr. Sílvio Gradinetti,
afirmou que a alteração na
taxa cambial significa um
ajustamento à realidade na-

cionai, adotada em boa ho-
ra e com ótimas repercus-
soes na economia nacional.
Esta medida vem demons-
trar que o presidente Cas-
telo Branco realmente tem
intenção de entregar o Go-
vêrno ao marechal Costa e
Silva sem problemas e com
tranqüilidade, c h e g a n do
mesmo a tomar para si me-

1 didas muitas vezes consi-
deradas antipáticas.

CUSTO DE VIDA
Entende o sr- Silvio Gra-

dinettí que o ajustamento
da taxa do dólar terá uma
repercussio mínima no
custo de vida, pois, éste
aumento de 27,25 por-cento
depois de um periodo de um
ano e três meses sem alte-
ração, corresponde a mais
ou menos, a alta verificada
nos preços internos! Assim
é que enquanto os custos
internos eram elevados
constantemente durante
aquele periodo, a taxa do
dólar se manteve a mesma,
fazendo com o Brasil tra-
balhasse com uma taxa ir-
real .

v"tste 
ajustamento — fi-

nalizou o sr. Silvio Gradi-
netti — já era esperado por
nós há mais de três meses,
mas não sabíamos quando
seria 1 efetivado. Evidente-
mente que éle trará um im*
pacto no custo de vida,
mas será em índices muito
inferiores aos registrados
no passado quando aquela
taxa era alterada."

REALIDADE

Também o presidente do
sindicato dos bancos de
Minas, sr. Francisco de
Assis Castro,, é de opinião
que a medida do governo
federal íoi tomada em boa
hora, principalmente pelo
fato de que trará o incen-
tivo às exportações brasi-
leiras. A taxa de Cr$ 2.200
já há algum tempo vinha
desestimulando as expor-

Uma
boaviageR**-
começa
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quando
se procura
um agente tlATA/

O Agente IATA existe pana facilitar sua viagem. Êie. é o especia-
lista em viagem capaz de fornecer os seguintes serviços: reserva de
passagens, acomodações em hotéis, escolha das melhores e mais
econômicas conexões, sugestões de excursões e até recomendação
da roupa mais adequada ao clima das cidades incluídas no seu roteiro,
E O mais-importante: o Agente IAJA faz tudo isto sem cobrar um
centavo por este serviço. Afinal êle está preparado, melhor do queninguém, para facilitar sua viagem desde o começo. Basta procurá-lo.

tações pois os exportado-
res não tinham condições
de concorrer no mercado
internacional, em face da
taxa do dólar não corres-
ponder aos custos internos
de produção.

PSICOLÓGICO
O' economista Samuel

Brenner, do Banco de De-
senvolvimento de Minas
Gerais, acha que o único
aspecto que tem real in-
fluência é o psicológico,
porque na prática não ha-
verá modificação nenhuma.
Para o combate à inflação
é importante porque con-
vence o povo de que a nos-
sa moeda está forte, sur-
gindo também o aspecto
hilariante, através dos cos-
tumeiros "contos-do-vigá-
rio". O aumento do dólar
restabeleceu a capacidade
competitiva do exportador
brasileiro, trazendo entre-
tanto, duas conseqüências
negativas: 1) vai diminuir
o estimulo ao aumento da
produtividade, já que o
produto externo chegará
aqui mais caro, enquanto o
nacional estará mais bara.
to; 2) elevação dq custo
de vida, pois se importa-
mos trigo, por exemplo, o
produto chegará mais caro
ao Brasil, com o canse-
quente aumento dn pão etc.
acha que com o aumento
da taxa do dólar os pro-
dutos brasileiros que utili-
zarem componentei impor-
tados terão os seus preços
elevados para compensar o
aumento do preço desses
componentes. Para os eco-
nomistas do Banco do De-
senvolvimento o cruzeiro
novo não modificou nada,
enquanto a elevação do dó-
lar deveria ter vindo muito
antes e em Índices maio-
res pois não acompanhou a
taxa real da desvalorização
monetária. Deve haver ou-
tro aumento, para corrigir
as distorções de quando a
taxa fictícia era mantida
por subsídios pagos pelo
povo.

FRANÇA

A medida decretada pelo
presidente da República ao
valorizar o cruzeiro foi ado.
tada antes pela França e
pela Alemanha com bons
re«ultados,para a economia
dos dois países, segundo
disse ontem -o presidente
em ex^efcit* da Fedeíáçfio
das Industrias de Minas
Gerais, sr. Nansen Araújo.
A diferença é que a Fran-
ça--valorizou' sua moeda" èm
cem vezes quando nós fo-
mos mais longe, valoriza-
mos mil vezes. A alta do
dólar influirá inevitável-
mente no custo de vida pois
somos um Pais importador
e por isso não temos saida.
Para o sr. Nansen Araújo a
alta do dólar permitiu que
pudéssemos voltar a par-
ticipar no mercado inter-
nacional e para exemplifi-
car basta citar minha situa,
ção: antes tinha posição no
mercado exterior e com o
preço do dólar fui afastado,
mas agora tenho novas
perspectivas. Entretanto, os
turistas não vão gostar da
alta do dólar, pois muitos
não poderão mais fazer pas-
seios. Para o presidente da
Federação das Indústrias
no Brasil, infelizmente nos.
sa democracia não funciona
direito: acordamos com a
vida toda mudada, através
de um decreto-lei do presi-
dente da República. Nosso
País é um pouco leviano, e
está o presidente da Repú-
blica tomando medidas ra-
dicais. Quanto ao cruzeiro
novo o sr. Nansen Araújo
disse que ainda não temos
equipamentos mecânicos
para calcular e com a volta
do centavo nossas máquinas
terão que ser reformadas
pois não permitem cálculos
utilizando o centavo.

INTERNATO
Tereiòpollai — Primário •
Glnailal, meninos a menl-
nas. Matriculai para o 1.*
Semeitra 19*7. Teli. Rio:
27-3431; 32-3246. ESCOLA
ANGLO-AMERICANA (an-
Ura Kicola Brltánlc» de Te-
reiópolii). 36599
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CLINICA DE DOENÇAS SE-
XUA1S — Trat. da impotência.
Pré-Nupcial. Orientação Dr.
Gilvan Torres Av. R:o Branco,
158 — 8| 913. Tel.: 42-1071.

17314

NEUROLOGIA INFANTIL
DR. OLAVO NERY - Prof.

PUC, Docente UB — Rua Soro-
cebi, 4*4, grupo 401. 37-35H.

31W1

IMPOTÊNCIA
Doencai sexuais crônicas, pré-
núpclal, atraio do deienvolvi-
merfo, tratamento rápido. Dr.
AUGUSTO MARQUES. Rádios-
copia. Consultai I ai 20 horas.
Sábado e feriado até às 18 ho-
ras Cartas e Informações tele-
fones: 22-7481 e 32-6671 — Rua
Riachuelo, 386 — Rio.

51065

PÚBLICO TEM PRAZO
PARA FAZER TROCA
DO CRUZEIRO VELHO

O Banco Central da República fixou prazo va-
riável de 90 dias a 15 meses para que o''público em
todo o território nacional possa trocar o dinheiro
atualmente, em circulação pelas novas cédulas de
cruzeiro novo, equivalentes a mil unidades do cru-
zeiro atual, contado o prazo a partir de amanhã, dia
13, quando passará a -vigorar o novo padrão mone-
tário nacional.

Oa possuidores de cédu-
Ias de papel-moeda nos va-
lôres de 1, 2 e 8 cruzeiros
atuais deverão recorrer às
agências dos bancos parti-
culares para a troca desse
tipo de dinheiro no prazo
de 90 dias, depois do que
elas perderão o valor. As
moedas metálicas de todos
os valores lançadas até ho-
je permanecerão em cir-
culação até 12 meses, pe-
riodo em que o público de-
verá promover a sua troca
pelo cruzeiro-nôvo. Sò-
mente depois desse prazo, a
Casa da Moeda terá cunha-
do as novas moedas de cru-
zeiro novo metálico para
que o Banco Central da
República as lance em
circulação,

DESCONTOS
Durante os próximos 15

meses, as cédulas de Cr$ 10
(dez cruzeiros) poderão ser
trocadas pelo cruzeiro nô-
vo, sem desconto, isto é por
NCrf 0,01 (um centavo de
cruzeiro novo). Depois des-
se prazo perderão o valor.
As cédulas de Cr$ 20 (vin-
te cruzeiros) durante seis
meses serão trocadas sem
desconto, valendo NCr? 0,02

(dois centavos de cruzeiro
novo) do 7.° ao 15.° mês
serão trocadas com o des-
conto de 50%, ou seja, va-
leráo apenas NCr$ 0,01 (um
centavo de cruzeiro novo);
e perderão totalmente o
valor após 15 meses. As cé-
dulas atuais de Cr$ 50 (cin-
qüenta cruzeiros) serão
trocadas sem desconto nos
três primeiros meses por
NCr$ 0,05 (cinco centavos
de cruzeiro nôvó); .com o
desconto de 20% entre o
quarto e o sexto mês, isto
«..valerão apenas NGr$ 0,04"
(quatro centavos de cru-
zeiro novo); do 7.° ao 9.°
mês as mesmas cédulas
perderão 40% do valor, po-
dendo ser trocadas por
NCr$ 0,03 (três centavos de
cruzeiro novo); do 10.°
ao 12.° mês perderão 60%
do valor, passando a equi-
valer a NCr$ 0,02 (dois
centavos de cruzeiro novo);
do 13.° ao 15.° mês perde-
ráo 80% do valor, sendo
trocadas por apenas NCr$

0,01 (um centavo de cru-
zeiro novo) e do 15.° mês
em diante perderão total-
mente o valor.

SEM CARIMBO '

O Banco Central adverte
ao público e aos empresa-
rios em geral que não ha-
verá impressão de cédulas
nos valores de 20 e 2 cen-
tavos de cruzeiro novo,
correspondentes às atuais
cédulas de 200 e 20 cruzei-
ros, que serão recolhidas
pela rede bancária priva-
da. Todas as cédulas, de
qualquer valor deverão ser
trocadas no máximo até 15
meses contados de amanhã.
Os preços de venda de tô-
das as utilidades, bem como
as remunerações por pres-
tação de serviços de qual-
quer natureza devem ser
escritos, a partir de ama-
nhã, simultaneamente, em
cruzeiros atiíkis e em cru-
zeiros novos. Na escrita se-,
rão arredondadas as ira-
ções de milésimos de cru-
zeiros para todos os efeitos
lCKGtis

COMO TROCAR
O leitor deverá reunir tô-

das as cédulas de que dis-
p6e nos valores de 1, 2 e 5
cruzeiros para trocá-las
Imediatamente na agência
bancária mais próxima de'
sua residência. O valor to-
tal, que poderá ser comple-
mentado com cédulas de
Cr$ 10, 20 ou mais cruzei-
zos atuais, será convertido
em cruzeiro ou sentavos no-
vos- Para melhor compre-
ensão do novo sistema, bas-
ta lembrar que serão re-
marcadas todas as merca-
dorias. O pão em bisnaga
atualmente de CrS 250 va-
lera NCr$ 0,25 (vinte e cin-
co centavos de cruzeiro
novo); a carne verde, por
exemplo, a alcatra que al-
guns açougues vendem por
Cr$ 3.000 o quilo, valerá
UCrf ~ 

3,00 /três cruzeiros
novos); uma dúzia de ovos
cobrada atualmente á ra-
zflóyde Cr$ 1.100 passará a
valer NCr$ 1,10 (um cru-
jeirà -novo * dez 'centavosj';
um maço de cigarros Con-
tlnental que atualmente
custa Cr$ 450, será cobra-
do à razão de NCr$ 0,45
(quarenta e cinco centavos
de cruzeiro novo); o Ho-
olywood tabelado a CrS 500
passará a NCr$ 0,50 (cin-
qüenta centavos); e assim
por diante.

TABELA
Para melhor facilidade

dos nossos leitores se adap-
tarem ao novo padrão mo-
netário, damos abaixo a ta-
bela indicativa da relação
de troca do cruzeiro atual
pelo cruzeiro novo:

CRUZEIRO ATUAL CRUZEIRO-NÔVO
Símbolo Cr$ Símbolo NCr$

Cri 10 NCrS 0,01 (um centavo)
Cr$ 30 Nio seri carimbado NCrS 0,02 (dois centavos)
Cr$ 50 NCr$ 0,05 (cinco centavos)
Cr$ 100 ' NCr$ 0,10 (dez centavos)
Crf 200 Nio terá carimbado NCrS 0,20 (vinte centavos)
Cr$ 500 NCr? 0,50 (cinqüenta centavos)
Cr$ 1.000 NCr$ 1,00 (um cruzelro-nôvo)
CrS 5.000 NCr? 5,00 (cinco cruzeiros-no-

vos)
Cr$ 10.000 NCr$ 10,00 (dez cruzeiros-novos)

BANCO BOAVISTA S.A.
Uma completa organização bancária

Solicita, com empenho, que os seus clientes ado-
tem, nos cheques e depósitos, a nova moeda:

NOVO CRUZEIRO, NCR$

BANCO BOAVISTA S.A.
Uma completa organização bancária

Esclarece ao Público:
que os algarismos inscritos no carimbo do Banco
Central fixam o novo valor das notas já em
circulação, mantendo exata relação com o valor
anterior da nota.

NOVO'CRUZEIRO

10,00
5,00
1,00

BANCO BOAVISTA S.A.

CRUZEIRO VELHO

10.000
5.000
1.000

O pioneiro das agências metropolitanas

Carta do
Ibrahim

Assinada por Ibrahim
Sued, com endereço da
Avenida Atlântica, 3668,
recebi longa epístola, en-
tremeada de frases inglc-
sas, para dar maior au-
tenticidade d origem,
epístola na qual o autor
se refere ao grifo do úl-
tímo dia 29, em que rc-
memorei episódio por mim
assistido no Ipu, quando
um cateeiro-uiajante. de-
clamador, num sarau em
casa de família impor-
tante do lugar, recitou o
célebre soneto de Arvers.
No penúltimo verso,
quando o poeta perpunta

que 7iiulher será essa?
o declamador capri-

chou na entonação, e, do
sereno, Aragao gritou an-
tes que o moço terminas-
se o recitatiro: — É a
BALACó.

Foi um escândalo dos
diabos. A festa acabou e
o caieceiro-tnajante, muito
antipatizado pelos rapazes
boêmios da terra, nunca
mais declamou coisa al-
ouma. O nome da infeliz
Balaço era excomungado,
daí a gozação do fato.
Pode parecer com casos
citados na missiua, mas
ninguém no Zpu pensou
nisso, muito menos o Ara-
gão, cujo objetivo era
apenas encalistrar o reci-
tador.

Não sei realmente se a
epístola é do Ibrahim, que
foi meu calouro de petecn
in ilo tempore, tornando-
se depois o célebre cro-
nistn, que ainda hoje é
um ás, malgrado o apare-
cimento de outros que ai
estão brilhando, Mas co-
mo dizia o senador Gil-
berto Marinho, o Ibrahim
é o Ibrahim!

Desconfio da autentici-
dade da carta, antes di
tudo por tratar de assun-
to a que..um periodista
internacional como o ci-
tado não daria importan-
cia, e além disso, a ver-
dade é que Ibrahim an-
dava com "seu Artur"
que regressou no dia l.r
quando a epístola é data-
da de 30 do més passado.

Por último, devo dizer
que o Aderson de que
fala a Raquel domingo é
mes 7ii o seu compadre,
mais um das centenas de
cidadãos com esse nome
no Ceará, graças ao fa-
moso dentista que escre-
veu o Dedo de Deus,
aliás uma charopada em
boas condições, mas su-
cesso no seu tempo,

ALL RIGHT

Correio
da Manhã

End. Teleg..» "CorreomanhíT
ADMINISTRAÇÃO, R E D A -

ÇAO, OFICINAS a CIR-

CULAÇÃO!

Av. Gomes Freire, 471 —
Tel.: 52-2020 (rede Interna).

DEPTO. DE PUBLICIDADE
Av. Rio BrhrtCC, 185 — loja C
Tel.: 52-6156 (rede Interna).
RECEPÇÃO DE ANÚNCIOS

Balcão Assinaturas, In-
formações, etc.

Agência Central: Av. Rir
Branco, 185, esq. Almirante
Barroso — Tel.: 52-6156
(ride Interna).

Agência Gomes Freire (Zona
Centro): Av. Gomes Frei-
re, 471 — Tel.: 22-0037.

Agência Copacabana (Z o n n
Sul): Av. N. 8.» de Co-
pacabana, 860-A — Tel :
37-1832.

Agência Tijuca (Zona Nor-
te): Rua Conde de'Bonfim,
406 — Tel.: 34-9265.

Agência Méier (Subúrbio):
Rua Lucidlo Lago, 271.

SUCURSAIS

São Paulo: Rua da Consola-
cao, 222 — l3.o andar —
Tels.: 33-3070 * 33-6991.

Belo Horizonte: Rua Rio do
Janeiro, 462 — Tel.: 5-0470.

Brasília — DF — Quadra 14
Casa 22 — Tel.: 2-2524

Recife: Rua Gervaslo PlreE.
285 — Loja 2 - Tel.: 2-5403.

Porto Alegre: Av. Borge3 de
Medeiros, 308 — ConJ. 184.

Niterói: Av Amaral Peixoto,
370 — Loja 8 e ConJ. 426 -
Ed. Líder - Tels.: 2-34312-3432 c 2-3433.

ASSINATURA DOMICILIAR :

Anual  39.000
Semestral  22 COU
Trimestral  1ü.v<j

ASSINATURA POSTAL :

Anual  25 000
Semestral  14.000
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ONDA DE AUMENTO COM O CRUZEIRO NOVO
ATRIZ NÃO RESISTE
ÀS QUEIMADURAS E
MORRE APÓS CASAR

Após ver realizado o seu maior sonho, o casa-
mento com o jornalista Roberto Félix, a atriz por-
tuguésa Virgínia Noronha faleceu às 15 horas de
ontem, em conseqüência das queimaduras que sofreu
na segunda-feira de carnaval, à entrada do Teatro
Municipal, quando teve seu vestido incendiado.

O casamento in extremis, no civil, foi realizado
diante de oito testemunhas, entre as quais, a come-
diante e atriz Derci Gonçalves, sua amiga há muitos
anos. Não houve tempo para o casamento religioso,
pois Virgínia entrou em coma às 6h30min de ontem.
O enterro será hoje, às 16h, no Cemitério São João
Batista.

TRISTEZA

O jornalista Roberto Pé-
lix, credenciado na Assem-
bléia e no Palácio da Oua-
nabara, que na hora do aci-
dente, teve a sua mão quei-
mada ao socorrer a atriz,
tentando abafar o incêndio,
não saiu um momento se-
quer de perto da sua cama.
durante a sua estada no
Hospital Sousa Aguiar. Com
queimaduras de 1.°, 2.° e3.°
graus na mão esquerda, não
conseguia conter o choro e,
de olhos vermelhos, recome-
çou a soluçar quando se viu
diante do local, na Cinelâo-
dia, onde ocorreu o acidente.

O pouco que Virgínia No-
ronha possuía, deixou para
Roberto Félix que, preten-
de construir um jazigo para
a atriz.

Segundo Dercy Gonçalves
que não a abandonou no
hospital, Virgínia Noronha
em uma mulher sozinha no
mundo, sem saber do para-

Americana vê
os problemas
da brasileira

Para estudar os proble-
mas sociais da mulher bra-
sileira, e em visita ao Con-
selho Nacional de Mulhe-
res, chegou ao Rio-.de-Ja» ¦
neiro a norte-americana
Mary Craig Schuller, pre-
sidente do Conselho Inter-
nacional de Mulheres, st-
ciado em Paris, e com re-
presentações em 60 países,
inclusive o Brasil, um dos
mais novos associados.

A sra. Schuller recebeu
com um almoço no Copa-
cabana Pálace a presidente
do CNM, Romy Medeiros
da Fonseca, e lamentou d
ausência da senhora do go-
vernador, d. Ema Negrão
de Lima, a quem convidou,
através da sra. Cotrlm
Neto, para o próximo con-
gresso do CIM, em setem-
bro, em Londres.

PROBLEMAS

Entre as diversas preo-
cupações do CIM, disse a
sra. Schuller, está a alia-
betização de adultos, vi-
sando a evitar o abismo
existente entre pais e li-
lhos, como ela observou na
América do Sul, onde são
comuns as íamílias em que
os filhos estudam mas em
que os mais permanecem
na ignorância. Outro pro-
blema, frisou, é a prosti-
tuição, já tendo sido cria-
do um comitê para o bem-
estar social, no organogra-
ma do conselho.

PRESENTES

Estiveram presentes ao
almoço de ontem, as sras.
Cotrim Neto, representan-
tando a senhora do gover-
nador; Daisy Porto, Virgi-
nia Diniz Carneiro, Maria
José Austregésilo de
Athayde, Zéia Pinho de
Resende, Frcda Jardim
Bendi, B e r t h a Benoliel,
Ferreira Guimarães, laia
Silveira, a presidente do
CNM, Romy Medeiros da
Fonseca e a srla. Rosy Ar-
cher .

Assistência aos Lázaros
Com sua contribuição a est]

Campanha quo visa a salvar
centenas de crianças do conta-
pio da lepra, você estará pra-ticando um ato de alto sentido
cristão e patriótico Envie sua
ajuda para a sede üa Socieda-
de do Distrito Federal de As-
sisténcia aos Lázaros. Av Ai-
mirante Barroso, 6, sala 60!)
Tel. 42-8264. 81379

IMPOTÊNCIA
Doenças sexuais do homem,

pré-nupcial, atraso do desen-
volvimento. íimci-c trataincn'0
rápido. Dr Aueusto Marque-
Radiotcopia Consultas 8 as ."l
horas Sábado c feriado ate a.-
18 horas Cartas e ,ntorm;içõei
telefones: 22-7481 e 32-6671 -
Rua Riachnelo, 33fi — Rio.

4901!

deiro de sua família, em Por-
tugal. Multo sofrida, Virgí-
nia, em suas confissões, re-
velava que o seu maior eo-
nho era casar-se com Rober-
to Félix, o primeiro homem
que lhe proporcionava paz,
segurança e tranqüilidade.

Chegou de' Portugal, há
mais de vinte anos, junto
com a Companhia de Irene
Izidro. Trabalhou em buates
como cantora, em teatro e
em sh<>ws. Fêz inúmeras
viagens artísticas com a
Companhia de Dercy Gon-
çaives.

Dercy revelou que Virgí-
nia, que a considerava uma
espécie de protetora, tinha
anteontem, quando resolveu
casar-se, grandes esperan-
ças de viver. Na noite dês-
se mesmo dia — acrescen-
tou — sob os efeitos de se-
datlvos, ela, multo triste e
desanimada, pediu-me que a
deixasse.

Testemunharam o casa-
mento, além de Dercy Gon-
çalves, Maria Teresa Quin-
tas, Joaquim Pimentel, Ire.
ne Maia, Madalena Lemos,
Joaquim Menezes e os advo-
gados Vasco Arantes e Oscar
Batista.

O pacote de banha de
primeira atingiu,: em esta-
belecimentos do comércio
varejista, o preço de CrS
1.800, com cerca de 20 por-
cento de aumento, e- os co-
merciantes retalhistas ex-
plicarám que a alta foi
promovida pelos setores
atacadistas do produto e
poderá ser seguida por no-
vas majorações, em virtude
da recente desvalorização
do cruzeiro. Os aumentos
atingiram outros gêneros
essenciais, como o arroz,
cujos tipos principais fo-
ram vendidos a até Cr$...
1.200, com alta de Cr$ 200
em quilo.

AUMENTO

A batata-inglêsa foi ven-
dida a até Cr$ 500, com
majoração de Cr$ 100 en-
quanto outros artigos tive-
ram aumentos menores.
Nas grandes organizações,
chamadas uarejões, foram
mantidos os preços do ini-
cio da semana, mas serão
aumentados a partir de
amanhã. Os responsáveis
informaram que embora te-
nham adquirido os estoques
pelas cotações anteriores,
terão de fazer o reajuste a
fim de evitar a descapitali-
zaçãp, que virá'' como de-
corrência do cruzeiro nóvo.

LEITE

Amanhã, à tarde, repre-
sentantes dos pecuaristas,
cooperativas, entrepostos e
demais intermediários do
complexo leiteiro conferen-
ciarão com dirigentes da
SUNAB para formalizar o
pedido de novo aumento
para o preço do leite na-
tural. Informaram ontem,
em nota oficial, que não se
contentam mais com os CrÇ

305 por litro que vinham
sendo anunciados, pois, em
virtude do impacto causado
pela nova moeda, não po-
derão vender o produto, ao
consumidor, por preço in-
ferior a CrS 340 o litro. Ex-
plicarám que poderão ele-
var os preços quando jul-
garem necessário, pois o
alimento já foi liberado pe-
lo Governo, mas acharam
conveniente solicitar per-
missão ao órgão controla-
dor, tendo em vista o acôr-
do tácito existente, firmado
por ocasião da revogação
do tabelamento oficial.

CARNE

Também está sendo es-
perada para amanhã ou de-
pois a permissão oficial

. do Governo, através da
<.....-¦ ..C, para o novo au-
mento cia carne bovina,
pelo sistema da liberação
total dos preços a fim de
que cada frigorífico pro-
mova as majorações que
julgar convenientes ou pe-
lo sistema CADEP, em que
as elevações são feitas'
mensalmente, de acordo
com os índices de correção
aprovados polo Conselho
Nacional de Economia para
o reajuste do valor das
obrigações do Tesouro. A
fórmula da liberação total
é a mais provável, pois
vem sendo reivindicada
por frigoríficos, matadou-
ros, marchantes e açouguei-
ros. Náo íoi oficialmente
anunciado quanto subirão
os preços rio produto,
atualmente tabelado pela
CADEP à razão de CrS ..
800 e CrS 1.600 por^quilo
dos quartos dianteiros e
traseiros, respectivamente,
nas transações entre ata-
cadistas e retalhistas, e CrS

1.050 e CrS 2.340, pelo qui-
lo do tipo de segunda e de
trazeiros, respectivamente,
nas vendas dos açougueiros
aos consumidores. A pre-
valecer, contudo, a oficia-
lização do mercado negro
que já vem sendo pratica-
do por muitos frigoríficos,
o dianteiro, após a libera-
ção, passará para Cr$ 1.000
ou Cr$ 1.050 o quilo e o
traseiro para Cr$ 1.900 /
2.000, no atacado.. No va-
rejo, os tipos de segunda,
como acém e peito, deve-
rão passar dos atuais Cr$
1.050 para CrS 1.500 e a
pá para Cr$ 2.000 enquan-
to os tipos de primeira,
como lagarto chã-de-den-
tro, patinho, deverão subir
dos CrS 2.340 para 2.500
e alcatra para .Cr$ 2.Ç00.

REMÉDIOS

Ainda esta semana, de-
verão reunir-se, em São
Paulo diretores dos labo-
ratórios farmacêuticos para
apreciar pedido formulado
pela SUNAB antes do car-
naval, no sentido de que
só promovam aumento dos
preços dos remédios até os
limites permitidos pelo de-
creto-lei presidencial n.°
38. A reunião deveria ter
sido realizada na Guana-
bara, na sede da Associa-
ção Brasileira da Indústria
Farmacêutica, na última
quinta-feira, havendo ai-
guns representantes da in-
dústrla revelado tendência
para a aceitação do pedi-
do. Contudo após a modi-
ficação do padrão monetá-
rio, a aceitação da suges-
tao tornou-se mais difícil,
pois muitos laboratórios
alegam que terão maiores
despesas com o cruzeiro
novo e, sobretudo, com a
nova taxa do dólar, pois
grandes quantidades de
matéria-prima ainda são
importadas.

Que fazer com
CAÍdo imposto
V/V//0 de renda

de sua empresa?

m

Investir na Amazônia... e lucrar
com isso!
O governo agora permite que
empresas de todo o País utili-
zem até 50% de seu imposto
de renda como capital de in-
vestimento, para aplicações na
Amazônia.
É «dinheiro vivo" que o imposto
de renda lhe devolve para novas
inversões, novos lucros. Uma
oportunidade excepcional, que
Você - empresário . não pode
deixar passar.
Que fazer com esses recursos?

Associar-se a homens de ne-
gócios da Amazônia na amplia-
ção de empresas, criação de
novos empreendimentos indus-
triais, agropecuários, ou em
serviços básicos como energia
elétrica, transportes, turismo,
comunicações, colonização, etc.
E há ainda outra hipótese: mon.
tar um negócio exclusivamente
seu!
Antes de declarar o imposto de
renda de sua empresa, cônsul-
te-nos.
Você não pode perder esta
oportunidade!

CAMPANHA DA CRIANÇA
Colabore, você também, no programa de amparo-ao

menor abandonado»

Com o lançamento da "Operação Ama-
zònia", os novos investimentos na re-
giâo gozam de isenções tributárias e
facilidades creditlcias excepcionais.
O governo pretende assim estimular o
rápido desenvolvimento de uma área
que corresponde a 60% do território
nacional, abrangendo os Estados do
Acre, Amazonas, Pará e parte de Goiás,
Maranhão e Mato Grosso, além dos
Territórios FJederáis de Rondônia, Ro-
râima e Amapá,

Solicite pelo Cor-
reio, ou pessoal-
mente, am uma de
nossas agências, um exemplar
da brochura "Investimentos Pri-
vilegiados na Amazônia" • •
escolha a atividade econft-
mlca que mais lhe interessar I

ia BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
Matriz: Travessa Frutuoso GuimarSes, 90 - Belém - Agência»!
Rua da Assembléia, 62 - Rio de Janeiro - Rua José Bonifácio, 102 •

São Paulo • Avenida Borges de Medeiros, 646 - Porto Alsgre..
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SP-
sô 15 DIAS

PARA HOMENS:
CAMISAS ESPORTE "EPSOM"
em diversos padrões modernos.

DE l^tíb POR 13.900
r (NCr$ 13,90)

CAMISAS ESPORTE "EPSOM"
vários modelos e padrões.
DE 2ltaÔ0 POR 16.200

(NOr$ 16,20)

CALÇAS ESPORTE
vários modelos e padrões.
de iwpo POR 15.450

(NCr$ 15,45)

CALÇAS ESPORTE
em tecido rústico - vários modelos.

DE 2M00 POR 19.400
/N (NCr$ 19,40)

PARA MENINOS E RAPAZES:
CAMISAS ESPORTE "EPSOM"

vários padrões e modelos.
DE lôáoo POR 6.450

/X (NCri 6,45)

CAMISAS ESPORTE "EPSOM"

em padrões modernos - vários modelos.
DE 1^00 POR 9.850

/\ <NCr$ 9,85)

CALÇAS ESPORTc (ccnprida)
V~ / vários modelos

DE 1&B0O POR 11.250
' <NCr$ 11,25)

CALÇAS ESPORTE (comprida)
em lonita - vários modelos,

DE 1^00 POR 15.250
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Mais fácil também!
Com o Crédito Imediato «1 assim:
VIU... GOSTOU... LEVOU!

F3PGJ!Ik?5PI
IPANEMA . COPACABANA • CENTRO • MÉIER . MADUREIRA . NITERÓI
Agora, também, na Av. Barão d* Tefé. 34 (ua,, da Av. Yanuvtls)
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DIVERGÊNCIAS AMEAÇAM REUNIÃO DA OEA
INCÊNDIO NO HOTEL
NÃO MUDA ROTEIRO «»
DO PREMIER RUSSO
TROON, GLASGOW (Escócia) (Reuters-AP-FP-
DPA-ANSA) — Um incêndio irrompido no hotel de
Troon onde Kosygin deveria almoçar com o secre-
tário de Estado para a Escócia, William Ross, não
impediu o desenvolvimento normal do programa do

primeiro-ministro soviético, que foi recebido calo-
rosamente na Escócia.

Apesar dos temores da Polícia quanto à realiza-

ção de uma manifestação estudantil, uma multidão
de cinco mil pessoas aplaudiu Kosygin quando o

premier russo cruzou a Praça George para saudar os
membros do governo municipal de Glasgow.

GAITAS

, Alguns pacifistas foram
às ruas com cartazes que
pediam a proscrição das
armas atômicas. Os esco-
ceses impuseram uma no-
ta nacionalista na cerimô-
nia de boas vindas. Não
colocaram bandeiras brita-
nicas e nem soviéticas na
praça, mas apenas uma da
Escócia, com a cruz branca
de Santo André sóbre o
fundo azul.

Gaitas de fole saudaram
o primeiro-ministro quan-
do Kosygin desembarcou do
trem na estação central de
Glasgow para iniciar a ex-
cursão de 14 horas no meio
do povo da Escócia.

Milhares de escoceses se
reuniram na área da esta-
ção para assistir à chega-
da do dirigente russo.

Kosygin passou a noite
viajando num vagão de
trem que é normalmente
usado pela nobreza e no
qual embarcou ontem à
noite em Londres.

UÍSQUE

Na Escócia, os seus anfi-
triões, com os mercados de
exportação em mente, farão
força pela sua bebida na-

cional — o uísque escocês.
Desde sua chegada, se-

gunda-feira, à Grá-Breta-
nha, o dirigente soviético
tem dado maior preferência
à água mineral, porém o
prefeito de Glasgow disse
que os agentes de seguran-
ça lhe disseram que os rus-
sos preferem beber uísque
à vodea, durante as festas
no estaleiro e no centro co-
mercial.

Kosygin deverá visitar
uma usina de energia atô-
mica, assistir a uma partida
de futebol e andar no meio
do povo durante uma ca-
minhada pela Praça Geor-
ges, no centro de Glasgow.

INCÊNDIO

O incêndio no hotel de
Troon, onde o primeiro-mi-
nistro soviético Alexei Ko-
sygin deveria almoçar com
William Ross, atingiu três
quartos de dormir e dani-
ficou o teto, mas não houve
vitimas.

Os planos para a visita
de Kosygin ao hotel prosse.
guiam enquanto uma equi-
pe de detetives investigava
o local.

Não foram fornecidos d<=
talhes sobre a causa do in
cêndlo.
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VISITA , ' 
\

Kosygin chega a Glasgow, na Escócia, para uma visita de algumas horas (AP)

TROPAS DOS EUA E
DE SAIGON CESSAM
TRÉGUA DE 4 DIAS
SAIGON (AP-Reuters-FP-DPA-ANSA-CM) -A As
tropas norte-americanas e sul-vietnamitas recebe-
riijji"òrdèhsTrâe entrar' em ação•. aos- primeirJ3E..-mí'--
nuto» de hoje, depois de uma trégua de quatro dias

que o Vietcong queria estender para uma semana e
o Secretário-geral da ONU, U Thant, sugeriu fosse
ampliada incondicionalmente por tempo indetermi-
nado.

' 
Dezessete norte-americanos morreram e 126 fi-

caram feridos nos quatro dias de trégua, em con-
seqüência de incidentes isolados, segundo porta-voz
militar dos Estados Unidos. A mesma fonte infor-

mou que o Vietcong perdeu 92 guerrilheiros en-

quanto 42 deles foram aprisionados. Estes nume-
ros foram superiores comparativamente aos das duas
tréguas de Natal e Ano Novo.

Kiesinger
responde
a Kosygin

OBERHAUSEN (Alemã-
nha). CHICAGO (AP-Reü-
ters-CM) — Respondendo a
declarações feitas em Lon-
dres por Alexei Kosygin, o
chanceler Kurt Georg Kie-
singer declarou ontem que
ninguém forçará a Alemã-
nha a assinar um tratado
de nao-proliferação nu-
clear, a não ser a sua pró-
pria consciência.

Enquanto isso, o minis-
tro de Relações Exteriores,
Willy Brandt, discursou em
Chicago no banquete inau-
gural do Instituto Adiai
Stevenson, afirmando que
"junto com a França cum-
primos a tarefa de fechar-o
abismo europeu que sepa-
ra as nações do Leste das
nações do Oeste e que di-
vidiu a minha-própria pá-
tria". /

conscIência , Smâà-^r^mmÀ
Kie-

CHU EN-LAI ATACA
E FAZ ADVERTÊNCIA
À UNIÃO SOVIÉTICA
TÓQUIO e PEQUIM (AP-FP-Reuters-DPA-ANSA-
CM) — O primeiro-ministro Chu En-lai e o mi-
nistro do Exterior, Chen Yi, que têm mantido posi-
ção discreta no conflito chinês, lideraram, contudo,
ontem, uma manifestação de cem mil pessoas convo-
cadas para denunciar "as violências fascistas dos re-
visionistas soviéticos". Apesar dos termos violentos,
Chu En-lai assegurou que a representação da
União Soviética em Pequim nao será invadida, mas
advertiu que "se os russos perpetrarem crimes contra
o povo chinês, adotaremos certas medidas para re-
primi-los". Chen Yi atacou o governo de Moscou
por haver imposto restrições ao trânsito de chineses
pela URSS.

AMERICANOS

porta-vozes militares norte-
americanos declararam que
não podiam discutir as íu-
turas operações americanas
mas. segundo tudo leva a
crer, as forças americanas
encontram-se sob ordens de
Iniciar as operações ofensl-
vas quando expirar o ces-
sarfogo, a menos que ins-
truções contrárias tenham si-
do despachadas à última ho-
ra de Washington.

Os Estados Unidos e seus
aliados anunciaram a tre-
gua de quatro dias do ano
novo lunar até hoje. O Viet-
cong observará o cessaríogo
até a manhã de quarta-feira,
mas advertiu que lutará se
íõr atacado.

O ministro do Exterior
sul-vietnamita, Tran Van Do,
declarou que o Vietnam do
Sul decidirá manter a tré-
gua durante quatro dias por-
que não existiam indicações
de Hanói que pudessem levar
a uma extensão. Referia-se
a oferta do governo para
negociar com o Vietnam do
Norte sobre a extensão da
trégua para "sete ou mais
dias" sob a necessária su-
pervlsão.

TKftGUA

Os serviços norte-america-
nos assinalam uma intensi-
ficação considerável do trá-
íego rodoviário, ferroviário,
fluvial e marítimo no Viet-
nam do Noite.

Os correspondentes da im-
prensa puderam comprovar,
que as unidades de lntendèn-
cia norte-americanas tam-
bém aproveitaram a trégua
para abastecer suas tropas
de provisões e munições
através da estrada Saigon-
Tay Ninh. Longas filas de
caminhões circulavam por
esta estrada. Na aglomera-
ção de Tay Ninh, enormes
caminhões e tratores trans-
portavam, para as proximi-

dades da "Zona C" vietcong
carregamentos de obuses de
canhões de 105 e de 155.

Além da estrada se divi-
.sava, na planície dos juncos,
colunas de fumaças causadas
por tiros de artilharia. Um
comunicado militar indica
qua a Força Aérea Norte
Americana continua em suas
missões de abastecimento
das tropas aliadas, ao sul do
paralelo 17.

VIOLAÇÕES

Em 11 horas de vôo efe-
tivo. os aviões de transpor-
te dos EUA realizaram 1.063
saídas, no transcorrer das
quais foram transportados ..
6.828 passageiros e 2.229 to-
neladas de material, provi-
soes e correspondências.

De sua parte, o Vietcong
acusa os norte-americanos de
ter violado sessenta e duas
vezes a trégua do TET. O ai-
to comando do Exército da
Libertação do Vietnam do
Sul acusa, em geral as tropas
norte-americanas de terem
mudado deliberadamente a
significação da ordem de ces-
sação do fogo lançada pela
PNI. Na realidade, prosse-
gue a declaração vietcong,
desde o primeiro dia da tré-
gua, as tropas dos EUA
abriram fogo e atacaram
em todas as partes nossas
forças armadas é a popula-
ção" e acrescenta que, em
ocmpensaçfto, todos os solda-
dos vietnamitas, incluídos os
fantoches de Saigon, respei-
taram estritamente a trégua.

Quanto a um eventual pro-
loneamento tia trégua atual,
parees pouco provável que o
apelo lançado na noite pas-
sada pelo secretário geral da
ONU. U Thant. neste sen-
tido. se torne realidade, não
obstante os esforços desen-
volvidos em Londres, por
Wilson e Kosygin para con-
seguir levar os dois grupos
a negociação.

CAMPANHA DA CRIANÇA
Colabore, você também, no program» «!<• amparo «e

menor abandonado.

5,1 O chanceler {
'Singer referiu-se, eni seu

discurso de ontem, às de-
clarações do premier so-
viético de que Bonn "de-
via" assinar tal tratado, de-
sejasse ou não. São gran-
des as controvérsias em
Londres sobre o que Kosy-
gin disse exatamente. No
discurso do Partido Demo-
crata Cristão em Oberhau-
sen, Kiesinger declarou que
a Alemanha Ocidental
preocupava-se tanto como
as outras nações em impe-
dir a propagação de armas
nucleares mas, como as ou-
trás nações não-nucleares,
desejava usar a força nu-
clear para propósitos paci-
ficos."Apenas desejamos o
mesmo que outras nações",
disse Kiesinger. "Caso as-
sinemos o tratado, ninguém
nes forçará a fazê-lo, mas
sim nossa consciência."

NEONAZISMO

Em Hamburgo, o lldev
da juventude hitlerista,
Baldur von Schirach, disse,
ontem, em uma entrevista,
que o Partido Nacional De-
mocrático, de direita, havia
atingido o ápice de seu su-
cesso, mas deveria ser ob-
servado.

O Partido, considerado
neonazista, conseguiu ga-
nhos surpreendentes nas
eleições recentes em Hesse
e na Bavária.

Von Schirach disse: "Ês-
te novo Partido não deve-
ria ser ignorado. .Deveria
ser observado. Mas seria
um grande erro superesti-
mar seus sucessos iniciais e
dar assim a êle a publicida-
de mundial que procura."

Mola acusa
Portugal de
usar napalm

DAR EL SALAAM, Tanzânia
(Reuters-CM) — O Movi-
mento Popular pela Liberta-
ção de Angola (MOLA) de-
nunciou ontem que aviões da
Força Aérea Portuguesa e
helicópteros bombardearam
duas vilas com Napalm no
més passado, matando 60
pessoas. As vilas, Chinuka
e Palanza. na parte ociden-
tal de Angola, foram des-
truídas nes ataques a 21 de
janeiro, disse o MOLA de
seu escritório em Dar El Sa-
laam. Também afirmou que
fòrçr.s de guerrilha mataram
213 soldados portugueses e
destruíram 13 caminhões do
exercito, entre 12 e 23 de ja.
neiro.

COMÍCIO

Comparecendo a um co-
mício de cerca de 100.000
pessoas no principal está-
dio de esportes em Pequim,
Chou En-Lai declarou que"Nós não nos intromete-
mos em sua embaixada e
não o faremos". O discur-
so de Chou levou os obser-
vadores de Pequim a con-
cluir que as manifestações
na porta da embaixada
iriam continuar, mas que
os manifestantes não, vio-
lariàm sua condição extra- ¦

"te?fitofiaí.~- ¦•-

Após o comício, milhares
de soldados estavam entre
colunas de manifestantes
que marcharam pela porta
da embaixada, enquanto
outros chegaram em cami-
nhões gritando slogans e
portando retratos do líder
do Partido Comunista chi-
nês Mao Tsé-tung e car-
tazes e bandeiras anti-so-
viéticas.

O comício de ontem foi
realizado numa escala usu-
almente reservada para os
encontros de massa contra
o "imperialismo america-
no" e denúncias dos lide-
res comunistas acusados de
se oporem a Mao e à atual
revolução cultural.

Foi presenciado pelo ml-
nistro do Exterior Chen Yi,
pela mulher de Mao, Chi-
ang Ching, e Cheu Po-Ta,
líder do grupo da revolu-
ção cultural do Partido Co-
munista.

O comício teve início
com uma imensa massa
lendo em uníssono citações
nos escritos de Mao.. Chou
denunciou asperamente a
liderança soviética e pediu
a sua audiência para fazer
uma clara distinção entre
o povo soviético e o que êle
chamou de camarilha de
líderes revisionistas.

AUSÊNCIAS

As ausências notadas fo-
ram a de Chu Teh, presi-
dente do Congresso Nacio-
nal do Povo, Parlamento e
Ho Lung, um vice-premier
que chefiou a Comissão
Nacional de Esportes. Am-
bos segundo um cartaz da
guarda-vermelha visto nes-
ta cidade,' foram demitidos
da comissão militar e do
comitê central do Partido

Comunista.

BUENOS'AIRES, WASHINGTON (AP-FP-Reuters-
ANSA-DPA-CM) — Os chanceleres do hemisfério
começaram-a chegar ontem a Buenos Aires em meio
à informações sobre uma disputa relativa à assis-
tência-. econômica dos Estados Unidos e à Força de
Paz, o que tornou-sombrias as perspectivas da ÍII
.Conferência Interamericana convocada pela OEA.

Cinco dos seis chanceleres centro-americanos fo-
ram os primeiros a chegar para a série^de cinco
reuniões hemisféricas a ter início amanhã, quando
começará uma sessão econômica de ministros de
economia. As reuniões de chanceleres serão inicia-
das na quarta-feira.

naram os Estados Unidos
no sentido de aceitar com-
promissos específicos de
ajuda exterior na reunião
de presidentes, sendo tal
idéia rechaçada por Wash-
ington. Muitos países, sa-
bedores do interesse dos
Estados Unidos pela con-
ferència de cúpula, passa-
ram a insinuar que essa
reunião poderá ser suspen-
sa. "Se alguém não cede,
isso pode significar um du-
ro golpe para as reuniões
dos chanceleres e para a
reunião de presidentes" —
disse um alto diplomata lã-
tino americano.

Segundo informou a
Agência Nova China, Chen
Yi atacou os líderes russos
por seu tratamento aos es-
tudantes chineses e às au-
toridades diplomáticas. A
agencia afirmou que Chen
Yi disse que, "a camarilha
revisionista soviética, pre-
parou agentes especiais e
assassinos para entrarem
na Embaixada chinesa na
União Soviética para pra-
ticarem sabotagens e bater
de maneira selvagem nos
diplomatas chineses e no
pessoal da Embaixada'.'.

Disse a agência que Chen
Yr?c¥éscentõO" que os- chi™-¦
neses "devem advertir mais
uma vez o governo sovié-
tico: há um limite para a
paciência do povo chinês.
Positivamente vocês não
chegarão a um bom fim
continuando a trilhar a es-
trada antichinesa".

SINKIANG
O líder do Partido Co-

munista Chinês, Mao Tse-
tung, advertiu que a União
Soviética mobiliza tropas
ao longo de sua fronteira
com a província chinesa de
Sinkiang, segundo os pan-
fletos distribuídos em Pe-
quim.

Um correspondente da
agência de notícias japo-
nêsa Kyodo informou que
os panfletos diziam que
Mao alertará as tropas chi-
nesas na fronteira contra
outros movimentos antichl-
neses por parte dos "revi-
sionistas e imperialistas in-
ternacionais".

A agência, ainda citan-
do os panfletos, declarou
que Mao expediu uma or-
dem ao Exército de Liber-
tação da China colocando
em alerta todas as unida-
des e distritos militares na
fronteira de Tsinan, Nan-
quim, Kwangchow, Foo-
chow e Kumming.

Os imperialistas e revi-
sionistas — dizia Mao —
"preparam-se para ativi-
dades antichinesas em lar--
ga escala, tirando vanta-
gem da nossa revolução
cultural."

Mao declarou que a Rús-
sia, por exemplo, estava
suprimindo os estudantes
chineses em seus territó-
rios, comprando aviões e
mobilizando tropas de ter-
ra ao longo da fronteira
com a província chinesa de
Sinkiang.

DISPUTA

O grupo que já se en-
contra na Argentina inclui
os ministros de Relações
Exteriores de El Salvador,
Costa Rica, Honduras, Ni-
caráguia e Guatemala.

Fontes autorizadas revê-
laram, no entanto, que as
divergências entre os Esta-
dos Unidos e algumas na-
ções latino-americanas
quanto à ajuda econômica
podem criar sérias dificul-
dade's nas reuniões. A
disputa pode colocar em
desacordo os chanceleres e,
mesmo, os presidentes ame-
riçanoá. Pode também pre-
judicar a tentativa que sé-
rá iniciada no sentido de
tornar mais dinâmico e efe-
tivo o funcionamento do
sistema interamericano.

FORÇA DE PAZ

A controvertida idéia de
uma Força de Paz pode
também criar problemas na
reunião de vinte chancele-
res. Três são os temas
principais do encontro: 1.
reformar a carta da OEA,
em vigor há 19 anos, para
dar ênfase à premente ne-
cessidade de progresso eco-
nômico; 2. escolher a sede,
a data e um temário eco-
nômico para a projetada
reunião de cúpula dos pre-
sidentes americanos; 3. de-
cidir sobre como fortale-
cer os mecanismos de de-
fesa contra a subversão,
sem criar temores de in-
tervenção e nem ameaças
de que algum país se reti-
re da conferência.

O México, o Chile o Uru-
guai e alguns outros países
so opõem à Força de Paz
por temer que ela se trans-
forme em meio de inter-
venção nos assuntos inter-
nos. A idéia alternativa do
Brasil, no sentido de dar
maior autoridade à Junta
Interamericana de Defesa;
também foi rejeitada por
vários países latino-ámeri-
canos. Afirma-se nos meios
diplomáticos que o México
advertiu que se retirará da
reunião de chanceleres se

....fôr.aprpyada tal medida.

AJUDA EXTERIOR

Fontes autorizadas infor-
maram que algumas na-
ções, inclusive Colômbia,
Chile e Venezuela, pressio-

BRASIL

Aguarda-se, hoje, a che-
gada, a Buenos Aires, en-
tre outros, do embaixador
do Brasil. Por outro lado,
deu-se a conhecer a for-
mação definitiva da dele-
gação norte-americana. Es-
tara presidida pelo secre-
tário de Estado Dean Rusk
e integrada, entre outros,
pelos embaixadores Edwin
Martin e Sol M. Linowitz,
o pelo secretário-assisten-
te Lincoln Gordon.

O presidente da Argenti-
na, Juan Carlos Ongania,
efetuou na noite passada
uma visita ao teatro muni-
cipal General San Martin,
a fim de inteirar-se do an-
damento dos trabalhos pre-
paratórios da conferência
interamericana.

DESNUCLEARIZAÇAO

A COPREDAL (Comis-
são Preparatória para a
Desnuclearização da Amé-
rica Latina) não pôde aca-
bar na madrugada de sá-
bado a revisão dos últimos
dois artigos que restam
pendentes do tratado, por-
que surgiram novas e gra-
ves dificuldades sobre a
posição que possam adotar
com respeito a êste do-
cumento aquelas potên-
cias extracontinentais que
têm territórios no Hemis-
ferio. O grupo dois de tra-
balho, encarregado do es-
tudo . destes pontos, não
chegou a um acordo a res-
peito, apesar de ter ficado

•-Teunido---du-i'OT.te.....mais de
oito horas seguidas. A píé-
nária da comissão, fixada
para a última hora da noi-
te, levantou-se sem che-
gar-se ao esperado enten-
dimento.

COLÔMBIA TEM 20
MIL AO DESABRIGO
APÓS O TERREMOTO
BOGOTÁ (AP-*FP-Reuters-ANSA-DPA-CM) — O
Conselho de Ministros declarou "estado de cala-
midade pública" para enfrentar a catástrofe pro-
vocacia pelo terremoto que sacudiu a Colômbia, ma-
tando 93 pessoas e ferindo outras 300, segundo as
cifras divulgadas ontem.

Pelo menos 20 mil pessoas ficaram ao desabrigo,
tendo o governo iniciado operações de emergência
para ajudar os flagelados, Extra-oficialmente, cal-
culou-se que os danos atingiram 400 milhões de
pesos colombianos, o que corresponde a 20 milhões
de dólares.

NÚMEROS

Segundo o governo, o to-
tal de 93 mortos inclui 69
no departamento de Huila,
11 em Cundinamarca, 3 em
Tolima, 2 em Cuca e 1 em
Caqueta. Em Huila, a zo-
na mais afetada pelo ter-
remoto, foram decretados
três dias de luto. A Co-
lômbia continua recebendo
ajuda de várias partes do
mundo.

Ontem um terremoto sa-
cudiu cidades e vilas ao
sul do Lago Taikal, na Si-
béria. A Agência Soviética
de Notícias TASS disse que
o tremor teve uma força de

SEGREDO DE FÁTIMA
PODE SER REVELADO
CIDADE DO VATICANO

i Reuters-AP-FP-ANSA-CM)
— Os 55 milhões de cato-
licos do mundo estão prepa-
rando-se para celebrar o 50'
aniversário ao milagre de
Fátima em meio á especula-
ção de oue o seu terceiro
segredo será revelado ê.ste
ano.

Fátima é uma pequenina
vila portuguesa onde a Vir-
gem Maria teria aparecido
seis vezes diante de três cri-
an,'as em 1U17. O milagre é
considerado o mais Impor-
tante da moderna história
da igreja-

A Virgem deu as crianças
três mensagens — duas pre-

diziam a morte dentro em
breve de duas delas, o fim
da primeira grande guerra,
e que uma Rússia sem Deus
faria uni grande mal ao
mundo.

O terceiro segredo encon-
tra-se dentro de um envelo-
pe fechado trancado a cha-
ve no Vaticano.

SERMÃO
Um comunicado do Vatl-

cano de que o cardeal Al-
fredo Ottaviani, chefe da im-
portante congregação da
doutrina da fé, do Vatica-
no, iria fazer um sermão em
Fátima motivou especulação
da imprensa de que seria

revelado por êle o segredo.
Seu sermão, intitulado "a

.espeito da questão do se-
grêdo de Fátima", foi in-
cluido no programa dos pre-
parativos das comemorações
de seis meses do milagre,
que começa no dia 13 de
maio.

Círculos do Vaticano, po-
rém. diminuíram a impor-
tância da especulação, di-
zenrio que não era nem a
época nem o local para a
revelação de tão bem guar-
dado ~egrêdo Caso o segré-
dn uve.sstí rie ser por fim
revelado, o próprio Papa o
revelaria, quando conside-
ra.^se oportuno o momento.

G pontos na escala interna-
cional de 12 pontos.

INUNDAÇÕES

As inundações provoca-
das pelas intensas chuvas
que continuam caindo em
diversos pontos do Peru
causaram até agora cerca
cie 26 mortos, deixando sem
teto aproximadamente ...
20.000 pessoas e causando
danos materiais de vários
milhões na agricultura.

Várias estradas estão in-
terrompidas, umas vinte
povoa ções encontram-se
isoladas e alguns acampa-
mentos de mineiros acham-
se incomunicáveis, em vir-
tucle de deslizamentos de
terra.

Universidade
reabre
na Espanha

MADRI (FP-CM) — A
Universidade de Madri rei-
niciou suas atividades, qua-
ce sem incidentes, enquanto
a de Barcelona continua fe-
chada e na de Bilbao infor-
mou-se que foram detidos 5
estudantes.

A reabertura da Universi-
dade de Madri colocou um
ponto final a um violento
pericrio de incidentes que
começaram no dia 27 do més
passado, na capital, com a
J"rnada do Solidariedade
dos estudantes com os ope-

rã rios.

Gabinete de
Aldò Moro
supera crise
ROMA, PISA (AP — FP

ANSA — DPA) — Foi
aparentemente superada na
noite de ontem a crise que
ameaçava provocar a re-
núncia do governo de cen-
tro-esquerda da Itália, en-
cabeçado pelo primeiro-
ministro Aldo Moro.

Um dos dirigentes do
Partido Socialista informou
à imprensa que Moro'fêz
certas concessões diante
das exigências legislativas
dos socialistas. "Creio que
a crise ser áevitada" —

acrescentou.

ROMPIMENTO ,.

O dirigente socialista,
Francesco de Martino, di-
rige o grupo que havia pe-
dido o rompimento com o
Partido Democrata Cristão,
de Moro, caso êste não se
comprometesse a realizar
reformas econômicas e so-
ciais reivindicadas pelos
socialistas.

A declaração de Martino
é considerada como forte
indício de que a ala es-
querdista do partido dei-
xará de exercer pressão
para a retirada do mesmo
da coalizão, pelo menos no
momento.

OCUPAÇÃO

Forças policiais desloca-
ram-se ontem para as de-
pendências da Universida-
de de Pisa que foram
ocupadas na quarta-feira à
noite por estudantes de di-
versos pontos da Itália. Os
estudantes não opuseram
resistência à Polícia, que
lôra chamada pelo reitor
da Universidade. Enquan-
to isso, continuam ocupa-
das as escolas de Letras,
Física e Química.

Ongania ouve
.conselho sobre
plano da CGT

BUENOS AIRES (FP-CM)
O Plano de Luta decreta-

do pela Confederação Geral
do Trabalho para fazer pres-
são junto ao governo a «3-
peito de sua política econó-
mica e social, será analisa-
do terça-feira próxima pelo
Conselho Nacional de Segu-
rança, convocado pelo chefe
da Nação.

As possíveis medidas a ser
examinadas nessa reunião
dizem respeito à intervenção
junto à Central Operária ou
ao congelamento de seus
fundes, a fim de impedir
sua utilização no plano que
já se acha em marcha.

PROCESSO

Continua tramitando o pe-
dido do procurador fiscal em
relação à detenção dos diri-
gentes sindicais que aprova-
ram o Plano de Luta da
CGT, que o considera sub-
versivo. O fiscal Rocha
Degreef, declarou que for-
mulava a divergência em
caráter pessoal.

A Central Operária rejei-
tou os argumentos expostos
pelo fiscal e informou que
prosseguirão ativamente as
tarefas para coordenar uma
ação comum dos sindicatos.

Seqüestrador
diz que era
espião da RAU
AMAN, CAIRO (AP -
FP — R — ANSA — DPA— CM) - Riyad Hajjaj, c
homem que seqüestrou um
avião comercial egípcio no
início desta semana, disse
ontem que é oficial do ser-
viço de espionagem da RAU
e que tinha ordens paraassassinar "uma grande
personalidade árabe".

Durante uma entrevista
transmitida ontem pela rá-
dio de Aman, Hajjaj dis-
se que fora treinado paradirigir o crime, acresçen-
tando que quando fingiu-
se doente para nâo cumprir
as ordens, foi "encarcera-
do e torturado". Não quisrevelar o nome da "perso-
nalidade árabe" que devia
matar, mas assegurou queos métodos de tortura utili-
«rios pela Polícia egípcia
são muito piores do que os
que colocava em prática a
Gcslapo durante a énoca
cie Hilk-r.
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AS BARRAGENS E OS DIQUES
As barragens e os diques dos reservatórios nada sofreram' com o temporal do dia 23, não se tendo

registrado transbordamentos ou outras anormalidades-

Reservatórios da Light evitaram catástrofe maior
O sr. Alexandre Leal, diretor-técnico da Rio

Light, em entrevista à imprensa, fêz um minucioso
relato da atual crise no fornecimento de energia à
área servida pela empresa, provocada pelos últimos
temporais. Referiu-se às providências imediatamente
adotadas pela Rio Light e autoridades para minorar os
efeitos da calamidade, e às medidas em curse, para
normalizar, no menor prazo possível, o abasteci-
mento de energia elétrica.

Em síntese, o dr. Alexandre Leal disse:"Na noite de 22 para 23 da janeiro, desabou, na
região da Serra das Araras, no Estado do Rio, o mais

AFETADAS 4 DAS? CINCO
USINAS DA RIO LIGHT
Quatro usinas geradoras da

Rio Light estão localizadas na
bacia hidrográfica do Ribei-
rão das Lajes, e todas elas fo-
ram atingidas pelos efeitos do
temporal, em maior ou menor
grau. A mais atingida, chama-
da de Fontes Velha, dispõe de
oito grupos geradores com a
capacidade total de 55.000 kW.
A segunda usina, denominada
Fontes Nova, contém tr,6s gru-
pos, com a capacidade total
de 120.000 kW. A terceira usl-
na c •subterrânea...cav.ada._ria..
rocha, denominada Nilo Peça-
nha e é construída por seis
grupos geradores, com a ca-
pacidade efetiva de 375.000 kW.
No sistema da Rio Light, é es-
ta a mais importante instala-
ção geradora. A quarta cen-
trai elétrica, a dc Pereira Pas-
sos, antes chamada de Ponte
Coberta, abriga dois grupos,
tendo uma capacidade de ..
100.000 kW.

A potência global dessas
quatro usinas totaliza, portan-
to, 650.000 kW, que eqüivalem
a aproximadamente três quar-
tos da demanda de energia
elétrica da área servida pela
Rio Light. Após os desmoro-
namentos das encostas cir-
cundantes, as quatro usinas fi-
caram impossibilitadas de fun-
cionar, causando, inicialmente,
um dc/icit no abastecimento
da ordem de 70%.

A paralisação das usinas de
Nilo Peçanha e de Fontes No-
va ocorreu dez minutos depois
da meia-noite de domingo,
quer dizer, cerca de uma ho-
ra depois que começou o tem-
poral. Em conseqüência dos
deslizamentos das encostas que
ladeiam o conjunto das usinas,
blocos _e pedra de até 20 to-
neladas, troncos de árvores,
lama e areia entulharam, em
questão de minutos, os canais
de descarga das águas que mo-
vimentam as turbinas dos gru-
pos geradores. A obstrução
repentina da saída do canal
de descarga da usina de Nilo
Peçanha provocou violento re-
fluxo das águas, inundando os
três pavimentos subterrâneos
da usina de baixo para cima,
enquanto, de cima para baixo,
a enxurrada impelia água, la-.
ma e troncos de árvores pelo
túnel de acesso aos geradores.

Nessa ocasião, cinco homens
que operavam os controles
dentro da usina, com sangue-
frio. desligaram chaves, fecha-
ram válvulas e aplicaram
freios, a fim de paralisar as
máquinas, sem cometer falhas
ou erros de manobra. Foi gra-
ças a seu desprendimento que
as turbinas de Nilo Peçanha
não atinuiram a velocidade de
disparo, que teria posto a usi-
na em risco de destruição to-
tal.

Enquanto isto acontecia em
Nilo Peçanha, o Ribeirão das
Lajes depositava mais dc seis
metros de entulho diante dos
tubos de sucção das turbinas
de Fontes Nova, impedindo a
usina de funcionar.

A usina Pereira Passos, si-
tuada perto da rodovia Rio-
São Paulo, a cinco quilômetros
a jusante do conjunto gera-
dor de Fontes-Nilo Peçanha,
parou de funcionar, pelo des-

ligamento automático das li-
nhas de transmissão. Essa pa-
ralisação prolongou-se, já en-
tão, por ter deixado de rece-
ber das usinas obstruídas a
descarga necessária à opera-
ção de suas turbinas. Suas
instalações não íoram afetadas
diretamente pelo temporal. A
única usina que, direta ou In-
diretamente, nada sofreu com
o temporal foi a de ilha dos
Pombos, com capacidade de ..
160.000 kW, por estar situada
no curso do rio Paraíba, em
local distante do centro das

. precipitações.
BARRAGENS É RÉsMVÀTÕ-*
RIOS NAO SOFRERAM DANOS

As barragens e os diques dos
reservatórios que armazenam a
água <iue faz funcionarem as
centrais hidrelétricas da Rio
Light nada sofreram com as
conseqüências do temporal, não
se tendo registrado transborda-
mentos ou outras anormallda-
des, inclusive de manobra das
comportas. As represas da
Light, aliás, aliviaram os efel-
tos do temporal, represando
águas que, de outro modo, au-
mentarlam de proporção a ca-
tástrofe. A lncolumldade do
sistema de barragens foi verl-
ficada já na manhã de segun-
da-feira pelos técnicos que so-
brevoaram dc helicóptero a re-
gião atingida. As fotografias
aéreas publicadas pela Imprensa
documentaram que as barra-
gens e diques da Light estSo
Intactos, permitindo, no reser-
vatório de Lajes, por exemplo,
entre os dias 22 e 23 de janei-
ro, na ocasião do temporal,
uma acumulaçáo de água que
elevou em cerca de 1,10 m o
nível de armazenamento. Foi
com água da represa de Lajes
que a Light recolocou em ser-
viço no próprio dia 23 a usina
Velha de Fontes e depois, de
acordo com os trabalhos de
desobstrução do canal de des-
carga, as unidades geradoras
da usina de Fontes Nova.

OS TRABALHOS INICIAIS DE
RECUPERAÇÃO

Desde os primeiros momen-
tos da paralisação forçada de
suas usinas, a Light mobilizou
todos os recursos disponíveis
para a recuperação das instala-
ções atingidas. Graças à extra-
ordinária dedicação de seu
pessoal e às medidas técnicas
adotadas, tornou-se possível pôr
em funcionamento, como já re-
feri, algumas horas depois da
Interrupção das operações, o!
grupos mais antigos, e de me-
nor capacidade de produção,
da usina velha de Fontes, cn.
quanto se restabelecia a Inter-
ligação com a São Paulo Light
através da linha que liga as usl-
nas de Fontes a Cubatão.

A utilização da capacidade
máxima (160.000 kW) da usina
dc nha dos Pombos, o reforço
da energia fornecida pela São
Paulo Light e a recuperação
parcial da usina de Fontes Ve-
lha permitiram à Rio Light Ji
no dia seguinte ao temporal,
reduzir para 55% o déficit da
energia distribuída em sua área
dc concessão, principalmente
na Guanabara, conforme escla-
rocemos à população, em co-
mimlcado divulgado por todos
os tornais do dia 2-1 de janeiro.

Em mais uma semana de tra.
balho intenso conseguimos co-
locar em serviço a usina de

violento temporal já registrado. Em apenas quatro
horas — isto é, das 23 horas de domingo, dia 22,
até cerca de 3 horas da madrugada de segunda-feira
— caíram na região 225 milímetros de chuva.

A violência do temporal provocou avalanchas,
desmoronamentos, quedas de barreiras e toda uma
série de trágicos desastres, cujas conseqüências foram
minuciosamente relatadas nos jornais, com todo o
destaque. São notórios os danos causados, na área,
às estradas de rodagem e a diversos municípios vi-
zinhos, no planalto da Serra das Araras.

Fontes Nova, com isso diminu-
indo o déficit para 40%.

O RACIONAMENTO

Uma exposição circunstancia-
da dá situação do abasteclmen-
to de energia na área da Rio
Light foi apresentada às auto-
ridades do Poder Concedente,
nhla, através de atos oficiais
as quais autorizaram a Compa-
amplamentes divulgados, a ado-
tar medidas limltatlvas do con-
sumo de energia, de acordo com
as disponibilidades do sistema,
ressalvados os serviços essen-
ciais à população, tais como os

¦¦• do-¦ 6gua-e esgotais
Em tal emergência, a distri-

bulção da energia disponível
na Guanabara teve de ser iel-
ta mediante o desligamento de
circuitos em rodízio, que a
Companhia executa, e a prol-
bicão do uso de certos tipos de
ligações dos consumidores, que
a Companhia fiscaliza, com au-
torizaçSo das autoridades pri-
blicas. O horário dos cortes ae
circuito, nos primeiros dias,
não funcionou rigidamente.
Fatores alheios à vontade da
empresa, tais como sobrecarga
das linhas a rellgar, necessl-
dade de atender a problemas
urgentes manifestados em ser-
viços públicos essenciais, como
baixa tensão na Central do
Brasil, necessidade súbita ae
reforço de energia para es-
gotos, etc. Aliados à clrcuns-
tância de que a pouca ener-
gia disponível estava sendo to-
talmente distribuída sem re-
servas para atender a emer-
gências, causaram variações na
execução do esquema de côr-
te de circuitos.

Também a circunstância de
permanecerem ligados apare-
lhos elétricos fazia com que,
no instante de religar o clr-
cuilo, as linhas de distribuição
acusassem, por excesso de de-
manda instantânea, uma sobre-
carga que impedia a ligação da
chave do circuito, prolongando
o periodo de interrupção.

PERSPECTIVAS

Devemos ressaltar que a
normalização do abastecimen-
to de energia ao sistema da"
Rio-Light depende, bàslcamen-
te, da recuperação da Usina
Nilo Peçanha. Não sabemos
ainda quando ela poderá voi-
tar ao serviço. Estamos exe-
cutando um exame minucioso
de todo o equipamento elétrl-
co e mecânico da usina que
esteve submerso. Obtido o
acesso aos grupos geradores,
pela desobstrução do túnel (o
que consumiu dias de traba-
lho) e pelo esgotamento das
águas que inundaram, em ni-
veis diferentes, os três pavi-
mentos, estão sendo desmon-
tadas as máquinas para seca-
gem e reparos. Para esse ser-
viço estão mobilizadas todas as
oficinas da organização situa-
das na Guanabara, Estado do
Rio e São Paulo.

Depois de reparados, os ge-
radores terão de ser novamen-
te montados, peça a peça, nu-
ma operação demorada, que
inclui a secagem dos enrola-
mentos e ajustagem das par-
tes componentes, e os indls-
pensávels ensaios, a fim de
permitir a volta ria máquina
ao sistema gerador. Para a hi-
pótese de ter de substituir pe-
ças totalmente danificadas, a
Light já pôs de sobreaviso os

fabricantes, de modo a habill-
tá-los a fornecer com rapidez
o equipamento necessário.

A usina Pereira Passo» sô-
mente poderá operar sua capa-
cidade máxima depois da re-
cuperação de Nilo Peçanha,
visto que seu funcionamento
depende principalmente da
descarga das águas turbinadas
antes em Nilo Peçanha, que
vêm, por bombeamento, do Rio
Paraíba, em Santa Cecília. As
águas do reservatório de La-
Jesf que acionam as turbinas
das duas usinas de Fontes, não
são suficientes para movimen-
tar, a plena carga, as turbinas

..de. pereira Passos.
O que Já íof f êif ò~áfé''àgurar

com a normalização da Usina
de Fontes, a continuidade do
funcionamento da Ilha dos
Pombos, o aumento para ....
200.000 kW do suprimento da
SSo Paulo Light e a volta, dia
8, da Usina Piraquê, até ago-
ra emprestada ao Estado do
Rio, precisa ser registrado, co-
mo prova do muito que foi
feito, em condições difíceis,
salvando a zona de concessão
do risco de uma terrível si-
tuação, configurada nos pri-
meiros dias.

Já agora, apesar das limita-
ções, são acentuadas as me-
lhorias no sistema, sendo, ain-
da, de assinalar que o minis-
tro Mauro Thibau, cuja atua-
ção nessa emergência tem sido
extremamente positiva e efl-
caz, decidiu também acelerar
a construção da Unha de trans-
missão Furnas-Guanabara, do
modo a permitir a interliga-
ção do sistema da Centrais
Elétricas de Minas Gerais
(CEMIG) com o da Rio Light,
possibilitando ao nosso sistema
dispor de um reforço de cerca
de 30.000 kW, dentro de um
prazo previsto de 45 dias. O
suprimento de energia da
CEMIG será feito em 60 ciclos.

NOVO ESQUEMA DE
RACIONAMENTO

Com a recuperação de Fon-
tes e a volta da Usina piraquê,
pôde ser organizada uma nova
tabela de cortes de circuitos
de modo a reduzir os períodos
de surpensão do fornecimento
e favorecer a indústria e o
comércio. A companhia foi au-
torizada a prorrogar os perfo-
dos de fornecimento de ener-
gia aos diversos grupos, nas
ocasiões em que dispuser de
folgas no sistema. Essa pror-
rogação vem sendo efetuada
pela companhia, em benefício
do comércio, da indústria c
da população em geral, sempre
que as condições do sistema o
permitam.

Para terminar, cabe ainda
ressaltar, uma vez mais. a ex-
traordlnárla dedicação de nos-
sos companheiros de trabalho
de todos os níveis, o inestlmá-
vel apoio dos órgãos do Po-
der Público, notadamente do
Minirtério das Minas c Energia,
do Exército, da Marinha, ria
Aeroníutlca, da Companhia Si-
derúrglca Nacional, assim co-
mo louvar o cxccpcinn.il cm-
penho das firmas empreiteira'
e de muitas outras pessoas e
entidades que se asscichram a
nós nos trabalhos de restau-
ração das estradas t rio tio-
•obstrução das usinas e final-
mente destacar a compreensão
çcnerosa dos nossos consumi-
dores".

ESTADO DO RIO JÁ ITALIANO MOSTRA FA
ESTÁ COM ESTRADAS NEGRÃO COMO EVITAR
RO AS PARA TRÁFEGO OS DESLIZAMENTOS
NITERÓI (Sucursal) — As estradas que ligam.Ca-
caria e Serra do Matoso ao Município já estão to-
talmente desobstruídas, segundo anunciou, ontem, o
DER fluminense, que vai acelerar, a partir de ama-
nhã, as obras de recuperação nas rodovias atingidas
pelas chuvas.

O levantamento dos flagelados em Barra Man-
sa foi iniciado pela Secretaria do Trabalho, que
apresentará relatório em breve: as famílias isola-
das pelas águas já foram retiradas dos locais mais
perigosos e agora estão recebendo assistência direta.

BARRA MANSA
O governador Geremias

Fontes esteve, ontem, em
Barra Mansa, reunindo-se
com o prefeito Marcelo
Drable, do MDB, e seus
auxiliares diretos, pára co-
ordenar um plano de ação
visando a restabelecer as
condições de vida no Mu-
niclpio.

Após a reunião, o gover-
nador fluminense, acompá-
nhado dos secretários do
Trabalho, Saúde e Obras e
do diretor do DER, além
do prefeito da cidade, visi-
tou a estação de tratamen-
to e a caixa dágua, que
ameaçam ruir, estando,
agora, sustentadas por
obras de emergência.

BARRA DO PIRAf
Com a noticia de que o

rio Paraiba subia assusta-
doramente, ameaçando
alagar o Município de Bar-
ra do Piraí, o governador e
sua comitiva rumaram pa-
ra aquela cidade, conferèn-
ciando com o prefeito Wal-
ter Mariotini e debatendo
as providências necessárias
para a reconstrução do tre-
cho que liga o centro ao
Ginásio Nilo Peçanha, a re-
cuperação de duas bombas
de água e a desobstrução
da rede de esgotos.

ENERGIA NORMAL
O superintendente das

Centrais Elétricas Flumi-
nenses, sr. Artur Barroso,
informou que é normal o
fornecimento de energia
nas áreas de concessão da
empresa, apesar do aci-
dente com a Usina de Gli-
cério, em Macaé, afetada
pelas últimas chuvas e que
só voltará a funcionar den-
tro de quinze a trinta dias.

A Usina Hidrelétrica de
Tombos, desmontada há
quatro anos, está sendo re-
cuperada pelos técnicos da
CELF e voltará a operar
dentro dos próximos trinta
dias, sendo interligada ao
sistema que abastece o nor-
te do Estado.

REUNIÃO
SAO PAULO (Sucursal) —
As indústrias paulis-
tas atingidas pelas enchen-
tes, durante o carnaval,
vão reunir-se, na próüma
terça-feira, na sede da
FIESP, para adotar provi-
dências que evitem a re-
petição dos desastres.

AUXILIO PAULISTA"SXO-PAULO -(Sucursal)..**-...
Segundo nota divulgada
pela Casa Civil do governa-
dor Abreu Sodré, várias
providências estão sendo

Enfermeiras
holandesas
na Paraíba

Para trabalhar durante
dois anos na Escola de En-
íermagem de Campina
Grande, Paraíba, chegaram
ontem, p r o c e d e n tes de
Amsterdam, as enfermei-
ras h o 1 a n d e sas Huiges,
Thalen, Van Wingerdan e
Kryt. No Galeão, informa-
ram que o hospital parai-
bano é dirigido pelo medi-
co holandês De Ruijter e
tem a colaboração de ou-
tros funcionários holande-
ses.

As enfermeiras íoram re-
cebidas pelo representante
da Embaixada dos Países
Baixos no Brasil, diploma-
ta Roberto Claassen.

Bicalho vê
aumento de
depósitos

SAO PAULO (Sucursal) —
O sr. Maurício Chagas Bica-
lho, presidente dos três ban-
cos oficiais de Minas Ge-
rais — Hipotecário e Agríco-
Ia, Crédito Real e Mineiro d.i
Produção — disse em Sio
Paulo que as medidas do Go-
vêrno relacionadas com a mo-
dificação da moeda poderão
determinar o aumento dos
depósitos bancários. Disse o
banqueiro que as medidas
tomadas pelo Governo fizeram
desaparecer as razões que
motivaram a retirada do di-
nheiro dos bancos.

Não é da mesma opinião a
Associação Comercial de Sao
Paulo, cuja diretoria, es-
tudando o assunto em reu-
nlão, considerou prematuro o
estabelecimento do cruzeiro
novo. A instituição da moeda
nova e a simultânea alta do
dólar serão, para a entidade,
elementos capazes de provo-
car clima psicológico desfü-
vorável ao objetivo pleiteado
rom as medidas. O argumen-
to ri.i ACSP se funda no fa-
tn de não ter sido atingida a
estabilidade de preços.

tomadas pelo governo pau-
lista para .a solução dos
problemas e reparo dos da-
nos causados pelas trom-
bas d'água caídas em diver-•sas cidades do Vale do Pa-
raiba. O Município paulis-
ta de Areias, um dos mais
atingidos pelas inundações,
teve sua ligação rodoviária
com São José do Barreiro
restabelecida por um des-
vio de cerca de 1 quilôme-
tro. O trecho Areias-.Que-
luz, entretanto, é o único
que continua interrompido.

Vários engenheiros do
Departamento Estadual ae
Obras foram enviados aos
Municípios de Areias, Pa-
raitinga, onde examinarão
as necessidades locais de
abastecimento de água
destas cidades e, inclusive,
Cunha e Guaratinguetá,
condições de s e g urança
das casas e edifícios lnun-
dados, bem como os danos
causados às várias pontes
qua caíram.
LBA SOCORRE ÚLTIMAS

ENCHENTES
A Legião Brasileira de

Assistência m o v imentou
suu equipe constituída de
4 assistentes sociais e três
motoristas para coordenar
a assistência aos flagelados
pelas enchentes das cida-
des de Itaguaí, Piraí, Du-
que de Caxias, N. Iguaçu
e Mangaratiba. Para essa
assistência íoram destaca-
dos dez milhões de cruzei-
ros, além de terem sido
distribuídos 30 caixas de
leite em pó, 1.200 coberto-
res, 17 vestidos, 49 maça-
cões, 1.000 quilos de gene-
ros alimentícios, fósforos e
velas e pacotes de maisena.

O engenheiro italiano Luigi Centurioni, radica-
do bá 10 anos no Brasil, apresentou ao governador
Negrão de Lima um plano que pretende solucionar
os constantes desmoronamentos nas encostas do
morro da cidade. O sr. Centurioni apresentou-se ao
palácio acompanhado do arquiteto Sérgio Bernardes,
entusiasta do plano.

O plano constitui-se de um sistema de estrutu-
ras de grandes gaiolas de ferro cheias de pedras
que são amoldadas às encostas dos morros como bar-
reiras de sustentação flexíveis e permeáveis.

NAO É NôVO

Segundo o sr. Centurioni,
o seu plano é "um ôvo de,
Colombo", pois é uma solu-
ção prática, eficaz e barata
para uma cidade cheia de
dificuldades. A idéia não é
nova: em 1954 solucionou o
problema das inundações do
Rio Pó, na Itália. Atual-
mente está sendo usada na
Holanda, nos Estados Uni-
dos e em outros países eu-
ropeus. A diferença desta
nova estrutura para o sis-
tema usual de escoramento
é que o concreto armado
não é usado.

Uma rede de gaiolas de
ferro, cheias de pedras,
ligadas entre si, são amol-
dadas às encostas. Sendo
esta forma de estrutura
elástica e permeável, ela
oferece maior resistência à
erosão e não permite a
acumulação da água no ter-
reno, causa principal dos
deslizamentos de terra, pelo
sistema de f iltração através
das pedras. O sistema não
só pode ser usado no esco-
ramento de vertentes nas
estradas e nas favelas como
na defesa de praias, cortan-
do as correntes marítimas e
provocando uma maior
acumulação das areias. Nes-
ses casos são usadas redes
plastificadas.

O sistema tem garantia
de 25 anos, podendo ser fà-
cilmente reforçado. As gaio»
Ias presas umas às outras,
medindo de um a cinco me-
tros de comprimento por
um metro de altura e lar-
gura, constituem um bloco
monolítico de forte resis-
tência ao desgaste.

Um outro sistema de pro-
teção às encostas é a co-
bertura dos morros com
uma rede de arame adap-
tada a vegetação, que im-
pede a queda de pedras •
os deslizamentos de terra.

ACEITAÇÃO

Há cinco anos que o sr.
Centurioni tenta colocar
este sistema no pais. "Vá-
rios engenheiros são entu-
siastas do plano, mas a
aceitação nem sempre vem
acompanhada da iniciati-
va", queixou-se o italiano
radicado no Brasil. Muitas
pessoas demonstram medo
frente à responsabilidade
de inovações. O sr. Centu-
rioni, entretanto, tem gran-
des esperanças na equipe de
engenheiros do governador
Negrão de Lima, que co-
meçarão agora a estudar o
seu projeto. Afirma êle
que a estrutura não só é
prática e eficaz como agra-
dável à vista.
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CAMPANHA DA CRIANÇA
Col.bor*. voe» também, no program* ck ampare a.

menor abandonado.
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OS MELHORES
CRUZEIROS MARÍTIMOS

| DA TEMPORADA!
A bordo do luxuoso transatlântico

ROSO Dfl FONSECA
2 piscinas - salões com ar condicionado menus de classe internacional

MANAUS
SAÍDA: 15/janeiro

tOttUAfl"1
UflMO'

MAR DEL PLATA
SAÍDA: HOJE, DIR 12 - LOTADO!

MAR DAS CARAIBAS
Saída: 10 de maio

37 DIAS FASCINANTES
venda de perto os encantos de IB GUflIM, CURICIO, XINGSTOlt,
POR! III PRIKCE. NISSRU (ILHAS BAHAMAS) e a espetacular MIIMI.
Na velta: SIN JURN, ST. THOMflS, FOR! DE FRANCE, PORT 0F SPIIN,
RECIFE • BIHII...
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PUNO ESPECIAL DE FlHAHCIflMENTQ

EXPRIMIR
Rio - Av. Rio Branco, 57 . tel. 23-0083
S. Paulo - Rua Barão de Itapetíninga, 243 - tel. 35-7104
P. Alegre - Rua dos Andradas, 1079 - tel. 7330

OU CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGEM
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Névio .Macedo Prop.
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LEGJFERÀNCIA
Todos permanecem estar-

recidos diante da fúria legi-
ferante do Governo. Tem-se
até a impressão de que é um
Governo novo e, não, em fim
de mandato. Pois quem her-
dará o cabedal de decretos-
leis, baixados pela rotativa
palaciana, será o marechal
Costa e Silva, que, a esta ai-
tura — de acordo com as úl-
timas notícias — ainda esta-
va lendo a Carta Neopolaca
e a Lei Rolha.

E ainda se anuncia, para
daqui a alguns dias, a refor-
ma administrativa e uma no-
va Lei de Segurança Nacio-
nal, através da qual, segundo
a doutrina do ministro da
Justiça, o Governo tem o di-
reito de declarar a "guerra
interna".

* * *

Houvesse, contudo, dentro
da desatualização doutrinária,
um mínimo de ratio jurídica
dominando os atos do maré-
chal Castelo Branco, as preo-
cupações não seriam tão am-
pias. Acontece que o próprio
Governo tateia num tatibitate
alucinado, e, em dois ou três
dias, às vezes, revoga ou der-
roga os seus próprios atos.
Nesta época de segurança na-
cional, a insegurança juridi-
ca, a inexperiência legislativa
de quem se atribuiu discricio-
nàriamente foros parlamenta-
res, mantém o País em estado
de suspense constante.

É só constatar inúmeros
exemplos de instituições cria-
das ou destruídas, dentro da
toada da maior perplexidade.
E tudo isso a começar pela
própria Carta Constitucional,
cuja tramitação, votação e re-
dação, em tempo ridkulamen-
te exíguo, além das violências
contra o regime democrático,
proporcionou falhas de ordem
técnico-jurídica, agora só pos-
síveis de serem sanadas na
próxima legislatura — se hou-
ver clima, se houver entendi-
mento, se não houver coação
aos parlamentares.

Mas as perplexidades se
multiplicam diuturnamente. É
só lembrar a confusão gerada
em torno da criação do Im-
posto sobre Circulação de
Meréadorias, com referência
ao qual o mesmo Governo os-
cilou a respeito de várias nor-

mas, baixou retificações e —
ao fim de tudo — facultou
uma bizarra, absurda, bitri-
butação^que está sendo paga
pelo povo, pelo consumidor.
E, até agora, as próprias re-
partições públicas especiali-
zadas, federais ou estaduais,
ainda não conseguem enten-
der, sequer concretizar uma
exegese definitiva, do ICM,
cujos méritos não entram em
discussão, mas cuja formula-
ção transformou-se num caos.

A carência de qualquer no-
ção de sistematização avulta
se formos examinar alguns di-
plomas baixados na área do
Ministério da Viação e Obras
Públicas. Há quase um ano,
o Governo baixou o Decretç-
lei n.° 5, destinado a reestru-
turar a política de transpor-
tes do País, no objetivo de
recuperar e reentrosar os
seus sistemas, a saber ferro-
viário, marítimo e rodoviário

isto enquanto ainda se dis-
cute se a Diretoria de Aero-
náutica Civil sai ou não da
órbita do Ministério da Aero-
náutica.

A primeira coisa á notar,
em matéria de incapacidade
jurídica, é, por um paradoxo,
a falta de sistematização en-
tre normas principais e aces-
sórias. Assim é que, enquan-
to o próprio Decreto-lei n.° 5
não define o que é marítimo,
foi o decreto que o regula-
mentou quem consumou tal
definição, subvertendo o mais
comezinho princípio de es-
trutura.

O mais curioso, no entanto,
com referência ao Decreto-
lei n.° 5 é que, não só a Pre-
sidência da República, mas o
próprio Ministério da Viação,
ainda ignoram as suas nor-
mas. Assim, quando recebem
consultas de associações cias-
sistas, indagando sobre deter-
minado assunto capitulado no
mencionado diploma legal, co-
meça a balbúrdia, indagan-
do-se aqui, auscultando-se ali,
correndo os processos de ór-
gão em órgão, até que algum
abnegado decifre a questão.

* * *

Com referência à adminis-
tração de pessoal, o Governo

mediante o nefasto DASP

NÍVEIS

^- tantas fêz, que o me-
canismo de aferição das si-
tuações funcionais dos servi-
dores transformou-se num in-
trincado labirinto rococó. A
cada nova lei, concedendo pi-
fios aumentos aos servidores,
o Executivo- inovava tanto em
matéria institucional — me-
xendo e remexendo com tem-
po integral, classificação e
enquadramento, readaptação,
gratificações, vantagens e ou-
trás coisas — que o panora-
ma é o. de um emaranhado
inextricável. E o próprio Go-
vêrno se perde dentro disso,
baixando decretos ou circula-
res ilegais, afrontosas às pró-
prias normas que criou. Nun-
ca sè viu isso, exatamente
nesta era de jaetância tecno-
crática.

* * *

Mas a saraivada de decre-
tos-leis — apesar de tudo —
não pára. Modifica-se o.CNT
e o GEIPOT (que, simples-
mente, deveriam ser extin-
tos), transfere-se a Agência
Nacional, do Ministério da
Justiça para a Casa Civil da
Presidência da República, ai-
tera-se quase que diariamente
a legislação portuária, saco-
de-se a organização do Poder
Judiciário e do Ministério Pú-
blico, sém falar no cabedal
de normas sacadas de hora
em hora com vistas a alterar
a vida econômica e financei-
ra da Nação.

Ninguém sabe onde está.
Ninguém sabe para onde va-
mos. O próprio marechal Cos-
ta e Silva assiste de camarote
aos espefaculosos lances le-
gislativos e solicita a seus
assessores explicações teóri-
cas a respeito das inovações.

Mas — exatamente — o
que, no futuro, deve ser fei-
to com primazia é a sistema-
tização dessa herança legife-
rante, separando-se o joio do
trigo e legando ao povo em
geral, classes produtoras e
consumidores uma visão cia-
ra da estrutura jurídica. E —
dentro disso — vale sempre
relembrar, exigir, a promoção
do retorno de fato aos qua-
dros democráticos. Pois, a
continuar como estamos, não
há ninguém que, nessa legi-
fúria, consiga governar o
Brasil.

"O''Dèprfàmerit'õ"InVérsíndícaí de Estatística e Es-
tudos Sócio-Econômicos de São Paulo divulgou estu-
do que revela que enquanto o aumento do custo de
vida naquele Estado atingiu, em 1966, a 52,3%, os di-
versos reajustes salariais procedidos no exercício não
ultrapassaram o nivel de 30%. Donde uma diferença
de 22,3 % no poder aquisitivo de uma grande classe
daquela unidade federativa. Em 1965 essa diferença
já fora de 13,9% e em 1964 apresentara um resul-
tado positivo pois os aumentos salariais superaram
em 10% o índice do custo de vida.

Considerando mesmo as" imperfeições desses co-
tejos no tempo, e pelo fato de a inflação se processar
em marcha contínua e os reajustes salariais por sal-
tos escalares, é lícito depreender que as classes assa-
leriadas estão perdendo progressivamente o seu poder
de compra, muito embora o Governo federal repise
que um dos postulados básicos de sua politica econô-
mica é o de manter a participação dos assalariados
no Pioduto Nacional Bruto.

E nessa perda de poder aquisitivo não são só os
assalariados que perdem, todo o País perde também.
Com efeito, se se considera que entre 75 e 80% da
renda nacional é formada pelos salários pagos e re-
cebidos, a sua retração significa menos vendas, me-
nos encomendas, menos possibilidade de novos em-
pregos e menos arrecadação para o Estado. É uma
causação circular natural e inevitável, que leva ao

estancamento do processo nacional de desenvolvi-
mento econômico e social. Mas se a questão é meri-
diana, porque o paradoxo da redução do oder
real de compras dos assalariados? A única resposta
plausível é porque somos um país de mitos. De fi-
gurações preconcebidas que passam a verdades e pro-
vocam não raro esses movimentos pendulares tão co-
muns no plano econômico como no político e social.
Durante anos firmou-se o conceito de que as causas
da inflação brasileira residiam no déficit do Tesouro
e nos renjustamentos salariais feitos a preços poliu-
cos. Nosso Tesouro já não tem mais deficits tinan-
ciados com emissões a Ia diable e os reajustamer.-
tos salariais, pela fórmula e índices oficialmente ado-
tados, cobrem apenas uma parte do aumento do custo
de vida e nem por isso a inflação deixou de conti-
nuar em sua progressão. Os resultados de 1966 re-
petem 1965 e se apresentam marcante favorabilidade
com relação a 1964 ficam ainda muito longe das pre-
visões oficiais.

* *

Entramos 1967 e não serão nestes poucos dias que
lhe restam que o Governo federal vai rever sua po-
lítica salarial. Mas esperamos que desde já a futura
administração se preocupe com a questão, pois nive-
lar por baixo é nivelar também negativamente o fu-
turo do País e de sua população.

LUZ

Assim como na quarta-feira
de cinzas, pelas mesmas razões
da paralisação normalmente par-
ciai da indústria e do comércio,
não foram efetuados desligamen-
tos de circuitos de energia elé-
trica no dia de ontem. A cidade
ganha uma pausa para respirar
com alívio, pois houve um rasgo
de lógica e bom senso. O que se
espera é que as luzes se ampliem,
a fim de que a escuridão admi-
nistrativa e, em decorrência, a
de falta de energia, desapareçam
de todo.

CABALA

As vésperas da posse do ma-
rechal Costa e Silva chovem no-
mes dc prováveis ministros de
Estado, cujo momento de glória
e de assédio por parte de "ami-

gos fiéis e incondicionais admi-
radores" não resiste, muitas vê-
zes, ao jornal do dia seguinte.
Ao País não interessam nomes,
mas programas, realizações, as-
suntos que ninguém aborda de
maneira realista e concreta. O
marechal parece confundir pó-
quer com política. Não mostra o
jogo, e ninguém ousa pagar para
vê-lo. Tem-se a impressão de

que o próximo Governo funcio-
nará sob um ritual cabalístico,
só acessível a iniciados. E o po-
vo, naturalmente, pagará os
eventuais prejuízos do que foi
resolvido na surdina, sem o be-
neficio democrático de um am-
pio e prévio debate.

TAXÍMETROS

Existem inúmeros motoristas
de táxi impedidos de trabalhar,
pelo simples fato de que seus ta-
xímetros foram furtados e ine-
xistem outros a serem adquiri-
dos. O secretário de Serviços Pú-"blicos, enquanto a situação não
se normaliza, deveria propiciar
uma solução humana para o pro-
blema desses profissionais, sem
meios de subsistência e com ia-
mílias a sustentar.

ANTECIPAÇÃO

No próximo dia 15, inicia-se
em Buenos Aires a XI Reunião
de Consulta do Conselho da
OEA, com a finalidade de apro-
var a agenda e marcar data para
a Conferência dos presidentes
dos Países da América, de pro-
vável realização em abril no
Uruguai. A ela se sucederá a III
Conferência Interamericana Ex-

traordinária de Chanceleres dos
Países Membros da OEA, que se
deverá manifestar sóbre o novo
texto dessa organização. Final-
mente a terceira conferência se-
tá a dos Países da Bacia do Pra-
ta, destinada a examinar proble-
mas de navegação e de comércio
dessa área geo-econômica.

Processando-se essas confe-
rências há menos de um mês do
término do mandato da atual ad-
ministração federal, é mais do
cue evidente que os seus resul-
lados e medidas nela aprovadas
deverão ser executados pelo nó-
vel Governo da União e que, pa-
ra isso, não contará senão com o
fato consumado, pois o presiden-
le eleito insiste ainda em ocul-
tar, até a sua posse, o nome dos
integrantes do seu Ministério.
Houvesse o propósito de forma-
hzar desde já o futuro Ministé-
rio. o futuro ministro das Rela-
ções Exteriores já poderia parti-
cipar dessas reuniões e inteirar-
sc concretamente de tarefas mar-
cantes com que terá de se de-
írontar em futuro próximo, in-
clusive a reunião dos presiden-
tes dos Países da América que,
por sua importância e alcance,
t'ão terá mais de 15 dias para
preparar a posição brasileira
nesse conclave.

Estão sendo anunciados
os nomes que vão ocupar
os diversos postos ministé-
riais no governo do maré-
chal Costa e Silva, mas
através deles não se pode
vislumbrar o rumo que o
País tomará nessa segunda
etapa da politica nacional,
inaugurada a 31 de março
de 1964. É óbvio: no.regi-
me presidencialista, os mi-
nistros são meros auxilia-
res do Presidente da Re-
pública, demissíveis ad
nutum e por isso mesmo
privados de autonomia para
imprimir nos cargos exerci-
dos a marca de suas con-
cepções e tendências pes-
soais ou partidárias. No ca-
so brasileiro atual, com a
extraordinária concentra-
ção de podères em mãos do
chefe do Executivo, isso
ainda é mais verdadeiro.

Os ministros indlgitados
provêm de diferentes esfe-
ras — politico-partidárias,
militares, técnico-econômi-
cas. Nada possuem em co-
mum, portanto. Não quer
dizer que essa equipe este-
ja, por essa razão, fadada
ao insucesso. Seu denomi-
nador comum será a vonta-
de do Presidente — ou seu
programa, caso o tenha ou
venha a ter. E é precisa-
mente essa falta de progra-
ma o que deixa em suspen-
se toda a Nação, a quem
foi cassado o direito de es-
colher seus governantes e
que só teria a reivindicar
agora uma informação: pa-
ra onde vai ser conduzida.

Sabe-se quem ocupará o
Ministério da Fazenda, mas
ignora-se qual a política fi-
nanceira a ser posta em
práticp. Sabe-se quem será
o Coordenador do Planeja-
mento, mas ignoram-se os
planos que êle terá de co-
ordenar. Apontou-se o no-
me do titular da pasta do
Trabalho, mas ninguém se-
ria capaz de afirmar que
política trabalhista será
executada. Para o Itamara-
ti também já foi escolhido

Ministério e governo

"cnjrinistro, mas" permanece"
uma incógnita a base de
nossa futura política exter-
na-

Eleito em condições anor-
mais, por um Congresso
mutilado e coagido, com os
dias de seu mandato con-

tados, o marechal Costa e
Silva estaria em condições
de proclamar não ter com-
promissos com o povo, âem
lhe dever satisfações, mas
apenas ao Exército e de-
mais forças armadas, dos
quais emanou o poder que"uai assumir a 15 de mar-
ço. Entretanto, não parece
ser essa a disposição que
o anima. Tanto assim que
empreendeu, antes e depois
de sua eleição, algumas ex-
cursões a diversos Estados
com o fim de tomar algum
contato com os problemas
e a gente dos lugares visi-
tados.

Ê certo que o governo
do marechal Castelo Bran-
co lhe deixou o prato fei-
to. Em política, deixou-lhe
uma nova Constituição,
uma nova lei de impren-
sa e ainda lhe vai deixar,
pronta, uma nova lei de
segurança. Em questões fi-
nanceiras, o novo cruzeiro,
a nova taxa cambial, a
nova lei tributária e mui-
tas outras novidades. Em
questões de desenvolvi-
mento, deixa todo um Pia-
no Decenal e um conjunto
de providências, adotadas
ao longo destes três anos,
orientados para • o fortale-
cimento do poder económi-
co do Estado e de grupos
estrangeiros e para o debl-
litamento da iniciativa par-'
ticular brasileira.

Trata-se de saber se o
novo marechal-presidente
vai digerir todo o prato
preparado por seu anteces-
sor, limitando-se a passar
o guardanapo nos lábios, ao
fim de seu mandato, cooi
a satisfação do dever cum-
prido, ou se vai remexê-lo
e recondimentá-lo ao sabor
de um programa governa-
mental próprio, que a Na-

-çãô—inteira aguarda—com
indiscutível ansiedade.

O mal. Castelo Branco
não precisa esperar o jui-
gamento da História para
receber os aplausos a que
fêz jus en\ toda uma série
de medidas aplicadas para

Osvaldo Peralva•
corrigir distorções na vida
nacional. Mesmo o comba-
te à inflação, por entre er-
ros e excessos evitáveis,
não foi um malogro total,
porquanto, se não aelirni-
nou, ao menos conseguiu
reduzir-lhe o ritmo de ex-
pansão. Os absurdos veri-
ficados no setor dos trans-
portes marítimos e ferro-
viários, em conseqüência de
uma política, mais que de-
magógica, alucinada, fo-
ram em grande parte cor-
rigidos, cabendo ao futuro
governo dar-lhe agora mais
sentido prático. As dividas
e x t e rnas, reescalonadas,
passaram a ser pagas em
dia, esforçando assim nos-
so crédito, e o balanço de
pagamentos chegou ao
equilíbrio e ao superávit,
embora ninguém conseguis-
se entender a mágica bês-
ta dessa reserva de sete-
centos milhões de dólares,
como se o Governo, como
um Harpagon, se sentisse
feliz e realizado ao acari-
ciar suas moedas de ouro,
enquanto os empresários,
em torno, se desesperavam
com a escassez de-crédito.

Mas o revisor dessas dis-
torções, o executor desses
empreendimentos, não me-
rece só aplausos. Merece
igualmente a condenação
dos brasileiros pelo equa-
cionamento falso dos pro-
blemas políticos, onde criou
ainda maiores distorções,
com a agravante de subme-
ter um povo inteiro ao
despotismo, a investir con-
tra todas as liberdades, cer-
ceando-as, desfigurando-
as, comprometendo-as, vio-
lentando-as. Aí temos na-
da menos de onze gover-
nadores estaduais escolhi-
dos a dedo pelo Planalto,
numa farsa que repugnóu
a consciência democrática
nacional. Aí temos um
novo Congresso mm main-

isto é, de um grupo de mi-
litàres ativos, autopromo-
vidos em guardiães do es-
pírito da Revolução, a
quem o próprio marechal
Castelo Branco desafiou,
em seu discurso de Alago-
inhas, na Bahia, para que
pusesse a.cabeça de fora,
reduzindo-os à expjessão
mais simples, mas de cujo
fantasma logo iria valer-se
para dar o golpe do Ato
Institucional n.o 2.

Hoje fala-se de novo que
duas correntes circulam em
volta do presidente-eleito,
uma delas de orientação li-
beralizante, procurando in-
fluir no sentido de uma
gradual mas contínua res-
tauração do sistema demo-
crático; a outra, radical,
linha-dura, procurando des-
de logo influir em sentido
contrário, ou seja, pelo en-
rijecimento da política au-
toritária que o atual Go-
vêrno executa.

Sobram razões, portanto,
para a ansiedade com que
a Nação aguarda o progra-
ma de governo do marechal
Costa e Silva. Um progra-
ma que defina as linhas ge-
rais para o encaminhamen-
to e solução dos problemas
econômicos e financeiros,
mas também que abra no-
vos horizontes no campo
político, de modo a pacifi-
car o País 6 permitir-lhe
um trabalho mais tranqüi-
lo e mais fecundo.

Q marechal Costa e Sil-
va, que tem manifestado
ultimamente propósitos pa-
cificadores, cometeria gra-
ve erro se se deixasse ori-
entar por qualquer grupo
de fanáticos que pretendem
salvar a Nação, dilaceran-
do-a e oprimirçdo-a, e
transformando em regra de
vida um regime de exce-
ção.

Não basta, pois, ter um
Ministério. É preciso, so-
bretudo, ter um Governo,
isto é, uma equipe afinada
por um programa de dire-

ria governamental, obtida
à custa de todos os proces-
sos, até os mais escândalo-
sos, como o restabeleci-
mento dos "currais eleito-
rais", no interior.

E tudo era explicado com
o pretexto da linha dura.

trizes claras, capazes de
refletir as aspirações mais
legítimas do povo brasilei-
ro — aspirações de paz e
justiça social, de desenvol-
vimento econômico e de li-
herdades políticas.

* 
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— 2.700 cruzeiros eqüivalem a 2 cruzeiros e 70 centavos novos. Logo, o dólar baixou

Hoje dou feriado à pro-
sa costumeira, para adap-
tá-la à nova realidade na-
cional, assim como fizeram
os bancos, que fecharam
para carimbar e reescritu-
rar o dinheiro. Boto tio lu-

gar algumas modulações
do "lírico arrabil", de
Quinca Brandão, tio de meu
amigo João Brandão, e
poeta saudosista e munici-
palisía que não aspira à
Academia; ficará satisfeito
com uma discreta verean-
ça em município de Minas.

ORDEM

Quando a Folhinha de
[Mariana

exata informativa
[santificada

regulava o tempo, as
[colheitas,

os casamentos e até a
[hora de morrer,

o mundo era mais
[inteligível,

pairara certa graça no
[viver.

Hoje, quem é que pode?

Imagens-variação

Poeta niünicipalista

CORTESIA

lUií novecentos e cinco.
Se passava alguém na rua
sem lhe tirar o chapéu.
Seu Ferreirinha lá do alto
de suas cãs e fenestra,
murmurava desolado
reclamando para o céu:
— Este mundo está

[perdido.'
Agora que ninguém porta
nem lembrança de

[chapéu,
que sorte Seu Ferreirinha

já ter ido para o céu.

ORGULHO

Com toda a sua pomada
c seu horror a pedir,
ao ver a Agência fechada,
Manduca dir, soberano:
"Meu tio, quer me

[emprestar
um selinho de cem réis'.'"

C. D. A.
"Pois não, lhe empresto,

[sobrinho."
A carta segue seu rumo,
passa um dia, um mês,

[um ano,
e muito ancho, Manduca
se gaba de não dever
nem um tostão a

[ninguém.
"Alto lá, sobrinho, então
eu não lhe emprestei um

[selo
justamente de tostão?
Se me pagar nesta hora,
prometo não desmenti-lo,
dispenso juro de mora,
mas você fica devendo
o preço desta lição."

CULTURA FRANCESA

Com Mestre Emílio

[aprendi
este pouco úe francês
que deu para ler Jarry.

Murilo, diabo na aula,
tinha gestos impossíveis,
que nem macaco na jaula.

Mestre Emílio tão severo
não uia no último banco
o aluno de moral zero.

Os verbos irregulares
saltavam do meu

[Hálbout,
perdiam-se pelos ares.

Nunca mais às
[encontrei...

Talvez Brigitte Bardot
me ensinasse o que nã >

[sei.

MESTRE

Arduino Bolívar, o teu
[latim

não foi, não foi perdido
[para mim.

Muito aprendi contigo: a
[vida é um verso

sem sentido talvez, mus
[com que música.'

BANCO BOAVISTA S. A.
I mu completa organização
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1.° Caderno CORREIO DA MANHA, Domingo, 12 de fevereiro de 1967

SmtilCATOSi

Salário mínimo
Conforme pronunciamento oficial que vem de ser di-

vulgado, serão fixados no próximo dia 27 nowos níveis do
salário minimo, com a inclusão dos índices relativos d ele-
vação do custo de vida no corrente més. Para tanto, foi
marcada na referida data uma reunião do Conselho Na-
cional de Política Salarial, na qual será determinado o
percentual de aumento e estabelecido o valor monetário
da remuneração básica nas diversas zonas. Como em opor-
tunidades anteriores, essa iniciativa oorernamental está
sendo objeto de críticas e reparos de parte dos setores mais
esclarecidos do movimento sindical, assumindo, porém, des-
ta vez, o movimento contrdrio d revisão, uma amplitude
considerável. Isso porque já se tornou uma evidência parao grosso da liderança sindical que o instituto do saldrio
mínimo não mais atende às necessidades que determinaram
a sua criação, na época realmente um marco de proteção
para a maioria dos trabalhadores. Com o correr dos anos,
em virtude da inexistência de qualquer mecanismo efi-
ciente de controle dos preços, entrou-se num ciclo 

"infer-
nal, cada aumento do salário mínimo correspondendo a
uma alta geral que anulava e superava quase de imediato
o poder aquisitivo majorado, situação que se aoravou mais
recentemente com as vinculações ao mesmo de impostos,
taxas, aluguéis, etc, bem assim con» as normas de com-
pressão salarial, que facilitam a anulação da hierarquia
salarial e do salário profissional.

Manifesto

Como meio de defesa contra o processo de nivelamentosalarial por baixo, que fatalmente se verificará com a de-cretaçao de novos níveis do salário mínimo, várias enti-dades da representação sindical operária do Paraná, SãoPaulo e Guanabara, desenvolvem campanha com a finali-dade de conseguir do Governo a adoção de mediads para-leias em defesa da hierarquia salarial, tais como uma ele-vaçao proporcional dos salários dos trabalhadores especia-lizados. Nesse sentido, está em fase de elaboração um ma-nifesto a ser encaminhado na próxima semana ao ministrodo Trabalho, destacando, entre outras.idéias, que o saláriomínimo nao mai? atende às finalidades frecipuas, tendo-setransformado, -num instrumento de defesa dos interessesda maquina tributária, dos proprietários de imóveis desti-nados à locação e de quantos se.valem da sua revisão paramajorar preços de mercadorias ou serviços públicos. O do-cumento não pleiterâ que seja extinto o salário mínimolimitando-se a pedir que seja mantida a relação existenteentre ele e os salários mais elevados, e frisará que o ins-tituto em causa corresponde atualmente mais aos interessesde grupos poderosos. Além disso, conterá crítica d atitudenegativa do Governo face ao contrato coletivo de trabalho,alvo de uma série de restrições, como se pode depreendercom o exame da legislação arcaica e superadajpe o^regular~

Reuniões

t O manifesto em apreço será subscrito por dirigentessindicais do Rio, São Paulo e Paraná, e possivelmente poroutros dos demais Estados. Sua redação final será proce-dida amanhã, em reunião que terá lugar no Sindicato dosMarceneiros da Guanabara, às 9h. Em seguida, na quar-ta-feira, será realizado outro encontro intersindical na Ca-
pitai paulista, no Sindicato dos Metalúrgicos, com a pre-sença dos líderes cariocas e paranaenses, para a aprova-
ção definitiva dos termos do documento e a escolha da co-missão que terá a incumbência de fazer a entrega do mes-mo ao ministro do Trabalho.

São os seguintes os sindicatos da Guanabara que jáaderiram à campanha, além da Federação dos Trabalha-dores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem: dos Empre-
gados Auxiliares na Administração Escolar; dos Traba-lhadores nas Indústrias do Trigo, Milho e Mandioca; dosTêxteis; dos Condutores de Veículos Rodoviários; dos Al-
faiates; dos Sapateiros; dos Hoteleiros; dos Metalúrgicos;
dos Trabalhadores na Industria de Cerâmica; dos Empre-
gados em Empresas Editoras de Livros e Publicações Cul-turais; dos Securitários; dos Gráficos; dos Trabalhadores
na Estiva de Minérios t Combustíveis Minerais^ dos Tra*.balhadores-m'ín'düstfia doAçúcár; dós Trabalhadores na
Indústria do Frio; dos Trabalhadores na Indústria do Fumo
e dos Trabalhadores em Empresas de Carris Urbanos, Tro-
ley-bus e Cabos Aéreos.

\ FREDERICO L QOMES

Caixa chama
amanhã até
o n.° 18.300

A Carteira de Consigna-
ção da Caixa Econômica
reabre amanhã, para aten-
der a propostas até o n.o
18.300, esclarecendo ainda
que os contratos distribuí-
dos até 31 de dezembro
passado somaram 107.862,
e estão à disposição dos in-
teressados, na Seção de
Consignações, na sobreloja
da sede, com entrada pela
Rua Senador Dantas.

Os números novos, refe-
rentes a 1967, para os con-
tratos de empréstimos sob
consignação, estão sendo
chamados até 800. Os con-
tratos assinados, a partir de
amanhã já serão grafados
com o símbolo do cruzeiro
novo.

HÉRNIA

raxio.
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Agira, vlSai-ir»
mal, tranqüila...
enfNrJatuda.il»
tá protMkto c
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Feitas nos EE.UU. por Dobbs
Truss Co. Inc. Oe almofadas
concavas, molas giratórias,
sem camurça, s/correlas.»/
elásticos. Lavávels. tocam no
corpo em dois pontos. Recai-
tadas para homens, mulheres
e crianças.-Qualquer tipo de
hérnia: ALlVIO INSTANTA-
NEOI Demonstrações no lm*
portador exclusivo.

HERMES FERIIIDES S.L
Rio: Av. Rio Brinco, 133-18.0 wd.
S. Paulo: Con». Crispiniano, 139
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TST dá 40% a
trabalhador
da usina: PE

Para acompanhar o julga,
mento do dissídio coletivo
Instaurado pelo Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria
do Açúcar, no Estado de Per
nambuco, chegaram ao Rio o
advogado Nilson Gibsor. e o
secretário da entidade, sr.
José Joventino de Melo Fi-
lho. O recurso ordinário foi
julgado quinta-feira última,
pelo Tribunal Superior do
Trabalho, que manteve a de*
cisão do Tribunal Regional do
Trabalho — 6* Região — ma*
jorando os salários do» tra*
balhadores da categoria em
407o. O processo fui relata*
do pelo ministro Délio Mara*
nhão, em sessão presidida pe*
lo ministro Hildebrando Bi-
ságlla. O advogado Nilson
Gibson sustentou o parecer
do TST e da própria informa-
ção do Departamento de Po*
lítica Salarial, pela concessão
do aumento na base de 55%,
tendo o representante dos
usineiros de Pernambuco ma*
nifestado a impossibilidade
econômica de ser atendida a
reivindicação naquele nível.

Buenos Aires
reunirá
chanceleres

O ministro José Augusto
de Macedo Soares acompa-
nhado dos secretários Ivan
Canabrava, Antônio Carlos
da Silva Noronha e Fernan-
do Reis, embarcou, ontem,
para Buenos Aires, onde
participará da V Conferên-
cia do Conselho Interame-
ricano e Social da OEA, III
Conferência Interamericana
Extraordinária, XI Confe-
rência de Consulta de
Chanceleres da Bacia do
Prata. Os ministros Rober-
to Campos e Francisco
Grieco seguirão hoje e o
das Relações Exteriores na
próxima terça-feira.

FONTENELE: CAOS >; -Çl^P^-Sfr

oNO 2y DIA EM SP
SAO PAULO (Sucursal) —•
A determinação do coronel
Fontenele, no seu segundo
dia como diretor de Transi-
to, de retirar os ônibus mu-
niclpals e suburbanos da Es-
tação Rodoviária, sem aviso
prévio ou colocação de placas
indicativas dexou, ontem,
milhares dé paulistas comple*
tamente tontos, em busca dos
novos locais de embarque,
distribuídos por virlos bair-
ros da cidade.

A medida, que passou a vi-
gorar, inesperadamente, ás
14 horas de ontem, provocou
grande reação da população
e levou o Sindicato das Em-
presas de Transporte de Pas-
sagelros do Estado de São
Paulo a reunir-se em assem-
bléia permanente, disposto a
entrar em Juizo contra a de-
cisão do novo diretor de
Tr&nslto, que considera "ar-
bitrárla e precipitada".

SINDICATO

O presidente do Sindicato,
sr. José Luís Teixeira, disse
que "a medida não atinge
as empresas que economiza-
rão dezenas de quilômetros
de percurso, mas prejudica-
trá multo aos passageiros obri-
gados a se deslocarem de
um bairro para o outro, sem
o conforto que a Rodoviária
oferece".

Acrescentou que o diretor
de Trânsito'só comunicou a
sua decisão na véspera, Im-

pedindo as empresas de to-
marem as medidas necessi*
rias para esclarecer o público.
O cel. Fontenele, segundo o
sr. José Luis Teixeira, re-
cusou-se a receber os donos
de empresas em audiência,
dizendo apenas que "não hi'
dialogo".

CONSEQÜÊNCIAS

O advogado do Sindicato,
sr. Cid Silva, disse que "as
conseqüências para o público
são tremendas: um passagei-ro, vindo de Campinas com
destino a Santos, seri obri-
gado a desembarcar no bair-
ro de Pinheiro a a se deslo-
car-se até o Ipiranga, onde
as ruas estão transformadas
em garagens coletivas".

Informou, ainda, è advo-
gado Cid Silva que a Rodo-
viária de São Paulo era a
segunda do mundo em movi-
mento, com um tráfego de
1.200 ônibus por dia, e dis-
se que os maiores prejudica,
dos serão os passageiros do
ABC — Santo André, São
Bernardo e São Caetano —
em número de 300 mil pes-
soas, que èerão obrigadas a
desembarcar no terminal de
Ipiranga e tomar duas con-
duções para chegar à ci-
dade.

COMUNICADO

As empresas de linhas In-
terestaduais, 1 n termunlcl-

pais e suburbanas divulga-
ram comunicado afirmando
que foram surpreendidas
com "a mudança de seus
pontos de embarque e de-
sembarque de passageiros, e
face ao inoplnado da comu-
nlcação os empresários, reu-
nldos em seu órgão de cias-
ee, procuraram, por todos os
meios, avistar-se com o di-
retor do DET, pedindo o
adiamento do que se conven-
cionou chamar Operação Ro-
dovlária, para que lograssem
acautelar interesses próprios
e-dos usuários, estes, sobre-
tudo, direta e fundamental-
mente atingidos pela medida
radical".

"O diretor do DET, porém,
negou-se a manter diálogo
com as empresas, comuni-
cando às mesmas que assü-
mia Integral responsabilida-
de por suas determinações.
As empresas, diante do ato
surpreendente e desmentin-
do tendenciosas noticias, n&o
paralisarão seus serviços e
irão 'observar 

aa determina-
ções recebidas nos termos
em que as mesmas foram
postas. Isto posto, comuni-
cam ao público que a venda
de passagens para suas li-
nhas, enquanto funcionar a
Estação Rodoviária, será
efetuada nas respectivas bi-
lheterlas, e qs pontos de em-
barque e desembarque de
passageiros serão localizados
nos citados bairros fixados
pelo DET".
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Núncio: é
cedo relações
com URSS

Ao embarcar ontem para
Porto Alegre, monsenhor
Sebastião Baggio, núncio
apostólico, declarou que
ainda é prematuro pensar-
se no estabelecimento do
ralações diplomáticas entra
Moscou e o Vaticano, "an-
tes de serem dadas maio-
res garantias aos cristãos
que vivem nos países so-
cialistas".

Comentou que o encon-
tro do Papa Paulo VI com
o presidente soviético Pod-
gorny faz parte do plano da
Igreja em prol da paz no
mundo.

OS ASSINANTES
DOMICILIARES

NÚNCIO E O ENCONTRO
Papa com Podgorny foi um esforço para a - paz

. podem
COMPRAR
o que você quer
VENDER.
Anuncia sempn noa
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AUMENTOS
RARA
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QUE CRESCE

A explosão demográfica do Brasil exige, desde já, providências acauteladoras porparte do Governo. É preciso produzir alimentos para uma^opulaeâo-oateuladar-
até 1970, em cerca de 100 milhões de habitantes. Essas providências não podem ser—improvisadas. Para produzir alimentos que atendam às necessidades reais dessaenorme massa populacional, é preciso mudar a estrutura agrária do País, Istosó se consegue com um programa realista, em que o emprego de uma tecnolo-
gia avançada possa determinar a melhoria dó padrão de vida das populações /rurais. Esta mudança já foi iniciada, corajosamente, pelo Governo, com o seu

programa de diversificação da lavoura eafeeira. O programa, na sua primeira etapa, pro-cedeu à erradicação dos cafeeiros de baixa produtividade e dos que produzem cafés demá qualidade. Com isso, são evitados os inconvenientes da superprodução e se melhora aqualidade de nosso produto básico. Nas áreas onde se procedeu à erradicação, está sendoexecutado o programa de diversificação, que consiste no estimulo, financiamento e assis-téncia técnica às lavouras substitutivas do café. Para a realização desse programa, que
* .,.,«.-..-,. J2Sí!,VB,e a uma verdadeira revolução nos nossos métodos agrícolas, dispõe o Governo deórgãos como o INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ,'através do GERCA, a Comisião de FinalmenteV™*Z
Ati 

° Mini8téri0 da Agricultura, o Banco do Brasil, a rede de bancos privados, a ABCAR d O FUNFERTIL
VSS . 8,8tema» .°i.,avrad°'' conta com garantia de preços mínimos, armazenagem, fornecimento de inseticidase fertilizantes e comercialização das safras provenientes das novas lavouras. A produção de alimentos torna-se, poresse meio, compensadora para o agricultor, dando-lhe novas condições para melhoria do seu padrão de vida. É aV primeira grande transformação do meio rural numa fonte inesgotávelde recursos para o desenvolvimento econômico do País.

UM
/

PROGRAMA
DE DIVERSIFICAÇÃO

DA LAVOURA
CAFEEIRA

MELHOR CAFÉ
PARA O MUNDO

MAIS ALIMENTOS
PARA O BRASIL

Àm\ ^flk.

^^B^^^WI^K^^^^^^^^yMw^^^^^^^^^mmmmmmmm^

i*l IHÉ^R^fl I
mmWííf ¦¦ /á, w& /mm.-.
^mmmmW^^W^-f'^'^

«JL mÈÈÊÈÊ m.
Q- áÊfn^mmt^m^^^^^^^W^^) lJ0^

mmmmWÊÊmmmí m^^^^SÊm^m ^M^^W^l W&*.¦ EIMíil WÈmJ^^WmiM^ismmüX^JÊÊ WÊ;--. .-¦¦ .mÊmÊÊÊmmMW1 Iiil^^ K^^T^ifr1^!^^ ¦JFl 9 PI I
^P ^m\ yy^mWS^^SWW^^Wmm^Oí mmú^L^.-, //.y^^mmmm^M w&fâ&m W&mv^jmmm mmWm^-^^^^^^ZA-íi^^

mri-y¦. í}m'-M:mxX>%m^Uh-sí$M U Bfc*-w. x%^ r^É ^;l mési^S ¦
mÊyi"-'Wm:'^::m^Ê':'i^m\^í B^_ ^H ÉKítMI^^ B^^ .^b mTm Sw^Wlfc

I Rh ISS WÊÊm u\ ' fl H

C \iii íi wàF' ^^^ . f^L, ' 
^H 1 m*^»'

m^^mm^ÊÊUBmwm^Kft ¦¦¦¦¦¦'¦'¦¦ mK-^-^^^^mi^m^Uwm^K^fimi^^x&ii '¦¦¦¦'¦&.¦¦ Sb** iflfl^K'í^*¥'-^sfrZ'y------y.

y^^^m'm&i11*™^ ^ *t J* "^^mTV ,<j ¦'-•'í- mVkS&* < i* ^^t^vÍSWSBKSÍÍÍIa?*,::»-' * ** * ** / s#«"* ff-» ^m fc<ML-**»*^*Ba'*Mfc<«M^aa**8*iaW!^:-^:yM<
mm\. ^iSKwMHJM^^aga:*: mâmmmmm^ú---.-.- -::->**'->:--flfl :¦:¦:¦:¦:¦:¦y.-W^y.-y.-y. ¦. ¦ MM -¦:¦¦¦--¦-•-¦&& TOt T&n ^fg^^ft ::: :'¦ ,'afama mv»?WMfâm& "WÊÊ Wmmmm tZj&>^ ' ^mm wr* ; ftllw^WnML. jmwf T^y2z*8^M$&fo<sim. méL- y ' ^m^m\ W^ "^*»«r^sr.\3^»W#íB** m* H&SKS Hl«í> - ,^m| Hr «1S.m: :

KftgKR'. "^r< 
BoT!-:-;mP*Bflhi: ¦ ^:ii°aW| fl|:M 

- '  .-^mlSSSaStUBKmamÊF-- ¦¦¦• '^yfc-vSe, '^^aH»m •'
WB3y''*'JBy*?l^BBfcÉfc-w.* ^jWrSwíiwSm^^R Bhf - .. .^v^éjir SBqhR* !*;*.*"•;¦!-;¦;¦.-'¦.¦"¦-*¦ ?x''vhk''^89IHrwc*'*''*-'-'-"

y.^»^ai*»**«*ij^*^i^BH^^^fa3M ...<• ' <<<JnfflllfT^Hl*r****i ^flBBrllfe;-

^^k»>M NUM wMmm ^p»5^^4!»^^^^™ Él KMí^^ià!

™muia.™ i ,_ 1--.1-- iii-B*i*-illllslllli|i|||||||||»Hli il .uk..^.J4úaL..ía...S2E2ii^.,v™ii^™,„.,„„,,„,...„ ^o-^v.vMaífeitó:¦.'Siij.,,.7 :;:™^::HHMíIBL "ga?^§I^^KS™^a^^R!^S^8gS^^^ 
^: ^SnTi



». ii mmmmmmmmMmJimmwmmmm

CORREIO DA MANHA, Domingo, 12 de fevereiro de 1967 í.° Caderno

MUNDO POLÍTICO

Oposição vê crise no
governo Costa e Silva

As forças políticas de Oposição,
tanto as que se movimentam no qua-
dro do MDB quanto aquelas que emer-
gem dentro da própria área do atuai
e do futuro presidentes da República,
ao lado daquelas outras que buscam or-
ganizar-se em uma terceira força par-
tidária, lançam uma previsão pessimis-
ta sobre o Governo do marechal Costa
e Silva. Não propriamente em face das
definições políticas já conhecidas — e
de resto consideradas tímidas e insufi-
cientes — mas precisamente pelos fa-
tôres de perturbação da ordem econô-
mica e social liberados pelo presidente
Castelo Branco nos últimos atos que
tem praticado.

Ainda ontem, o sr. José Monteiro
de Castro, secundando impressões for-
muladas pelo senador Antônio Balblno,
expressava o ponto de vista de que o
marechal Costa e Silva terá o seu Go-
vêrno colocado sob a pressão de duas
forças distintas: as que buscam a libe-
ralização do processo político, na ten-
tatlva de reconstruir o sistema de am-
pias garantias constitucionais, e as que
lutam pela manutenção do radicalismo
político, tendo em vista a sustentação
rio esquema militar que emergiu a par-
tir de março de 1964. A opinião do sr.
José-Monteiro de Castro reveste-se de
importância fundamental, na medida
em que se sabe ser êle um homem es-
treitamente ligado ao marechal Costa e

Silva e ao futuro ministro do Exterior,
sr. José de Magalhães Pinto.

A previsão mais grave sustentada
por essas dispersas correntes políticas
é a de que a crise social, já em ges-
tação, dificilmente será contornada,
tantos são os condicionamentos gerados
pela arbitrária legislação outorgada
pelo presidente Castelo Branco. A li-
nha dessas preocupações, à qual não
são indiferentes homens como os srs.
Carvalho Pinto e Abreu Sodré, insere
a desarticulação do sistema econômico-
financeiro, provocada tanto pela eleva-
ção da taxa do dólar quanto pela alte-
ração do sistema monetário, como ma-
triz da crise social em perspectiva.

Argumenta-se que a pressão sala-
rial, atualmente reprimida de modo ar-
tificial, ganhará atitude irreprimível.
pelo fatal aumento do custo de vida
que decorrerá das medidas adotadas
pelo presidente Castelo Branco. Desta
sorte, o Governo do marechal Costa c
Silva não apenas estará sujeito a con-
verter-se no pólo em torno do qual vol-
tarão a engalfinhar-se liberais e radi-
cais, mas, sobretudo, a sofrer uma vio-
lenta pressão das classes assalariadas.

Essas forças políticas são de opi-
nião que o marechal Costa e Silva pre-
cisará de muito, equilíbrio para man-
ter-se dentro desse quadro, ou lançar-se
a umãT õutrar~opçãor^ooiver—aos~ pode-
res discricionários criados pelo movi-
mento de março, com a conseqüente
derrogação da atual Carta constitu-
cional.

Mendes veta eleições
O marechal Mendes

de Morais afirmou on-
item a vários membros
da ARENA da Guana-
bara que não aceitará,
em hipótese alguma, a
realização de eleições
para a'presidência do
partido, em decorrência
do afastamento do sr.
Adauto Cardoso, pois
como primeiro vice-
presidente assumirá au-
tomàticamente o posto,
tornando-se desnecessá-
rios quaisquer outros en-
tendimentos.""PrisÔu "qüè" "não" abre"
mão de seu direito, in-
clusive porque o man-
dato da atual direção da
ARENA da Guanabara
somente terminará em
1968. Realizar-se eleição
para a presidência da
regional partidária —
disse o marechal Men-
des de Morais — consti-
tuirla .absurdo igual à
hipótese de o presiden-

te da República, 0 gp-
vernador ou o presiden-
te da Câmara deixar o
posto e, ao invés de as-
sumir o seu substituto
imediato, convocar-se
novas eleições. Acen-
tuou que, da mesma for-
ma que no próximo dia
2 de março assumirá o
mandato de deputado
federal, na qualidade de
suplente do sr. Adauto
Cardoso, que vai para o
STF, assumirá parale-
lamente a presidência
da seção do partido na
Guanabara, imediata-

mente._0..srt.Me_n.&es de..
Morais mandou avisar a
todos os componentes
da Comissão Diretora da
ARENA que, se o Dire-
tório decidir realizar
eleição para o cargo que
por direito lhe pertence,
não teria dúvida em des-
ligar-se dos quadros
partidários.

De outro lado, o depu-
' tado Flexa Ribeiro, cujo

nome vinha sendo arti-

culado para substituir o
sr. Adauto Cardoso, ih-
formou, ontem, que o
movimento foi iniciado
à sua revelia, não ten-
do incentivado nenhuma
ala do partido a lançar
seu nome. d movimen-
to contra a posse do sr.
Mendes de Morais na
direção da ARENA es-
tadual — segundo trans-
pirou — tem sua origem
na facção lacerdista do
partido, a qual teme que
êle, sobretudo por sua
amizade pessoal com o
governador Negrão de

..lAm-ayvenha-a- -darspcjicr
ao governo do Estado.
Entretanto, para o bloco
realista da ARENA, ês-
se fato constitui forte
argumento em favor da
investidura do ex-pre-
feito do antigo Distrito
Federal no lugar do sr.
Adauto Cardoso, possi-
bilitando ao sr. Negrão
de Lima formar uma
superbancada na As-
sembléia Legislativa.

Alterações

Reaparecendo, ontem, no Palácio
Monroe, o deputado Rondon Pacheco,
futuro chefe da Casa Civil da Presi-
dência da República, chamou a atenção
da crônica politica para o fato de que
a composição do Ministério Costa e Sil-
va, publicada pela imprensa, poderá so-
frer algumas alterações. O secretário-,
geral da ARENA lembrou que a lista
publicada inclusive está incompleta,
pois suprime as indicações para as pas-
tas extraordinárias e outras criadas pela
Reforma Administrativa, que o Govêr-
no outorgará nos próximos dias. Es-
tas pastas são os Ministérios da Refor-
ma Administrativa, Ministério do Abas-
tecimento e o Ministério das Ciências e
Tecnologia.

Ministério

O marechal Costa e Silva decidiu
divulgar oficialmente a composição do

seu Ministério no próximo dia 24, 48
horas antes de embarcar para a Ar-
gentina, onde tem encontro marcado
com o presidente Juan Carlos Ongania.

Preparação

O professor Antônio Delfim Neto,
futuro ministro da Fazenda, está tra-
balhando intensamente na preparação
de subsídios para a plataforma poli-
tico-administrativa que o marechal
Costa e Silva anunciará em seu discur-
so de posse. Esta semana, o sr. Delfim
Neto passou três dias na Guanabara,
durante os quais manteve diversas con-
versações com o marechal Costa e Silva.

O sr. Delfim Neto pretende con-
clulr o seu trabalho a tempo de reali-
zar conferências em diversas universi-
dades argentinas, a convite do ministro
das Finanças desse pais.

VÁRIAS
••J; O senador Daniel Krieger continua bastante reservado. Não dá

uma indicação sobre a composição do Ministério Costa e Silva. :': Os
coronéis da linha dura reconhecem que não tem força para mudar situação

política alguma, mas dutm: "Que nós atrapalhamos bastante, disso não
tenham a menor duvide". :|: O deputado Gilberto Azevedo acha que a

guarda vermelha (grupo independente da ARENA) acabou rendendo-se à
liderança do sr. Daniel Krieger. :,'; O senador Josafá Marinho viajou
ontem para Curitiba. Contestou que tenha intenções de conferenciar com
o seu colega Nei Braga. >': O deputado Djalma Marinho declara que a
Oposição deu um grande passo para renovar-sc, elegendo para sua lide-
rança na Câmara o sr. Mário Covas. "Êstc cidadão tem um grande futuro

político", disse. :,•: Durante o fim dc semana, o marechal Costa e Silva
manterá diversos encontros com líderes da ARENA e assessores políticos
dando os últimos retoques na composição ministerial. :!: O movimento
em favor da substituição do senador Oscar Passos na presidência do MDB
continua em franca ascensão, estimulado pelo novos deputados. Por
equívoco, publicou-se que o sr. Djacir Arruda havia lançado um livro
sóbre sua gestão no governo do Acre. O equivoco é este: o ?r. Djacir
Arruda foi governador do Território dc Rondônia, jamais do Acre.

COSTA OUER MUDA RUMOS
ECONÔMICO -FINANCEIROS

Francisco Pedro do Coutto

A constatação política
mais importante que se èx-
trai do ministério com que
o marechal Costa e Silva
vai iniciar seu governo,
sem dúvida é o fato de que
o novo presidente da Re-
pública está firmemente
disposto — pelo menos na
medida do possível ime-
diato — a alterar os rumos
da politica econômico-fi-
nanceirá colocada em prá-
tica pelo governo do presi-
dente Castelo Branco. É
muita ingenuidade pensar-
se o contrário.

As futuras nomeações
dos srs. Delfim Neto, Ma-
galhães Pinto e Hélio Bel-
trão para a Fazenda, Rela-
ções Exteriores e Planeja-
mento, constituem sintomas
nítidos do que pretende o
presidente Costa e Silva,
apesar de — taticamente
— ter afirmado por diver-
sas vezes que não modifica-
ria a linha fundamental
adotada por seu antecessor.
Mas como em politica nun-
ca nunca; nunca sempre,
eis aí o ministério esboça-
do e divulgado logo no dia
seguinte ao em que o atual
governo aprofundou as es-
taças básicas de sua orien-
tação monetarista. A divul-
gação do ministério, em
cima da elevação da taxa
do dólar, que . causou
apreensão na indústria pau-
lista, teria sido uma res-
posta do presidente eleito?

FUMAÇA
É verdade que poderão

ocorrer alterações entre ai-
guns nomes anunciados pa--ra—eertes-TKJstos;—Mas—é
igualmente verdade — sen-
te-se no ar — que tal hi-
pótese seria restrita a ai-
guns poucos casos, onde, na-
turalmente, os nomes divul-
gados destinam-se, no mo-
mento,. a fornecer cortina
de fumaça e garantir o
prosseguimento de articula-
ções políticas, ainda não
completadas. No entanto, tal
cortina de fumaça — de uso

muito comum na formação
de ministérios, com relati-
va e acentuada antecedên-
cia — evidentemente não
constitui os casos de Ma-
galhães Pinto, Delfim Ne-
to e Hélio Beltrão. Pelo quereresentam politicamente e
também no setor da econo-
mia, especialmente os dois
primeiros, tudo leva a crer
que seus nomes não serão
retirados do esquema de go-
vêrno traçado pelo maré-
chal Costa e Silva. Outro
sintoma da alteração da po-
litica econômico-financiera,
não bastassem aqueles de
maior nitidez, repousa na
possibilidade de o professor
Dias Leite vir a formar na
equipe do governo. Basta
a perspectiva de um técni-
co, adversário da politica
monetarista e da forma de
sua execução, vir «a ser
aproveitado nos novos qua-
dros adminstrativos diri-
gentes, para concluir-se fà-
cilmente sóbre a verdadeira
posição e intenção com que
o marechal Costa e Silva
vai dar inicio a seu manda-
to presidencial.

ARTICULAÇÃO

Falando em esquema poli-
tico, não se pode negar a efi-
ciência e habilidade com que
se conduziu a articulação po-
litica do ex-ministro da
Guerra, desde o lançamento
de sua candidatura à forma-
ção de sua Secretaria de Es-
tado, passando pelos episó-
dios da convenção da —
ARENA, de sua eleição pelo
Congressc^a_jua_xUplomação-—péTã-MesóTdíTsenado Fede-
ral, numa época em que o
Legislativo encontrava-se em
recesso. Na crise de 1965 —
todos se lembram — da qual
resultou o Ato Institucional
número 2, o marechal Costa
e Silva ganhou uma posição
estratégica, dela hão se afãs-
tando; no campo tático, reu-
niu as forças de que dispu-
nha — tanto na área politi-
ca, mas sobretudo na área

militar — compondo-as, para
não esquecer a formação ml-
litar de seu staff, numa for-
mação de combate capaz de
proporcionar maior densida-
de às suas linhas, sem que
um ou outro escalão pudes-
se levá-lo a contradições que
viessem a ser interpretadas
como perigosas, abrindo uma
brecha em seu sistema de
sustentação.

FORÇAS
Essas forças — é óbvio e

claro — estarão representa-
das no próximo governo, nem
poderia ser de outra ma-
neira. Assim, o sr. Maga-'
lhães Pinto representa o ca-
pitalismo nacional da mes-
ma forma, que o sr. Delfim
Neto — secretário da Fa-
zenda de São Paulo, nos go-
vemos Laudo Natel e Abreu
Sodré — não pode ter seu
nome desvinculado do com-
plexo industrial paulista, sem
que vá nessa afirmação na-
da além do que é política-
mente normal, só não com-
preendldo pelos que não sen-
tem a sensibilidade do jogo
e dos caminhos políticos e
administrativos. De onde
partiram as principais criti-
cas à politica monetarista, e
não só a politica moneta-
rista, como à nova reforma
cambial implantada? Justa-
mente dos setores que com-
põem o empresariado de São
Paulo. Mais um sintoma,
portanto, de que. embora
possa negar que represente
uma posição de antagonismo,
na verdade o futuro titular

jja^FazeMa-sté-pôifeTerTci-versário, pelo menos da ma-
ior parte da atuai política
econômico - financeira. Se
não.totalmente, pelo menos
na maior parte de seu con-
texto. i

ESTÁGIOS

O presidente Costa
e Silva é seus articuladores
sabem que a modificação que
desejam está condicionada a
um desdobramento de vários
estágios. Um desses estágios

STAFF DE COSTA DIZ
QUE ADALBERTO É O
NOME PARA GUERRA

O general Adalberto Pereira dos Santos, atual co-
mandante do I Exército e identificado nos meios po-
lítico-militares como "o homem que conseguiu segu-
rar o Rio Grande do S|l, na tentativa contra-revo-
lucionária que se esboçou em abril de 64", será o
ministro da Guerra no governo do marechal Arthur

--^-Costang^Ivâ, "segundo 
Informação do staff do fu-

turo presidente.
O informante mostrou-se surpreendido com as

notícias de que "o mal. Costa e Silva, convidara o
general Aurélio de Lyra Tavares para o cargo, já
que o atual comandante da Escola Superior de Guer-
ra, embora tivesse condições, "foi escolhido intem-
pestivamente pela extrema-direita militar".

SEM COMPROMISSO
. Segundo aquela mesma
fonte, o marechal Costa e
Silva não deseja compro-
missos com a chamada
"extrema-direita militar",
pois "intenta trazer o Exér-
cito para o campo profis-
sional. e o comandante do
I Exército, além de seu
amigo pessoal, teve condi-
ções de manter a Vila Mi-
litar em seus quadros, du-
rante a fase mais agitada
da revolução". Posterior-
mente, confirmou-se a con-
fiança do então ministro
Costa e Silva ao ser leva-
do por este ao comando do
T Exército".

COMANDOS
Paralelamente à indica-

ção do gal. Adalberto pa-
ra o Ministério, informou-
se ainda que o general Ra-
íael de Sousa Aguiar, atu-
almente no comando do IV
Exército e guarnição do
Nordeste, irá para o co-
mando do I Exército e, pa-
ra o comando da Vila Mi-
litar irá o general José
Horário da Cunha Garcia.
Adianta-se ainda que o co-
ronel Mário David André-
azza, considerado o "ho-
mem-íorte" do presidente
eleito, vê com "muito bons
olhos a provável indica-' ção do nome do ex-coman-
dante da Vila Militar".

Amigos mais chegados ao
marechal Odylio Denys
afirmam ser "absurda a in-
dicação do marechal Denys
para ocupar a pasta da
Guerra, no primeiro ano de
Governo do presidente Cos-
ta e Silva". Isto porque,
alegam, o marechal Denys
teve papel dos mais desta-
cados na efetivação da re-
volução de março-64 e ja-
mais aceitaria "ser minis-
tro das Forças de Terra,
com tempo marcado, para
não repetir a atual situa-
ção do ministro da Guerra.
Pretende o marechal Cos-
ta e Silva poder aprovei-
tá-lo cm cargo de destaque,
mas somente como único
recurso o nomearia para o
Ministério da Guerra.

Com referência ao gene-
ral Ernesto Geisel, extra-
oficialmente, confirmou-se
a indicação do atual chefe
da Casa Militar da Presi-
dência para o cargo de em-
baixador do Brasil na Ar-
gentina, nomeação esta que
será feita com o término
do mandato do presidente
Castelo Branco. Para o
cargo de ministro do Supe-
rior Tribunal Militar, iria
o seu irmão, general Or-
lando Geisel, que entrega-
ria a chefia do Estado-
Maior do Exército ao gene-
ral Jurandyr de Bizarria
Mamede, que deverá ser
substituído no comando do
II Exército pelo general
Syzeno Sarmento- O gene-
ral Ernesto, tão logo deixe
a Casa Civil, pedirá trans-
íerência para a Reserva.

CAMPANHA DA CRIANÇA

Colabore, você também, no programa de ampíro ao
menor abandonado.

Exceções ao
imposto
sobre crédito

O Banco Central di-
-nilgou as Ciruclares n°s.
74 e 75, a primeira res-
salvando exceções dentre
as operações de crédito
realizadas por instituições
tia a n ce ir a.s. .on asse-
melhadas sujeitas ao Im-
posto sobre Operações Fi-
nanceiras, e a segunda in-
cluindo entre as garantias
admitidas para ar, opera-
ções de crédito rural a
"Alienação Fiduciária em
Garantia". Dentre as exce-
ções previstas na Circular
n.° 74, contam-se: crédi-
tos em liquidação; opera-
ções de crédito rural até
50 vezes o salário mínimo;
operações entre cooperati-
vas de crédito e seus asso-
ciados;—operações lastrca-
das por contratos de càm-
bio; saldos de correspon-
dentes no Pais; cheques de
emissão em favor do pró-
prio cliente; e prorrogações
de contratos celebrados an-
tes da vigência da Lei n.°
5.143.

Brasileira
roubada em
Portugal

LISBOA (FP-CM) — Duran-
te o baile de carnaval do Es-
toril, segundo diz o sr. Tel-
mo José de Bragança, sua es-
posa, também brasileira, te-
ve roubada do próprio colo,
um colar de pérolas e esme-
raldas, avaliado em cem mil
escudos. Na queixa, acres-
centa o sr. Teimo José de
Bragança, que a jóia era uma
antiga relíquia de família. A
polícia acredita que o ladrão
deva ser um proflslsonal do
roubo e que trataria de ven-
der o colar no exterior.

Abelhas
matam
no Sul

SÃO PAULO (Sucursal) —
Um grupo de pescadores que
estavam em atividades pro-
fissionais no rio das Cinzas,
em Jacarèzinho, norte do Pa-
raná, foi atacado por um en-
xame de abelhas africanas,
sendo alguns hospitalizados
em estado grave. Um dêlcs,
Oswaldo Nascimento, morreu
no próprio local onde se deu
o ataque.

é o apoio militar, indispensá-
vel, sobretudo porque o atu-
ál eixo da3 decisões políticas
ainda permanece — o que é
negativo, na maioria dos ca-
sos — na. esfera militar. Ê
quase certo que daí tenha
origem a acentuada presença
militarista no ministério do
próximo governo a qual deve-
rá ser estendida a composi-
ção do3 escalões intermedia-
rios da administração, como
por exemplo às direções dos

principais departamentos e
autarquias governamentais.
O governo Costa e Silva terá
condições para levar a efei-
to a reformulação da politi-
ca econômicc-financelra? Te-
rá êxito na dosagem de tal
reformulação? Até quando o
eixo das decisões da politica
interna permanecerá na es-
fera militar? — São as quês-
toes essenciais, no momen-
to" em que se aproxima a
instalação do novo governo.
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venda especial
V diretamente

da fábrica
¦tfos etc.

... também
pelo Crediário!

RUA DO OUVIDOR, 155
e também em Copacabana
AV. N. S. COPACABANA, 637

Fábrica e Administração em São Paulo: Avenida do Estado, 5334

BANCO BOAVISTA S.A.
-Uma completa organização bancária-

DEPÓSITOS II PRAZO FIXO
D. pessoas física», institulçães de cari-
dade, religiosas, científicas, educativas e
culturais, beneficentes ou recreativas,
sindicatos e associações de classe-

6 meses.
9 meses.

12 meses.

18%]
19%Vao ano
20%j

{INCLUÍDA A CORREÇÃO MONETÁRIA)

6 meses
9 meses,

12 meses.

20%)
21%Sao ano
22%)

(INCLUÍDA A CORREÇÃO MONETÁRIA)

BANCO BOAVISTA S.A.
- O pioneiro das agências metropolitanas -

Correspondente em São Paulo:

BANCO BOAVISTA DE SÃO PAULO S. A;
Rua 15 dè.Novembro, 331 - Fone: 3^-3111
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Moradores do Catumbi querem mais entrosamento

LEVANTAMENTO DE
CATUMBI REVELA
30 MIL MORADORES

i
A Comissão de Moradores do Catumbi está reco-

lhendo as últimas respostas de levantamento sócio-
econômico realizado no bairro, mas, através de ele-
mentos que possui, já está contestando as informa-
ções da Comissão Executiva de Projetos Específicos
(CEPE), pois segundo o padre Mário Prigol, da
Igreja de Nossa Senhora. da Salete, "constituímos
uma população de 30 mil .pessoas"-

ALERTA

Adiantou que, segundo
os' dados divulgados pela
CEPE, Catumbi tem 19 mil
habitantes, "mas seja quan-
to formos não desistiremos
da luta". Após a .audiên-
cia com o governador Ne-
grão de lama na última
quinta-feira, a comissão es-
tá confiante na reformula-

guintes dificuldades a se-
rem enfrentadas pelos mo-
radores se consumada a
ameaça de desapropriação:
novas residências; escolas
para as crianças; proble-
mas sociais de natureza di-
versa.

ESTÉTICA URBANA
I

ção do plano de desapro-
priação geral do bairro.

Os moradores do Catum-
bi continuam alertas para
o problema e dispostos a
envidar todos os esforços
no sentido de evitar a saí-
da de seus habitantes até
o dia 6 de março, que é o
prazo dado pelo sr. Carlos
Costa, diretor-executivo da
CEPE, para a retirada ao
pessoal.

Os cartazes e faixas de
protesto contra a desapro-
priação continuam coloca-
dos nas paredes e entre os
postes das ruas. O ambi-
ente ainda é de expectati-
va, anunciando os habitan-
tes de Catumbi ser desu-
mano o projeto dá CEPE,
explicando que o bairro es-
tá se desenvolvendo, exis-
tindo nele 40% de novos
prédios.

A exemplo do que vem
fazendo desde que foi di-
vulgado o plano da Comls-
são Executiva de Projetos
Específicos, a Comissão de
Moradores do Catumbi
mantém-se em reunião
permanente, podendo vol-
tar ao Palácio Guanabara
a qualquer momento para
um outro encontro com o
governador Negrão de Li-
ma, ao qual entregaram um
memorial abordando as se-

O secretário de Governo,
isr. Humberto Braga, fa-
lando ontem sobre os resul-
tados da reunião da comls-
são de moradores do Ca-
tumbi com o governador
Negrão de Lima, disse que"a entrevista foi excelente,
tendo transcorrido em cll-
ma de grande cordialidade, i
servindo para importantes
esclarecimentos de parte a
parte".

O s. Humberto Braga,
que é o presidente da
CEPE-1, agora transforma-
da em autarquia, reafirmou
a grande relevância do pro-• jeto da Cidade Nova, "que
virá resolver os problemas
viários, de saneamento e
habitação da área adjacen-
te à Avenida Presidente
Vargas, interessando ao de-
senvolvimneto econômico
do Estado e à estética ur-
bana''. Esclareceu o secre-
tárlo Humberto Eragà ter
sido o intermediário do en-
contro entre o governador
e a comissão do Catumbi,
declarando-se satisfeito em
ter promovido o encontro.
E acrescentou:

— Evidenciou-se que a
campanha dos moradores
do Catumbi é um movi-
mento completamente apo-
lítico. A Comissão do Ca-
tumbi desmentiu de públi-
co que tivessem partido de
qualquer de seus membros
insinuações a respeito da
moralidade administrativa
da Comissão Executiva de
Projetos Específicos.

CARTAS À REDAÇÃO

Do sr. Henrique Capistrano Amaral, superintenden-
te de Saúde Pública, recebemos:

"Sr. redator:
Ao iniciarmos o ano da •'Arrancada 67", vimos, pela

presente, agradecer a colaboração que sempre tivemcs,
no decorrer do ano findo, dêsse conceituado órgão da
imprensa brasileira.

Do estado de calamidade pública, em decorrência
dos fenômenos meteorológicos de janeiro, às campanhas
realizadas no decorrer do ano, que se traduziram pela
diminuição de moléstias infecto-contagiosas, como se-
jam a varíola, a febre tifóide e a poliomiellte, aos avi-
60S e conselhos à população, sempre contamos com o
apoio irrestrito de sua organização, no que diz respeito
à Saúde Pública.

Acreditamos, outrossim, que, sem essa cooperação,
não teríamos tido a possibilidade de desenvolver pontos
básicos de nosso programa administrativo, tais como a
Profilaxia e a Educação Sanitária.

Nessa oportunidade, não poderíamos deixar de re-
gistrar que toda a nossa atividade, nesse ano que pas-
sou, foi desenvolvida em função de um trabalho de equi-
pe que contou sempre com a compreensão e o maior
apoio e incentivo do Secretário de Saúde, dr. Hildebran-
do Monteiro Marinho, perfeitamente identificado com
os problemas de Saúde Pública do Estado.

Estamos certos de que, no decorrer de 1967, para o
qual fazemos votes de prosperidade, continuaremos con-
tando com o mesmo interesse e a mesma colaboração ã
causa pública, que mais uma vez agradecemos, subs-
crevendo-nos."

15 menores
desaparecem
de casa

NITERÓI (Sucursal) — 15 me-
nores, de 8 a 16 anos, desa*
pareceram inexplicavelmente,
nas últimas horas, de suas
residências em Niterói e Sio
Gonçalo, conforme queixas
apresentadas no Juizado da
Menores da capital fluminen-
se por pais e responsáveis. O
fato levou.o juiz Roque Ba-
tista dos Santos a solicitar o
concurso das autoridades po-
lidais, da Delegada de Vlgi-
landa, Capturas e Menores,
nas diligências para esclare-
cer os desaparecimentos.

Segundo os registros do
Juizado de Menores, sio os
seguintes os 12 meninos e S
meninas de paradeiro até
agora ignorado: Eduardo de
Squza Oliveira, Céllo de Sou-
z» Pinheiro, Joaquim José de
Vermellins, José Paulo Mo-
relra da Silva, José Castro
Silva, Carlos Alberto Gomes,
Genésio Coelho Alves, Jorge
Ferreira da Silva, Silvio Cor-
rêa, Manoel Paulo da Silva,
Honor Machado da Silva, Pau-
Io Antônio, Maria Barbosa,
Suely Moreira da SUva e Irai
Panema.

Surrado por
dívida matou
o credor

Com quatro tiros de revól-
ver, o indivíduo José Ferrei-
ra, vulgo Ztanho, matou,
anteontem à noite, o deso-
cupado Carlos Henrique dos
Santos (18 anos. vulgo BI-
cudo. no Morro da Formiga,
O criminoso foi perseguido
pelos PM? Lemos Jacinto e
Mauro, do Posto Policial da-
quele morro, mas conseguiu
evadlr-se. Ontem, detetives
da 19a. Delegacia Distrital
conseguiram prendê-lo em
Niterói, na casa de parentes.Naquda Distrital, Zèsinho
disse que devia quatro mil
cruzeiros à vitima, aendo
surrado quase sempre pornão ter dinheiro para pagar.Km dias da semana passadao criminoso arranjou empré-
go numa mercearia, locall-
zada na Rua Conde de Bon-
fim, 492, sendo ali várias vê-
zes procurado e ameaçado
por Bicudo.

Anteontem, defrontaram-
se e José Ferreira matou o
seu credor.

FILMOU A AÇÃO DE
CONTRABANDISTAS
E TEME SER MORTO

A fim de dar garantias ao passageiro ÁlvaroZilioli, autor das denúncias que 'levaram as autori-
dades da Guardamoria & apreender um contrabando
procedente de Hong-Kong, desovado em Cabo Frio,agentes aduaneiros seguiram com êle para Santos, abordo do navio holandês Telgelberg. Lances da desovaforam filmados pelo denunciante e outro passageirobrasileiro, José dos Santos, residente em Nova Iguaçu,sendo os filmes, entregues à Guardamoria do Rio. Amuímba está calculada em mais de 60 milhões decruzeiros, por levantamento feito por agentes daaduana, chefiados por Valdemar Ferreira.

FILMADO
Segundo os agentes adua-

neiros, êsté mesmo navio
teria descarregado no li-
toral fluminense uma in-
calculável quantidade de
contrabando. Parte dessa
mercadoria íoi apreendida
na Ilha Maricá, em Cabo
Frio, acreditando-se que te-
ria servido de isca paraatrair a turma de repressão
da Guardamoria. "

Segundo o relato feito pe-lo passageiro Álvaro Zilioli
o "Telgelberg" 

parou em-
alto mar e notou alguém,
do porão, atirar diversos
sacos plásticos de cór ama-
rela às águas, após acenar
para uma pequena embar-
cação que se encontrava a
distância. Apanhou a má-
quina fotográfica e colheu
vários flagrantes da opera-
çio. Depois, entregou o fil-
me is autoridades, quando
o navio atracou na Praça
Mauá. Também o passagei-
ro José dos Santos (Aveni-
da Nilo Peçanha, 773 —
Nova Iguaçu), fotografou
os lances da operação de-
sova.

TRAINEIRA
Com a denúncia, os agen-

tes Carlos Alberto, Rodri-
gues, George Frazão e o
mestre de lancha Edgard
Rodrigues partiram em
busca do contrabando, en-
contrando a traineira "San-
to Antônio", que vagava
ao sabor das ondas, i es-
pera de que anoitecesse pa-
ra entrar na Baía de Gua-
nabara. Com a aproxima-
ção dos agentes aduaneiros,
a traineira fugiu em dire-
ção ao litoral de Itaipu.
Várias descargas de metra-
lhadora foram feitas para

intimidar os contrabandos-
tas, mas estes conseguiram
chegar à praia, saindo em
disparada.

Os policiais recolheram
na traineira oito volumes
de grande porte, contendo
máquinas fotográficas, is-
queiros, pijamas, leques de
sândalo, sombrinhas e ca-
sacos de couro, de proce-
dência chinesa e japonesa,
além de uma bandeira ver-
melha e um rádio que ser-
viam aos contrabandistas
para comunicação com os
navios que traziam "muam-

'bas".

ESCOLTADO
Foram designados pelo

guarda-mor Enói Borges
Teixeira os agentes Carlos
Alberto, Rodrigues, Alváro
da Silva Brito e Herci da
Silva Guimarães, para
acompanhar até Santos o
passageiro Alváro Zilioli,
que poderia ser molestado
pelos tripulantes do "Tel-
gelberg", comprometidos
com o contrabando. Escla-
receu ainda o sr. Enói Bor-
ges Teixeira que duas lan-
chás rápidas foram adqui-
ridas pela Alfândega, para
dar combate ao contraban-
do.

PRESOS
Os contrabandistas, pre-

sos em Itaipu, foram iden-
tificados como Francisco
Neves de Oliveira (Rua
Leonardo 285, Irajá), Enil-
son Ferreira Guimarães
(Rua Barão de Capanema,
141, Ilha do Governador),
José de Oliveira da Silva
(Rua Bonfim, 804), Antônio
Mario Rodrigues (Rua 24
de Maio, 63) e Joaquim
Ferreira (Rua Visconde de
Imbé, 240). Foram todos
entregues a Polícia carioca.

Polícia faz
balanço do
carnaval

Até ontem, apenas sete das
32 Delegacias Distritais ha-
viam enviado ao Departa-
mento de Policia Distrital o
relatório de ocorrências re-
gistradas durante o Cama-
vai — 4a.. 15a., 17a„ 18a.,
19a., 21a. e 31a. DDs. A
4a. DD, jurisdição no cen-
tro.da cidade, registrou: 1
tráfico de maconha, 4 lesões
corporais, 2 atropelamentos,
5 furtos, 5 danos materiais,
1 auto de investigação cri-
minai, 2 remoções de cada-
veres (morte natural) e 1
tentativa de homicídio. A
15a. DD (Gávea. Jardim Bo-
tânico, Leblon. Lagoa) regis-
trou 17 lesões corporais, 1
homicídio, 5 furtos e 3 rou-
bos. A 17a, DD (São Cris-
tóvão) registrou 4 flagrantes
de maconha, 3 portes de ar-
mas, 6 danos materiais, 5 le-
soes corporais, 5 atropela-
mentos — sendo um com
morte — 1 colisão de veí-
culos, 6 agressões, 1 queda
de trem, 3 roubos e um aban-
dono de lar. A 19a. DD (TI-
jucá) registrou 3 furtos, 5
colisões. I roubo e 5 agres-
soes. A 21a. DD (Bonsuces-
so) registrou 32 ocorrências
diversas e a 31a. DD (Rlcar-
do de Albuquerque) registrou
8 lesões corporais, 2 furtos.

dano k Fazenda, 1 atrope-
lamento, 1 furto. 2 colisões,

portes de armas, 2 homlcí-
dios. 1 dano material e 1
agressão armada.

PRESO O BANCÁRIO
QUE FAZIA CHAVES
PARA OS PUXADORES

¦m-

Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos jáconseguiram meter no xadrez daquela especializada
o indivíduo Jorge Dias, funcionário do Banco Nacional
de Minas Gerais (Agência Central) que, abusando da
confiança de seus chefes, penetrava na garagemonde os funcionários guardavam os carros, tirava o
molde das chaves e os entregava à quadrilha de
puxadores chefiada pelos ladrões Zami Alves Cabral
e Nelson Conceição de Castro, ambos já presos. Entre
os que tiveram seus veículos furtados figura o sr.José Luiz de Magalhães Lins, diretor do Banco, cujoAero Willys foi puxado pela gang, sendo mais tarderecuperado pelos agentes chefiados pelo detetive Jai-
me de Lima.

Jorge Dias já tem sua
prisão preventiva decreta-
da pelo juiz da 24.» Vara
Criminal e segundo o dele-
gado Aloísio César Fernan-
des, titular da DRF, é êle
responsável pelo furto de,
pelo menos, 8 carros.

Falando, ontem, sobre as
atividades de sua delega-
cia, o delegado Aloísio Cé-
sar revelou grande aborre-
cimento e tristeza pela fal-
ta de recursos de que dis-
põe para dar combate aos
milhares de ladrões que in-
festam a Guanabara. "Se
eu acreditasse em milagres
diria que foi o que aconte-
ceu ao conseguirmos desba-
ratar quatro grandes qua-
drilhas no ano passado,
desmontando o QG dos pu-
xadores, que era no Espl-
rito Santo", disse o dele-
gado.

Segundo a mesma autori-
dade, a DRF tem pouca
gente, pouco material e as
quadrilhas dispõem de
muito mais recursos do
que a Policia, o que torna
dificílimo um combate mais
eficiente. De fato, até o
prédio onde está instalada
é um desânimo para quem
a procura para apresentar
uma queixa. Assim mesmo,
muitos carros têm sido
apreendidos e muitos la-
drões perigosos estão na ca-
deia.

O delegado Aloísio César
adiantou que tem promes-
sas do secretário de Segu-
rança e do superintendente
da Policia Judiciária — a
seu ver homens interessa-
dos em dotar a Policia de
amplos recursos — de me-
lhorar a DRF.

SOTREQ SA.
TRATORES E EQUIPAMENTOS

Av. Brasil, 7.200 — Tel.: 30-9966

GRUPOS MOTOR-GERADOR MODELOS"CATERPILLAR"
marca registrada D-333 - mnu kva 

'— 
so/io «uim

D-334 — 156/117 KVA — 50/60 ciclos

FNTPFDA d_343 ~~ 2M/25° kva ~~so/M cic,°*
DÁnirtA D~353 ~~250/312 KVA — 50/'° e|c|°»
ÍXANI/M D-39S — 500/625 KVA — 50/60 clclts

À partir de segunda feira, dia 13,
você pode receber uma nota com
este carimbo:* '£í#mmWÈÊÈÊ&* y:i :' ¦¦¦¦¦ ¦*' ¦' "'* *« ^^HtPItIíM
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Fique tranqüilo.
É o cruzeiro nôvo-NCr$-que já
está circulando.
Por isto, é bom você saber o que diz
o decreto n.° 60.190:
O cruzeiró-nôvo e a-nova unidade da moeda brasileira.
O cruzeiro-nôvo tem o valor de mil cruzeiros atuais. Você deve escrevê-lo
assim: NCr$ 1,00.
A centésima parte do cruzeiro-nôvo é o centavo. Escreve-se
assim: NCr$0,01 (Eqüivale aos dez cruzeiros de hoje). Cem cruzeiros
escreve-se agora: NCr$0,10. Mil cruzeiros: NCrS 1,00. Mil e quinhentos cruzeiros
NCr$ 1,50. Cinco mil cruzeiros: NCr$5,00. e assim por diante.
As notas de um, dois e cinco cruzeiros perderão o seu valor dentro de
noventa dias, contados a partir do dia 13 deste.
As moedas de metal só perderão o séu valor dentro de 1 ano.
Todas as notas atualmente em circulação serão recolhidas para serem
carimbadas pelo Banco Central. Daqui a quinze meses, se você
receber uma nota sem carimbo, pode devolvê-la. Ela não terá mais valor.

|^EM TÓDA^

^PARTEJmm
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DE MINAS GERAIS,S.A.

# O carimbo deste anúncio é uma reprodução do que ser;, usado pelo Banco Central da Republica.
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QUATRO CANTOS

O convite do Guerreiro
"Na última noite que passou no

Rio a atriz Gina Lollobrigida íoi ao
Le Bateau, na companhia de um gru-
po grande, no qual se encontravam o
seu soi disant noivo, o príncipe Ron-
di, da nobreza decadente italiana, o
príncipe Turn und Táxis e sua noiva,
a rainha do carnaval de Munique, da
nobreza carnavalesca, o delicado Ba-
rão Krupp, o casal Alessandro Porro
— êle é o correspondente do Corriere
delia Será — e o amável e solícito
Jorginho Guinle.

A certa altura, acompanhado de
amigos, entrou no Le Bateau o Hélio
Guerreiro, mais conhecido como o
"brazilian fascination", considerado o
homem mais bonito do mundo, esco-
lhido para posar para o fotógrafo RI-
chard Avedon, que publicou uma re-
portagem só de fotos dele de vinte
c duas páginas no Harpers Baazar.

• # •

Hélio Guerreiro entrou, sentou-se
em uma mesa próxima à que estava
o grupo de Gina Lollobrigida e a cer-
ta altura sentiu-se suficientemente
encorajado para convidar a atriz ita-
liana a castigar um furioso iê-iê-iê.
E assim o fêz, depois de apresentar-
se. Gina estava descalça, calçou o sa-

, pato e ia aceitando o convite quando
Jorginho Guinle, só então perceben-
do o que ia acontecer, segredou algu-
ma coisa para Gina, que, sentindo-se
desencorajada, resolveu desistir do
balanço.

Neste ponto a situação ficou bas-
tante desagradável. Seguiu-se um pe-
queno bate-boca, mas o cavalheiro
convidante não permitiu que a situa-
ção degringolasse para a grosseria, re-
tirando-se com dignidade, sob o olhar
terno e quase que pedindo desculpas
da atriz.

? •

Cenas finais da história: Gina não
voltou mais ao iê-iê-iê; Jorginho
Guinle mostrava-se furioso com todo
o mundo; o príncipe Turn und Taxis
e sua noiva foram à mesa de Guer-
reiro apresentar inteira solidariedade;
e a alegre melancolia do Le Bateau
voltou a tomar conta de todos.

* •

Vale acrescentar que Guerreiro fêz
questão de comparecer ao embarque
de Gína, anteontem, nó Galeão. E 

"que

de uma maneira ou de outra é agora seu
colega, pois estará nas telas da cida-
de dentro em breve, representando o
papel de auxiliar do famoso detetive
Nick Carter, que acaba de ser ressus-
citado por Hollywood.

A mulher de César

O Governo do marechal Castelo
Branco, assim como a mulher de César,
não pode contentar-se em ser honesto.
Tem que parecer ser honesto também.

Assim, sabe-se que um grupo de
Influentes militares, preocupados com
o que poderia parecer especulação em
torno, da alta do dólar, está levando,
desde ontem, ao marechal Castelo
Branco e ao marechal Costa e Silva a
sugestão no sentido de que o Banco
do Brasil não realize, nesta semana,
qualquer compra de dólares.

Isto certamente acarretaria uma
queda do valor da moeda nos próxi-
mos dias, e os especuladores — se é
que houve especulação neste honrado
Governo — seriam apanhados com a
boca na botija.

sas receberam sequer o roteifo da -vi-
sita oficial do marechal aos Estados
Unidos.

Pescadores

O sr. Flexa Ribeiro mostrava-se
surpreendido, ontem, com uma notícia
Bôbre a sucessão da presidência da
ARENA da Guanabra, afirmando que
o assunto não está sendo tratado nos
órgãos partidários.

Êle garante que está muito bem
como secretário-geral do partido e que
pretende continuar o seu trabalho cal-
mamente, visando à unidade partidária
na linha de oposição ao Governo do
Estado e de apoio e colaboração ao
Governo do marechal Costa e Silva.

E termina atribuindo o noticiário
em que aparece como "vetado" para
presidência da ARENA estadual, à es-
peculação sem fundamento de pesca-
dores de águas turvas, "interessados
em dividir a ARENA com objetivos in-
confessáveis".

A política e a verdade

Do sr. Djalma Marinho, quando lhe
perguntaram se estava mesmo indicado
para o Ministério da Justiça:

— Eu acho que estou, porque, co-
mo eu precisava ir para Itaipava, o Zé
Cândido Ferraz colocou à minha dis-
posição o Mercedes Benz dele.

Do senador Vitorino Freire, quan-
do Indagado se ia fazer oposição ao
Governo do marechal Costa e Silva:

Se o marechal Dutra ficar con-
tra ou a favor, eu certamente estarei
a favor ou contra vinte e quatro ho-
ras depois.

? ? •

Do sr. Roberto Campos, em um
momento de êxtase, falando sobre o
marechal Castelo Branco:

Depois de dez minutos de des-
pacho com o presidente, eu começo a
achar que êle é lindo!

STM

O presidente Castelo Branco con-
vidou, através do ministro da Justiça,
para as funções de ministro do Supe-
rior Tribunal Militar, o almirante Au-
gusto Rademaker, mas este recusou o
convite por motivos óbvios: é um dos
nomes mais cotados para o Ministério
da Marinha, no governo Costa e Silva.

* • * )

Esta é uma medida eficaz, segura
e tranqüila que alguns militares ofe-
recém às autoridades monetárias e íi- Arrependido
nanceiras do Governo para que não pai
re sequer uma mancha sóbre a hono
rabilidade de todos eles.

Esta' informação fól obtida, ontem,
em círculos militares ligados ao Go-
vêrno onde se informava, também, que
a vaga do Exército, aberta no STM,
deverá ser preenchida pelo general Er-
nesto Geisel, atual chefe da Casa Mi-
litar da Presidência da República.

Daí alguns setores terem estranha-
do o aparecimento do nome do gene-
ral Geisel, no noticiário de alguns jor-
nais, como o provável presidente da
Petrobras, no futuro Governo.

Gente
«

O senador Vitorino Freire comia
tranqüilamente a sua feijoada, ontem,
no Chateau. **? O sr. Rubens Medina
está sendo chamado na Câmara Fe-
deral, em Brasília, como o Príncipe da
Voz. *** Segundo uma fonte do atual
Governo o sr. Jarbas Passarinho foi in-
dicado para o Ministério das Minas e
Energia para dar bicadas em muita
gente. *** Um grupo de jornalistas no
Lc Bistro comentando o Ministério do
marechal Costa e Silva: Nelson Dimas
Filho, Washington Novais, Ibraim Sued,
Adirson de Barros e Paulo César. ***
Segundo Oto Lara Rezende, o sr. José
Luiz de Magalhães Lins tem uma fór-
mula sensacional para resolver o pro-
blema do abastecimento de energia. ***
Está praticamente acertada a nomea-
ção do general Garrastazu Mediei para
o Serviço Nacional de Informações.

Da importância de ser Artur

No mesmo dia em que o marechal
Costa e Silva chegou a Washington, lá
também desembarcava um ministro dc
uma república africana.

E enquanto o presidente eleito do
Brasil ganhou no New York Times uma
notícia de cinco linhas, o tal ministro
foi noticiado em duas colunas, de dez
centímetros.

Na época, é bom ressaltar, existia
e ainda existe — uma certa má

vontade da imprensa norte-americana
para com os personagens oficiais do
Brasil devido à intenção do Governo

agora efetivada — de promulgar uma
lei de imprensa mais severa.

Mas, por outro lado, existiu tam-
bém uma total desatenção dos que cie-
veriam divulgar a visita do presidente
eleito. Basta dizer que nem os jornais
americanos, nem as agencias noticio-

Arrependido da série de medidas
que tomou sóbre os portuários, o ma-
rechal Juarez Távora resolveu prepa-
rar alguns decretos restabelecendo cer-
tas vantagens trabalhistas do pessoal
dos portos.

Os decretos íoram preparados e o
ministro da Viação levou-os ao maré-
chal Castelo Branco que, entretanto,
se recusou a assiná-los.

Krieger e o desastre

Contava, ontem, o senador Daniel
Krieger que por pouco não presenciou
o desastre aéreo na praia de Traman-
daí, no Rio Grande do Sul, onde ve-
raneava e em» que perderam a vida
doze pessoas.

Como se recorda, um avião de tu-
rismo, sobievoando a praia em vôo ra-
sr.nte, acabou-se espatifando ao solo,
matando, além dos três tipulantes,
mais nove banhistas.

O presidente da ARENA chegou a
tempo de ver os destroços. Seu filho,
que chegou um pouco antes ao local,
enfrentando as chamas do avião incen-
diado, ainda conseguiu retirar do in-
terior o piloto com vida, mas éste veio
a falecer logo depois.
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Ouro Preto

LEÃO VENCIDO
Bento rendeu-se aos encantos de Marly após um assédio que durou 4 anos

ARTALYDIO INICIA
CAMPANHA PARA
SALVAR OS RANCHOS

O presidente perpétuo da Federação dos Ranchos,
sr. Artalydio Agostinho Luz, revelou ontem que
acertará nos próximos dias um encontro com os jor-
nalistas Jaguar e Albino Pinheiro, "para iniciar o
movimento de salvação dos ranchos, esquecidos pela
Secretaria de Turismo". Esta será a última tentati-
va para impedir o desaparecimento deles.

Segundo o sr. Artalydio, presidente há 17 anos da
... Federação . que. conta agora. Man 10. ranchos, • "em

princípio estou querendo largar de mão todos esses
anos de sacrifício. O presidente do Rancho Unidos
do Morro do Pinto já entregou carta decretando o
fim da entidade".

DESGOSTO

O desgosto dos que presi-
dem os tradicionais ranchos
que desfilam na segunda-fei-
ra de carnaval resume-se no
completo descaso da Secreta-
ria de Turismo para com os
que ganham subvenções irri-
sérias, não têm sede própria,
mas representam parcela im-
portante no turismo carioca.
O desfile de ranchos atrai na
maioria das vezes a atenção
de turistas e do povo, par-
ticularmente "da população
menos favorecida", conforme
o sr. Artalydio, pois quem
observou a quantidade de pes-
soas apinhadas em frente ao
Colégio Estadual Rivadavia
Corrêa, na Central, viu que
os ranchos não estão morren-
do, coisa nenhuma".

E acrescentou: — "O que
está morrendo é o interesse
das autoridades — não digo
o governador — para com os
poucos elementos que, lutan-
do com dificuldades, conae-
guem treinar suas pastorinhas
para desfilar na Avenida.

MAL MAIOR

Artalydio é hoje um ho-
mem triste, magoado com o
Secretário de Turismo, sr.
Carlos de Laet, seus auxiliares,"pois se deram ao luxo de
não comparecer ao desfile".
O mal maior, segundo o cro-
nista carnavalesco, é o fato
de o Governo não olhar para
os ranchos e para as escolas
de samba, bem como as Socie-
dades, com o mesmo carinho
com que olha para o Teatro
Municipal, e outros pertencen-
tes à Secretaria de Educação;
estas entidades recebem ver-
bas para seus bailes e festas,
sempre em dia, já orçamen-
tado o preço de comida e be-
bida, ornamentação, prêmios
para fantasia, "enfim, tudo
que implica na realização de
um bom carnaval para con-
vidados internacionais".

Os ranchos desfilaram ès-
te ano com seus quadros des-
falcados do União dos Caça-
dores, que concorreria ao tri-
campeonato, Resedá e Recreio
da Saúde. Deixaram de des-
filar — frisou o presidente
— por falta de recursos para
funcionar seus enredos, con-
feccionar fantasias e comprar
instrumentos. A subvenção
foi baixíssima (Cr$ 3.600 mil)
para quem esperava pelo me-

nos Cr$ 6 milhões, que se-
riam votados pela Assembléia
Legislativa.

DESCASO

A falta de atenção do Es-
tado para com os ranchos
carnavalescos começa na li-
beração das verbas: somente
um mês antes dos desfiles fM
que a Secretaria de Turismo
liberou os então CrS 4.500
mil, quando deveria tê-lo fei-
to em agosto ou no máximo
até setembro.

— O mesmo descaso acon-
teceu com as reuniões — que
a Secretaria evitou de man-
ter conosco — prejudicando
assim nosso interesse pelo tu-
rismo da terra carioca; graças
à falta desse entrosamento
não foi possível contarmos
com tratores e jipes para pu-
xar os carros alegóricos. O
trator para puxar o carro da
rainha — já faltavam duas
princesas — não aparecem até
de madrugada e ela foi obri-
gada a desfilar num jipe —
disse o sr. Artalydio.

Apontou o presidente da
Federação dos Ranchos ain-
da a não colocação de um pa-
ianque para os presidente dos
ranchos concorrentes; a par-
ticipação de pessoas estra-
nhas no júri (é proibido, mas
aconteceu), e o mão compare-
cimento do governador e do
secretário de Turismo, ou
mesmo seus representantes.
Os ranchos poderiam fazer
um grande carnaval, não fôs-
se o abandono em que se en-
contram. Acentuou o sr,
Artalydio que, "acusar os ran-
chos de não terem finalidade
e passarem sem brilhantismo
não tem fundamento". Desa-
fiou o secretário de Turismo
a provar que vai extinguir os
ranchos "porque eles são
feios". Se são feios, desfilam
pobres e sem as alegorias de
uma escola de samba, "é por-
que não contam com o auxí-
lio concedido a tantos, quo
brilham na avenida".

ENTROSAMENTO

O maior desejo do líder da
Comissão de Salvação dos
Ranchos é manter contatos
diretamente com o governa-
dor Negrão de Lima. A éle,
irão em breve pedir um en-
trosamento perfeito entre a
Federação e as autoridades.

CAMPANHA DA CRIANÇA
Colabore, vote também, no programa de amparo ao

menor abandonada.

Longo amor de
Bento e Marly
emociona Zoo

Depois de quatro anos de
esquivas, Bento — que os
funcionários do Jardim
Zoológico da Guanabara
consideravam o Belo An-
tônlo dos leões — rendeu-
se aos encantos da amorosa
Marly, durante o carnaval
que passou, enchendo de.
esperanças o tratador João
Jorge, que já tem até nome
escolhido para o futuro fi-
lhote, esperado dentro de
seis meses: Bangu, se fôr
macho, e Mangueira, em
caso de fêmea.

João Jorge só espera a
confirmação médica da
gravidez de Marly para
a n u n c i á-la oficialmente,
numa festa em que o casal
de leões será presenteado
com metade de um boi e
os funcionários do Zoo com
chope e churrasco. Da no-
va disposição de Bento, o
tratador João Jorge só la-
menta a pouca atenção que
vem recebendo do casal
"antes, eles me faziam
muita festa, mas agora não
me dão mais nenhuma im-
portância", disse.

Estudante que
posou nua foi
punida: EUA
GA1NESVILLE, Flórida —
(Reuters-CM) — A estu-
dante Pamela Brower, de
18 anos, que posou nua
deitada num tapete bran-
co, foi declarada culpada
de "conduta indiscreta e
imprópria", por uma junta
disciplinar da universida-
de.

A foto apareceu em 35
mil exemplares de uma re-
vista publicada em janeiro
e a junta disciplinar che-
gou à sua decisão em meio
a manifestações de centenas
de ruidosos estudantes que
desafiavam o direito da
universidade de interferir
em suas atividades priva-
das.

PENA

Pamela compareceu à
audiência usando um sué-
ter colorido e mini-saia. O
comitê, depois de seis ho-
ras para checar ao vere-
dicto, iniciou novas discus-
soes a respeito da pena.

Ouro Preto cai aos peda-
ços... Não é exagero.
Aphonsus de Guimaraens ti-
vera a "vis prophetlca".
Registra o poeta que ao an-
dar pela cidade, solitário e
refugiado na inspiração e
no pensamento, tinha a im-
pressão de que as velhas
casas de 1783 iam desmoro-
nar-se, desabando sobre a
sua cabeça de lírico tran-
seunte e sonhador. Com a
suà arte barroca, as suas
ruas estreitas e tortuosas,
as suas ladeiras, fontes e
chafarizes, as suas residên-
cias coloniais, entregue ao
abandono dos podêres pú-
blicos e à voracidade dos
que exploram os escassos
turistas — estive em um
modesto hotel de propríe-
dade de uma família es-
trangeira, aí moradora,
cujas diárias e mais os ex-
traordinários se cobravam
pelas tarifas dos hotéis de
mais luxo do Rio ou de São
Paulo — a antiga e miste-
rlosa Vila Rica vive hoje de
suas próprias recordações.
Um prefeito, Benedito Gon*
çalves Xavier, bem com-
preendeu a necessidade de
ali preservar os monumen*
tos históricos e as caracte-
rísticas do lugar, como era
na segunda metade do sé-
culo XVIfl. Logo progra-
mou a mudança dos arcai-
cos encanamentos da Rua
Direita, a regularização do
abastecimento de égua po-
tável, a melhoria do calça-
mento, etc. Tratou de cap-
tar a água das fontes natu-
rais, construindo mais re-
servatórios. Teve, é verda-
de, a colaboração diligente
e intuitiva de Rodrigo Me-
lo Franco de Andrade, di-
retor do Patrimônio Artísti- •
co e Histórico Nacional.
Mas só isso não bastava.
Mesmo assim, realizou al-
guma coisa de maneira a
atrair e dar conforto ao tu-
rismo. Faltou-lhe o apoio,
senão o incentivo dos go-
vemos do Estado e da
União, que lhe foram indi-
ferentes. Não há ideal sem
real. Sem os recursos em

•dinheiro,"ási realizações te-
riam de ficar em meio do
caminho. Quando esse pre-
feito falou em propaganda
paga com cicerones instruí-
dos e em pavimentação das
rodovias de maneira a dar
fácil e cômodo acesso de
turistas ao Pico-tle Itacolo-
mi, este com 1.790 metros,
cobrando-se um pequeno
pedágio, quase o apedreja-
ram. De um modo geral,
o contribuinte ouro-pretano
recalcitra. Não é que taxas
e impostos sejam assim tão
extorsivos. A questão, po-
rém, é que se uns pagam
— a minoria — outros não
pagam, isto é, a maioria.
Os melhoramentos eram e
são indispensáveis. Conser-
var, guardando as tradi-
ções; restaurar, sem falsi-

ficar, era e é um imperati--
vo aliado à realidade.

Nem as ruas, que viram
os conjurados da Inconfi- ;í
dência mover-se, desconfia-_,j
dos e disfarçados, e foram"
testemunhas dos amores in-
felizes de Tomás Antônio
Gonzaga e de Marília; que
em 1694 já tinham obser-
vado a entrada de Bartolo-
meu Bueno com a sua ban*
deira ousada no rumo de
Itaveravae que, na manhã
de 4 de julho de 1789, as-
sistiram à saída do cadáver
de Cláudio Manoel da Cos-
ta apanhado na Casa dos
Contos — disseram ser o de
um suicida, mas tudo indi*
ca ter sido éle assassinado
— mereceram consideração.
As mais características de-
sapareceram, sob novo íel-
tio e denominação. A Rua
Direita, que é torta, no ca-
minho para a Matriz, é
Conde de Bobadela. Ne-
nhuma razão para isso.
Nem histórica, nem huma-
na. A Rua das Flores dei-
xou de o ser. E' Rua Se*
nador Rocha Lagoa. Muda-
ram a de São José para Ti-
radentes. Não havia expli-
cação. Nem causa justifi-
cada. O proto-mártír é tô-
da a antiga Vila Rica, po-
voada de fantasmas, como
tão bem escreveu Maurflio
Torres. Só p alferes legen-
dário enche-a per omnfo
¦século seculofum, de len-
das, sacrifícios, arrependi-
mentos seráficos, tristezas,
heroísmos e poesia com be-
leza.

O caso, entretanto, mais
expressivo é o da aludida
Casa dos Contos. Fica na '
rua central de Ouro Preto. ,
Tinha o seu passado obs-
curo, propriedade que era
do contratador João Rodri-
gues Macedo. Casa de Fun-
dição, a rigor, não era, em-
bora nos porões se encon-
trasse um forno. Também
ali se acharam vestígio de
masmorras e de troncos de
suplícios dos escravos fugi-
dos ou suspeitos de contra- .
bando. A Casa virou repar-
t i ç ã o portal • telegráfIca,
Academia de Letras, ponto
de reuniões para fins as-
sociativos e moradia dos '
funcionários a serviço do
Governo federal. Se outro-
ra fundiu ouro, acabou mais
tarde vendendo selos e ex-
pedindo telegramas. Nada
mais significativo da chati-
ce e banalidade a que se »
viu reduzida. E note-se:';_

-como —'repartição' publica 
"

não oferecia comodidade.
Conseqüentemente havia de
render menos. Aparelhada'
para um museu de estilo,
seria melhor aproveitada. B
daria resultados mais apre-"
ciáveis. Afinal de contas,'
numa Casa de recordações
melancólicas que parece ter
emergido das trevas e onde
se imagina viveram ali os
espectros, que se a todos
não leva, mas pelo menos
conduz os mais estudiosos,
e eruditos da história re-
motíssima, não devia ter
transformada em sede pro-
saica de ocupações rotinei-
ras.

Ouro Preto resiste. E há
de resistir, felizmente. E'
um dos nossos grandes pa-
trimônios espirituais.

Anatole France, se a co-
nhecesse, tê-la-ia venerado.
O maior dos moralistas do
moderno romance francês
disse: "Saber amar o pas-
sado é, muitas vezes, mais
difícil do que adivinhar o
futuro."

v
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Ai. PAULO FILHO

Praias na ZS
levam cloro:
é inofensivo

As praias de Ipanema e
Leblon, que haviam sido 11-
beradas anteriormente pela
Secretaria de Saúde e pela
SURSAN, estão recebendo,
desde ontem, uma quantlda-
de maior de cloro contra as
impurezas, e que está sendo
aplicado pelos cloradouroí,
máquinas trazidas de São
Paulo.

Com o aumento do cloro,
os banhistas poderão sentir
uma ligeira Irritação na pe-
le, uo sair da água, mas a
Secretaria de Saúde infor-
ma que isso não tem maio-
res conseqüências.

DIVERGÊNCIAS

Sobre a liberação das re-
feridas praias, há divergên-
cias entre setores especiali-
zados do Governo. Enquan-
t0 a Secretaria de Saúde
afirma que "náo há mais
perigo", a SURSAN man-
tém-se em expectativa, pe-
dindo mais uns dias para se
definir, frisando que "o as-
sunto merece maior aten-
ção".

Libanês tem
Brasil sempre
em destaque

O chefe da Delegação da
Liga dos Estados Árabes no
Brasil; Mansur Chalita, ao
regressar do Líbano, onde
esteve em férias, disse ao
desembarcar no Galeão quc"do carnaval às eleições, às
enchentes, às grandes rea-
lizações, à cotação do cru-
zeiro e do café, o Brasil
está sempre em manchete
no Líbano".

Sobre o caso Intra, afir-
mou que já pertence ao
passado e aos tribunais,
tendo a situação econômica
recentemente afetada pelocrack do banco, já voltado
ao normal, Inclusive com o
Parlamento vota-ido unu
nova lei bancária que dá
maior proteção aos deposi-
tantes e protege os próprio1banqueiros contra os exces
sos.

INTERESSES

— Além do Líbano —
concluiu o sr. Mansur Cha-
lita — visitei a RAU, Si-
ria, Jordânia e Palestina,
voltando com a convicção
mais profunda de que o
mundo árabe e o Brasil
têm imensos interesses co-
muns, que precisam ser
desenvolvidos.

'*¦¦
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MINIJATO ALEMÃO
Na foto, o VFW 614, minijato desenvolvido pela Vereinigte Flugtechnische Werke, de Bremen, Alemanha

;... O VFW 614 será o primeiro avião comercial cons-
truiãó pela Alemanha depois de 1945. Sua capacida-
de ê de 40 passageiros ou 4t de carga, velocidade rie
740Kto//i, 00771 raio de ação de SOQKm. Ê um min-
jato (foto) desenvolvido pela Vareinigte Flugtechnis-
chg Werke, estando previsto a construção em série,
associada a outras fábricas, como a Kokker (Holanda)
e a Saboa (Bélgica); motores Rolls-Royce. A fábrica
alernã calcula seu preço em 1.5 milhão de dólares
(Cr§ 4.050 milhões).

HOMENAGEM — O adido aeronáutico do Brasil
cm Londres, cel.-av. Costa Matos, recebeu ctimprimen-
tos do embaixador Jayme Sloan Shermont, do Lord
SHachleton, Sir Harold Maguire e de 39 adidos aero-
náuticos pela passagem do 26.° aniversário de nosso
Ministério da Aeronáutica.

VASP — Assumiu a presidência da VASP — Ae-
rofotogrametria o major-aviador Heber Fleury.

• RUBEN BERTA — A revista americana Air Trans-
port World (PG 105), de Washington, publica artigo
sobre o sr. Ruben Berta, falecido no Rio, "que com
um grupo de pioneiros e idealistas construiu a VARIG,
hoje a maior empresa aérea sul-americana".

FELLOWSHIP — A Fairchild Hiller Corporation
e, a Royal Nottherlands Aircraft Factories Fokker
juntaram-se no programa da construção em série do
avião a jato Fellowship. Em 1956 a Fairchild adqui-
riu ps...djreftps...de.fabrkaçân.nas...JÍ',stJidj}s..Jlwxlos da..
F-ül iturbo-hélice), tendo evoluído para o F-228 (que
já esteve-em--nosso Pais, em demonstração). Em 1970,
ers.;Maryland (Hagerstows), deverão sair os primei-
rom aparelhos da série para 50 passageiros; os moto-
res'serão Rolls-Royce (Sprey), para 100 unidades.

£' PANAIR — Em conseqüência dos avais concedi-
dos pelo Tesouro Nacional, quando da aquisição dc
dWi aeronaves Douglas DC-8 e quatro Caravelle pela
extinta Panair do Brasil, vem a União honrando aquê-
letfcompromissos, no total de mais de CrS 51 bilhões,
àsr taxas de edmbio em vigor na data da falência da-
qHèla empresa, o que representa, praticamente, o mon-
tãntè da transação. Aos compromissos pagos pela
União antes da falência, somam-se aqueles vencidos
após à mesma, num total de CrS 23.152.775.294, equi-

valentes a 33.965.860 francos franceses, 591.339 libras
esterlinas e 3.910.960 dólares.

CAB — Por decreto do presidente da República
foi nomeado para servir na Comissão Aeronáutica
Brasileira (CAB), em Washington, o suboficial José
Bertrant da Silva. Substitui o suboficial Manuel Gui-
marães, exonerado.

MOVIMENTAÇÃO — Pelo diretor-geral do pes.
soai foram transferidos: cap.-av. Nobyle Rabelo de
Barros Correia, do Parque de Aeronáutica para a Base
Aérea de Recife; cap.-méd. Carlos Alberto Araújo
Menezes, de adido ao Hospital Central para o Hospi-
tal de Aeronáutica de Belém; 19 ten.-med. João Car-
los Andrade Figueiredo, do Destacamento de Base
Aérea de Belo Horizonte para o Núcleo de Parque
de Lagoa Santa.
DART — O BNS está informando que os motores Dart
(Rolls-Royce), que entraram em serviço em 1953 (tur-
bo-hélice), alcançaram a marca de 5 mil. São usa-
dos em 1.300 aviões, em llô linhas aéreas e 192 ope-
radores particulares, em 57 países.

-SEGURANÇA — Centro para estudo de meios de
aumentar à segurança aérea e a eficiência do contra-
le do tráfego aéreo foi inaugurado ontem, em Bretigny,
França. Presidiu à cerimônia o sr. Roy Mason, minis-
tr0 da Giã-Brelanha e presidente da EUROCONTROL,
orejanização estabelecida em 1960 entre países da Eu-
ropa, para controlar e estudar o tráfego aéreo nas
camadas superiores do espaço aéreo.

LUNAR ORB1TER C — Agradecemos à NASA a
remessa do release completo do Lunar Orbiter C,
lançado à Lua dia 3 último> e que ontem estava a
40 km sóbre a Lua.-iiE"~BQU-R&ET~~-A Exposição—Ireter?taeêsnal--dc-
Aviação de Le Bourget será de 28 de maio a 4 de
junho. A US1AS distribuirá os convites.
BOE1NG-733 — Classificado como Boeing-733, o su-
persônico (SST) cotnercial a ser contruído pela Boeing
já tem 100 pedidos. A ALITALIA foi a primeira em-
presa européia a depositar na Federal Aviation Agen-
cy (FAA) o numerário, para o 59, 129 e 219 apa-
relhos da série.

PROMOÇÕES — Três antigos funcionários da
PANAM, dois deles pilotos, foram promovidos a vice-
presidentes da companhia: Samuel H. Müler, Randall
W. Kirk c Thomas J. Flanagan. Miller foi o primeirocomandante de jato da empresa, em 1958; Kirk foraadmitido como mecânico, em 1938; e Flanagan era
co-pilôío, em 1942.

JOSÉ GARCIA DE SOUZA

GUERRA

Assumiu a chefia do gabinete da Secretaria da
Guerra, em caráter interino, o ten.-cel. Renato Neves
Gonçalves Pereira. *** Regressou do Uruguai o ten.-
cel. Jerônimo Machado da Fonseca, que ali estava a
serviço: *** Foi incluído no estado efetivo da Secre-
taria da Guerra o major Edison dos Santos Monteiro
Bastos, designado para as funções de adjunto. ***
O major Francisco Aciòly Meireles foi designado para
representar a Secretaria da Guerra no 19 Seminário
de Relações Públicas do Exército. *** Designado o
major Heitor César Pimenta para proceder a sindi-
câncias.

POLICLÍNICA — Iniciou suas atividades, êste
ano, a Policlínica Central, com a criação do serviço
de pronto-socorro cardiológico e, já em execução, c
serviço de atendimento urgente da clinica oaontoló-
gica.

E. E. F. E. — O comando da Escola de Educação
Fisica do Exército está recomendando aos candidatos
à matrícula nos cursos de instrutor e monitor a fun-
cionarem no corrente ano, que os exames ?nériicos e
físicos, realizados nas unidades de origem, serão re-
validados quando da apresentação para matricula. Os
que não satisfizerem dos índices mínimos exigidos na
realização das provas físicas não serão matriculados'
Oficiais — 100 metros, 15 seg. Salto em altura 1,20 m.
Salto em distância 4,00 m. 1.500 m, 6,5 min. Levantar
e transportar, 30 seg. Subir na corda, 4.00 m. Sargentos
— 14 seg., 1,25 m, 4,25 m, 6,5 m, 6,5 vvn.-6,5 m,

30 seg.-30 seg. e 4.00 m e 4.50 m. O comandante da
Escola recomenda especial atenção no treinamento das
provas de 1.500 m e subida na corda, por r.erem as
que apresentam maior índice de reprovação

MAGISTÉRIO — O ministro da Guerra aprovou
as instruções reguladoras das provas de suficiência
para ingresso no magistério do Exército, em caráter
provisório, em 1967. Estão publicadas, na íntegra, no
NE de 10 do corrente.

RESERVA — O ministro cia Guerra, a propósito
de consulta feita pela 1? R. M., resolve: a condição
geral, para inclusão na 2fl classe da Reserva do Exér-
citot de ter no máximo 35 anos de idade (letra b) do
art. 99 do RCORE, deve ser interpretada de modo que
os candidatos que tenham menos de 36 anos, nas con-
dições e épocas estabelecidas no art. 12 da portaria
103-63 (BE n. 8-63), tenham seus processos encami-
nhados ao órgão competente.

TIRO — A delegação que representará o Exér-
cito na VIII Competição Militar Pan-Americana de
Tiro de Fuzil, chefiada pelo coronel Heryaldo Silvei-
ra dc Vasconcelos, viajou ontem para a Zona do Canal
do Panamá.

MÉRITO — Com cerimônia presidida pelo maré-
chal Castelo Branco, às 11 horas, dia 15, no auditório
da Escola Nacional de Saúde Pública, serão entregues
as medalhas da Ordem do Mérito Médicol conferidas
a personalidades civis e militares, entre as quais o
gcn.-dr. João Maliceski Júnior, diretor-administrativo
da Diretoria Geral de Saúde.

MARINHA

Deverão seguir hoje para o Colégio Naval os alu-
nos que estão dependendo dos exames da 21 época.
acompanhados dos professores do estabelecimento. O
embarque será no aviso Rio das Contas, às 12h45min,
no cais fronteiro ao edifício do Ministério ria Marinha.

'' GRUMETF.S — Estão abertas ate 27 pró.rimo nn

Diretoria do Pessoal. Rua Acre 21, térreo, das 9 <;j

llh, diariamente, exceto aos sábados, as inscrições pa-
ra admissão de 300 grumetes c 100 taifeiros. Cândida-
tos com mais dc 17 e menos de 25 anos, solteiros c

quites com Serviço Militar. Inicialmente serão exigi-

das: certidão de nascimento com firma reconhecida:
documento de quitação com o Serviço Militar e dois
retratos 3.r4.

VISITA — Em r.isila de cinco dias «o Brasil, o
nrograma do ministro da Marinha ria Espanha, alm.
D. Pedro Nicto Antunez, para hoje. preré. às lOh.
pãíseio pela Baía dc Guanabara: 13h. almoço iejor-
mal oferecido pelo min alm. Araripe Macedo, no res-
taúrante Sol e Mar. Amanhã. 9h30niin, visita rio w<-
nistro visitante ao Ministério ria Marinha, paru mire-
sentarão aos almirantes em M'n:!ro no R'0.

INSTITUTO NACIONAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

DELEGACIA DOS INDUSTRIÁMOS NO ESTADO
DA GUANABARA

AVISO
Chamo a atenção dos segurados e funcionários da Pre-

vidéncia Social para o Edital publicado no Diário Oficial
cio Estado da Guanabara do dia 31 de janeiro de 1967,
pág.- 1495, referente à venda de 4 unidades (apartamen
tos) residenciais vagas ou ocupadas a titulo precário, situa
das respectivamente no Conjunto Residencial de Del Castll
Io, Edifício Vai de Palmas — Rua Marquês de Abrantes
n. 126, Edificio Palacete São Jorge, Rua Senador Verguei
ro n.° 118 e Edificio Itápolis — Rua Voluntários da Pá
trla n.° 474, cujas propostas de compra serão recebidas
a partir do dia 15 de fevereiro de 1967, das 12 ás 16 ho-
ras, até t d;a 27 do referido mis, na sede da Delegacia
Situada na Av Mal. Câmara, 370, 3.° andar, sala 302.

Os fcrmularics para as propostas deverão ser adquiri
dos pelos Interessados na Tesouraria da Delegacia.

" MURILLO CORRÊA DA SILVA
DELEGADO 68190

NOTA INFORMATIVA
A CAIXA BENEFKfNTE DO PESSOAL CIVIL DO MINIS-

TÉRIO DA GUERRA oferece ao seu Quadro Social as suas
novas Instalações à Rua Marcílio Dias n.° 24, com ser-
vicos médicos, odontolégicos e jurídicos, funcionando
diariamente, tel.: 43-1552. "»"

Dê melhor apresentação
à sua MERCADORIA
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GÔNDOLA
DE AÇO

conversível para
centro de lojas.

Regulável
para diversas
alturas. ..
Adaptável

em qualquer
tipo de loja.

PRATELEIRAS

MECÂNICA
TEMPO LTDR.

Cremalheiras fixas
na-parede.
Diversas inclina-

ções e alturas.
Fácil colouaçáo
Em aço pinta-
do ou cromado.
Diversas apli-
cações.

Dispomos de "dis-

plays" para bancas
e balcões. Cônsul-
te-nos e resolvere-
mos seu problema
de instalação em
lojas ou Super-Mer-
cados.

Rua Carmo Neto,214-16e18-A(S
Telefone: 32-2440 1

CAMPANHA DA CRIANÇA

Coltbor». voe*; também, no pregram» 4* ampare a*

imner abandonado.

Documentos
entregues
no CORREIO

Encontram-se em nossa re-
dação, à Avenida Gomes Frei-
re, 471, 3? andar, com o sr.
Antero, documentos perten-
centes às seguintes pessoas:
Antônio Gonçalves, Joaquim
Gonçalves, Waldemar Ferrei-
ra Ribeiro, a carteira de co-
brador n? 26.998, Roberto Pi-
res Armada, Damião Severi-
no na Silva, Edson Espiridiào
dos Santos, José Severino Es-
tevam da Rocha, Sebastião
Pereira da Silva, Antônio da
Costa Soares, Dorgival Joa-
quim dos Santos e Fernando
Antônio Amâncio.

Átomo tem
camadas
desconhecidas

Físicos norte-americanos
descobriram recentemente
sinais de que podem existir
várias camadas dentro do
próton, a partícula pesada,
can egada p o sitivamente,
localizada no interior do
núcleo de um átomo.

A descoberta vem dar
prosseguimento a uma ten-
dência já familiar no cam-
po da pesquisa atômica —
sempre que instrumentos
cada vez mais potentes
permitem aos cientistas
explorarem em maiores de-
talhes o interior do átomo,
uma estrutura mais com-
plicada se revela. Primei-
ró, achava-se que toda a
matéria se constituía de
elétrons e de um núcleo.
Verificou-se depois que o
próprio núcleo contém nêu-
trons e prótons.

Agora, as experiências
realizadas por uma equipe
de físicos no Laboratório
Nacional de Argonne, Ann
Harbor, Michigan, indicam
que o próton pode ser algo
semelhante a uma cebola,
com duas ou três camadas.

Sepidtada a
sra. Clarisse
Martin Seidl

Foi sepultada ontem, às
17 horas, no Cemitério de
São Francisco Xavier, a
sra. Clarisse Martin Seidl,
mãe do dr. Fernando Mar-
tin Seidl, médica e jorna-
lista, nosso companheiro de
Redação. Era viúva do dr.
Carlos Freire Seidl e diplo-
mada com medalha de
ouro, pelo Instituto Na-
cional de Música, tendo
sido aluna do maestro
Barrozo Neto, a sra.
Clarisse Martin Seidl de-,
saparece aos 72 anos.
Além de nosso companhei-
ro Fernando Seidl, a ex-
tinta deixa os seguintes fi-
lhos: coronel Carlos Mar-
tin Seidl; professora Vera
Maria Seidl da Fonseca,
casada com- o major Joa-
quim Tiago da Fonseca; te-
üente-coronel aviador
(RR) Maurício Martin
Seidl, que está na África;
sra. Carmen Seidl de Al-
meida, já falecida e Má-
rio Martin . Seidl, fun-
cionário da Caixa Econô-
mica Federal.

FEITO-PARA EVITAR
DESVIOS DA COLUNAVERTEBRAL

COLCHÃO
ANATOFLEX

KÜ^SE^ÜÊml
111111IIIIIIIIIII,
«Anatômico — Ventilado.

Peça demonstração nu
lojas de móveis.

MOSQUITEIRO IDEAL
Proteção total. Manejo fácil.

Prático — Elegante.

Fábricaca «- Exposição— Vendai
Rua General Pedra, 211

Rio de Janeiro — GB
32483
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Fique milionário
e viva cfé renda

a Cemigua
está juntando
uma bolada para você
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agora você multiplica os milhões dos'seus talões;
• Você obtém as
Cédulas Milionárias
da Guanabara (Cemiguas),
GRATUITAMENTE,
nos valores de 1, 5 e 10
pontos, nas Lojas e nas
embalagens dos produtos
que fazem parte da
Operação-Cemigua. ¦ •

o junta 25 PONTOS-
CEMIGUA e os coloca
no envelope tSeus Talões
Valem Milhões» para
cada CrS 80.000
de notas de compra...

• assim, além dos
prêmios normais dos (Seus
Talões», V. ganha a
BOLADA CEMIGUA...
em Títulos Progressivos do
Estado da Guanabara e
Obrigações Reajustáveis do
Tesouro - dinheiro
em caixa que rende juros
è cresce todo dia.

EXIJA CEMIGUA-
Cada Cédula distribuída
reforça sua bolada
com cruzeiros a maisl

A FORMIGUINHA
NÂO PARA

CÉDULA
MILIONÁRIA
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GERICO SERTÃO MINEIRO /

SUL A CAP apela ao governador
Pela quarta vez, no espaço de um ano, somos le-

vados a tratar do Jardim Sulacap, bairro residencial
que abriga cerca de 20 mil almas, junto ao Campo
dos Afonsos, em Marechal Hermes. De outra forma
não poderia ser, tantas e tão justas são as reclama-
ções dos .moradores daquele incompreenslvelmente
abandonado logradouro. Recanto maravilhoso, de
bucolismo incomparável, reunindo todas as qualida-
des necessárias a um excelente bairro residencial,
somente não o é devido à omissão das autoridades
responsáveis pela Região Administrativa de Bangu.

PARA PIOR ]0 espaço deixado no cen-
tro, nada mais é que imen-
so matagal, onde proliferam
mosquitos aos milhões, pa-
ra martírio dos moradores
daquela parte da Guanaba-
ra. E para completar a
aflição dos mesmos, segun-
do nos informaram, até co-
bras têm aparecido por ali.
Também, devido à ausén-
cia dos homens do DLU, o
lixo é vasado em meio ao
matagal, dai as moscas,
baratas e ratos para au-
mentar o desassossêgo dos
moradores dali.

Na última reportagem
efetuada pelo "Gerico" na-
quele bairro focalizamos
um abrigo de ônibus, o úni-
co existente, para os mora-
dores do Jardim Sulacap,
localizado na confluência
da Estrada Intendente Ma-
galhães com a Rua Pacifico
Ferreira. Ameaçava cair sô-
bre as pessoas que ali
aguardavam condução. So-
licitamos, então, providen-
cias para evitar-se a queda
do mesmo e conseqüentes
ferimentos nas pessoas que
lá se encontrassem na oca-
sião, A providência toma-
da foi espetacular: remove-
ram o abrigo, Pronto, Solu-
ção mais simplista, claro
está, não poderia haver, E
os passageiros agora lá es-
tão expostos à incleméncia
do tempo. Ou muita chu-
va, ou muito sol, numa elo-
quente demonstração da
inépcia de certos adminis-
tradores deste Estado. '

BURACOS VIRAM
CRATERAS

Aliás, podemos afirmar
tranqüilamente, que a omis-
são da Região* Administra-
tiva no que refere ao Jar-
dim Sulacap, é total, pois
que todas as mazelas que
vimos apontando, hà preci-
samente um ano, continuam
e, o que é pior, agravadas.
Assim, nas ruas onde antes
havia apenas buracos, hoje
existem somente crateras.
Perigosas crateras, convém
que se diga. Tão perigosas
que os próprios motoristas
não vacilaram em apanhar
tampas de boca de esgoto
para colocá-las em algumas
delas, como a existente na
confluência da Rua Pacifico
Ferreira com a Av. Alberi-
co Diniz. Noutras, a provi-
dência seria inócua, tal o
tamanho da cratera, de
modo que entulho de toda
a sorte é jogado nas mes-
mas. Ainda noutras são
troncos e galhos de árvo-
res espetados de modo a
ilerfàr õs~mõWríSiSs'âQ'pU'"'
rigo existente- As ruas do
Jardim Sulacap, sem exce-
çfio, reclamam desde muito
a mais urgente recapagem
asfáltica, sendo que outras,
como a R. Olimpio de Cas-
tro, trecho que vai da Rua
Pacífico Ferreira à Rua
Antônio de Mendonça, re-
clamam a pavimentação
que por direito e por jus-
tiça lhes é devida. Incrível
como pareça, verbas já fo-
ram destinadas para essa
pavimentação, a ponto mes-
mo de constar no cadastro
do Estado como sendo to-
talmente calçada aquela
via pública, o que, entre-
tanto, não é verdade. Lá es-
tá o piso de terra esbura-
cado, não obstante as be-
líssimas e caras residên-
cias existentes não apenas
naquele trecho, mas em tô-
da a rua.

ENCHENTES
CALAMITOSAS

Falando ao Gerico, mo-
radores daquela rua, conta-
ram as aflições que vêm vi-
vendo por ocasião das chu-
vas, quando a água sobe ali
a mais de um metro de ai-
tura, invadindo-lhes as ca-
sas e causando-lhes danos
onerosos. Nestes últimos
dias, quatro das casas ali
localizadas ficaram sem
seus muros, levados pela
força da correnteza forma-
da pela enchente. Assoa-
lhos, tapetes, cortinas e mó-
veis também são danifica-
dos a cada chuva mais
forte.

MEMORIAL

E isso tudo ocorre com
pleno conhecimento da Ad-
ministração Regional, pois,
que, um memorial com
duas mil e seiscentas assi-
n aturas foi entregue àque-
Ia Repartição no dia 23 dc
março de 1966, tomando no
protocolo o n.° 00589. E
nesse memorial, os mora-
dores do Jardim Sulacap
não pediram nada super-
fluo, mas tão-só c única-
mente, aquele mínimo que
é essencial a um conglome-
rado humano. Mas, lamen-
tàvelmente, até esse mini-
mo lhes vem sendo negado.

MARTÍRIO

E, enquanto isso, vão eles .
vivendo no mais terrível
martírio ante a falta de tu-
do. A Avenida Albérico Dl-
niz, de avenida mesmo tem
apenas o nome, não obs-
tante a sua largura e o ia-
to de ter duas alamedas
para dividir o transito, com
largo espaço centra] para
urbanização. As alamedas
estão intransitáveis e o be-

NAO PODEM
VOLTAR A CASA

Moradores da R. Olímpio
de Castro pediram ao Ge-
rico que consignasse para
conhecimento do governa-
dor do Estado, que agora
a qualquer chuva mais for-
te ficam impedidos de re-
gressar aos lares. Têm de
esperar, não raro, três ho-
ras, até que a água se es-
coe, para que possam ai-
cançar, enfrentando sério
lamaçal, suas residências.
E, esclareceram que, só
falam em regressar, porque
quando chove não ousam
mais sair das residências.

PRAÇA DO MATAGAL

Imenso quadrilátero forma_
do pelas Ruas Antônio de
Mendonça, Olimpio de Cas-
tro, Gonçalo Rollemberg e
Teófllo Guimarães, íoi deixa-
da no logradouro à guisa de
Praça Pública. Até mesmo
bancos de concreto foram ins-
talados nela. Estranhamente
não se lhe deu nome, mas
os moradores dali já supri-
ram essa omissão das auto-
ridades responsáveis, bati-
sando-a de "Praça do Mata-
gal". Um nome que lhe vai
muito bem. tal o mato lá
existente. Pior que tudo é
que numa das extremidades
da mesma se localiza a Es-
cola Pública Visconde de Por-
to Seguro, freqüentada por
todas as crianças do popu--ss bateo,- Q-prédiod&esco-•¦
Ia está inteiramente apedre-
jado. Afirmam os moradores
que os autaves são malan-
dros que ali pontificam. Fu-
mam maconha, fazem alga-
zarra, perturbam e assaltam.
Também costumam banhar-
se, k noite, na caixa dágua
da Escola. Tudo devido à
falta de policiamento e, tam-
bém de um muro protetor pa-
ra a referida Escola. Aliás a
entrada desta se apresenta
èm péssimo estado, com
grande volume de água em-
poçado à sua porta. Trata-
se de água potável proven)-
ente de um vazamento exis-
tente em frente ao n? 523 da
R. Teófilo Guimarães. Pa-
rece-nos que os responsáveis
poderiam ainda aproveitar
estes poucos dias que faltam
para o início do ano
letivo e adotar providências
para corrigir tais anomalias,
poupando assim milhares de
colegiais de tão deprimente
espetáculo.

FALTA CONDUÇÃO

Queixa unânime formulam
o» moradores dali contra o
meio de transporte existente
no bairro. Contam apenas
com a linha 916, cujos óni-
bus trafegam de forma bas-
tante irregular, demorando,
não raro, uma hora para
aparecer um veículo. Há.
afirmaram o maior desinte-
rêsse da companhia conces-
slonária. Talvez devido ao
mau estado das ruas. O fato
é que essa condução os leva
somente até Bonsucesso. on-
de têm de tomar outra para
seguir até a cidade. Os veí-
culos dessa empresa trafe-
gam até meia-noite nos dias
de semana e aos domingos
somente até às 22 horas. Pe-
Ia Estrada Intendente Maga-
lhães passam quatro outras
linhas de ônibus que vém de
Mallet. Os veículos passam
sempre lotados, de modo que
os moradores da Sulacap
para pegá-lcs. depois de an-
darem de um a três quilo-
metros, conforme local em
que residam, têm de conten-
tar-se com um lugar espre-
mido contra a porta e. às
vezes, no ertrlbo do mesmo.
Milhares de colegiais viajam
também nessas condições, o
que é absurdo indiscutível.
Há muito pleiteam eles ao
menos uma linha da CTC
que os leve diretamente do
Jardim Sulacap à cidade. £
uma pretensão indiscutível-
mente justa e que, por Isso
mesmo, está a exigir a mais
pronta e imediata interven-
ção do governador do Estado.
Aliás, no qnp se refere à Su-
'acap há necessidade un?en-
te de uma intervenção dirr-
ta e enérgica do governador
Negrão tíe Lima.
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PRAÇA DO "MATAGAL"

Mato envolve tudo, escola inclusive
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ABRIGO DEMOLIDO
Passageiros ao relento
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AV. ALBÉRICO DINIZ
Comentário desnecessário
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ÁGUA POTÁVEL
Milhares de litros perdidos diariamente
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ESPETÁCULO DEPRIMENTE
Colegiais deveriam sei* poupados

Bispo espera Governo
aderir para salvar a

[população da miséria
Luiz Inácio Ferreira de Castro

O bispo da diocese de
Araçuaí, no nordeste de Mi-
nas, D. Altivo Pacheco Ri-
beiro, acaba de criar a
Ação Social Diocesana, com
a finalidade de minorar a
situação de penúria em que
vive a maior parte da po-
pulação, de 600 mil habi-
tantes, da região que, aban-
donada pelos órgãos publi-
cos está morrendo de fome
e epidemias, princdpalmen-
te verminoses e doença de
Chagas.

Dentre as atividades da
Ação, que deverá ser exe-
cutada por 30 padres, 12
Irmãos de Caridade e inte-
grantes de outras institui-
ções, estão incluídas: socor-
ro às crianças, com a cria-
ção de orfanatos, lactários e
escolas; aos inválidos, epi-
lépticos, cegos e paralíticos,
em hospitais e asílos;. e aos
doentes, atendendo às recei-
tas médicas daqueles que
não tiverem posses, e fun-
dando hospitais, especializa-
dos e gerais, para o trata-
mento dos doentes.

O problema do desenvol-
vimento econômico da re-

gião, com a criação de me-
lhores condições e oportuni-
dades para os camponeses,
não pode, entretanto, ser
abordado pela diocese, já
que é paupérrima e não po-
de fazer Reforma Agrária,
fundar fábricas e aprovei-
tar os rios Mucurí e Jequi-
tinhonha para fornecer
enegia elétrica e irrigar as
terras, que são as princi-
pais causas da vida infra-
humana que se verifica no
local.

IGUALDADE

A Igreja Católica Após-
_tóliça_ Romana, renovada

pelo Concilio EcummcTiro""
Vaticano II ensina no do-
cumento da Constituição
Pastoral Gaudium et Spaes
sóbre a Igreja no Mundo
de Hoje, publicada pela
editora Vozes em 1966 que:
"Para satisfazer a exigên-
cia da justiça e da eqüida-
de deve-se esforçar vigoro-
samente para que respeitan-
do os direitos das pessoas e
o caráter próprio de cada
povo, se suprimam, o mais
depressa possível as acen-
tuadas diferenças sócio-eco-
nômicas que hoje existem
e crescem com freqüência
ligadas à discriminação in-
dividual e social.'' E conti-
nua mais adiante:

"Igualmente, em muitas
regiões, levando-se em con-
ta as dificuldades peculia-
res da agricultura, tanto na
produção quanto na venda
dos bens, os trabalhadores
do campo devem ser ajuda-
dos, não só para aumentar
a produção, mas também
para vendê-la, e na intro-
dução das necessárias re-
formas e inovações assim
como na obtenção de um
lucro razoável, a fim de
que, como acontece muitas
vezes, não permaneçam nas
condições de classe infe-
rior."

Inspirado nestes e em ou-
tros períodos do documento
o bispo de Araçuaí resolveu
distribuir uma circular en-
viada ao clero diocesano e
ao público em geral, em
melhores condições, concla-
mando-os a iniciar uma
Ação Social Diocesana
visando humanizar e valo-
rizar o camponês do sertão
mineiro.

FÉ CRISTA

'¦O Nordeste mineiro vi-
ve um estado permanente
de calamidade pública" —
diz D. Altivo, antes dc
acrescentar que, "cruzar os
braços e procurar a como-
did'ido. seria uma traição
ao Evangelho que se pre-
ça: deixar-se vencer pela
impossibilidade dc recur-
sos. seria desconfiar da
Providência Divina c des-
crer no humanismo dos ho-
mens públicos: ignorar o
problema seria esquecer a

fonte genuína do Cristia-
nismo, Amai-vos uns aos
outros; impossível silenciar,
quando São Paulo escreve:
Prega a palavra, insiste,
quer agrade ou desagrade,
repreende, suplica, admoes-
ta com toda paciência e
doutrina."

Mensalmente o bispo D.
Altivo Pacheco Ribeiro,
que assumiu o cargo há
apenas cinco meses, visita
cerca de 20 povoados per-
correndo aproximadamente
3 mil quilômetros de estra-
das mal conservadas e sem
pontes, onde o transporte
de um lado para outro dos
rios, quando são secos, é
feito por meio de barcaças
feitas de troncos de árvo-
res. Consolando os doen-
tes e pedindo paciência aos
sãos, que escasseiam, pro-
mete apenas que está ten-
tando, junto às autorida-
des, conseguir uma solução
para os seus problemas.
Devido aos poucos recur-
sos da diocese não pode
dar mais que isso, esperan-
do entretanto que os ho-
mens do Governo tomem
as devidas providências.

PENÚRIA

Na circular enviada ao
clero e à população que vai
à igreja porque ainda tem
roupa para se apresentar,
relata as experiências de
suas visitas, acentuando a
miséria que observa.

— Vimos a situação de
penúria em que vive a
maior porção do nordesti-
no mineiro, os males prin-
cipais que dizimam a vida
de muitos e que precisam
ser combatidos com urgèn-
cia. A fome tem sua ori-
gem em razão da seca, em-
bora a terra seja fértil se
aproveitada; a falta de tra-
balho, o desânimo que se
infiltrou do homem venci-
do pela impossibilidade de
lutar sozinho. A doença de
Chagas tem, na diocese, on
maior índice de vítimas dos
Brasil. A verminose e a fal-
ta de educação sanitária
são fatores que concorrem
para o aumento da miséria
e da morte prematura. A
decadência moral, gritan-
te em certos meios, é o re-
sultado das condições pre-

—cá.rias.. de uma vida infra-
humana. Os paiy,"séffl*-pãtT,""
sem casa decente, sem
meios de sustentar uma fa-
milia numerosa, entregam
suas filhas aos primeiros
aventureiros que aparecem
— é uma espécie de prós-
tituição forçada às circuns-
tàncias adversas; é uma
boca a menos para alimen-
lar. E a pobre criatura é
abandonada ao seu destino,
sem meios de subsistência a
não ser dependendo de uni
estranho inescrupuloso, en-
tregando-se assim a um
comércio vil e degradante.

Para o bispo, se não se
puser em prática urgente-
mente uma obra de recupe-
ração da região, dando
oportunidade à juventude
menos favorecida de apren-
der um ofício e um acres-
cimo de enriquecimento de
sua inteligência, não a dei-
xando continuar na atual
situação e aproveitando o
Vale do Jequitinhonha, en-
tre outras medidas numa-
nas, "a fome, a doença, não
permitirão aos homens es-
perir muitos anos, ainda".

A DIOCESE

Dentro das pequenas pos-
sibilidades monetárias a
que é limitada para desen-
volver qualquer ação social
sem ajuda dos órgãos go-
vernamentais, a diocese de
Araçuaí mantém atualmen-
te 12 instituições de educa-
ção, assistência social e ar-
tesanatos.

No Município de Araçuaí,
onde está o palácio episco-
pai, existe um orfanato pa-
ra meninas, sob a respon-
sabilidade dos vicentinos;
um patronato paroquial,
com artesanato e curso
complementar; uma vila
denominada pela população
urbana de "Curral dos Po-
bres", onde dormem os
mendigos. Além disso o bis-
po e seu secretário, padre
José Valério, realizam ver-
dadeiras obras de caridade
junto aos que mais preci-
sam, inclusive levando ai-
guns para o palácio epis-
copai, onde dão suas pró-
prias roupas e os alimen-
tam sem poder, exclusiva-
mente para não morrerem
por falta de assistência.

São mantidos também,
com muitas dificuldades,
um asilo paroquial em
Itinga; um patronato pa-
roquial em Minas Novas e
um em Lameirão, este di-
rigido pelo padre Willi;
Ação Social Paroquial
'ASPA), cm Pedra Azul,
dirigida pelo padre Domin-
gos Figuciró: um hospital
com aparelhamenlo rudi-
mentar em Rubim, de ape-
nas quatro quartos, e outro
om Medina, organizado c

montado pelo padre Egídio
Ferrari, que mandou bus-
car a maior parte do ma-
terial na Itália, doado por
pessoas da sua cidade na-
tal. Doze Irmãos de Maria
Betânia, distribuídos em
toda a Diocese, principal-
mente em Araçuaí, Itao-
bim e Coronel Murta, rea-
lizam visitas diariamente a
mais de 100 famílias, fa-
zendo trabalhos de assis-
tentes sociais.

Todas essas instituições
segundo o bispo Pache-

co Ribeiro — são mantidas
com grande dificuldade da-
do a extensão da miséria,
pois, quando' deveriam ser
poucos os que necessitam
de assistência, são muitos,
sendo difícil encontrar-se
um em 100 que não esteja
precisando de qualquer es-
pécie de ajuda.

UM PLANO
"O progresso econômico

deve permanecer sob a de-
liberação do homem-— diz
a Constituição "Gaulium
et Spes". — Não pode ser
abandonada ao só arbítrio
de poucas pessoas, du de
grupos economicamente
muito poderosos nem só da
comunidade política, nem
de algumas nações mais ri-
cas. "O desenvolvimento
não deve ser abandonado
nem ao curso quase mecâ-
nico da atividade económi-
ca dos indivíduos e nem
somente ao poder da auto-
ridade pública. Por isso
devem ser argüidas de
erro, não só as teorias que,
sob a forma de falsa liber-
dade, dificultam as refor-
mas necessárias mas tam-
bém as que sacrificam os
direitos fundamentais das
pessoas particulares e dos
grupos à organização cole-
tiva da produção."Além disso, lembrem-se
os cidadãos que é seu di-
reito e dever, o que deve
ser reconhecido também
pelo poder civil de contri-
buir segundo suas possibi-
lidades para o progresso
verdadeiro da própria co-
munidade. Sobretudo nas
reg iões economicamente
menos desenvolvidas, onde
todas as riquezas devem
ser urgentemente usadas,

¦"ULiloDüní o bim aemam-a
perigo grave, deixam seus
recursos sem dar frutos ou

respeitando o direito
pessoal de migração — pri-
vam a sua comunidade dos
auxílios materiais ou es-
pirituais dos quais ela ne-
cessita."

Diante desses princípios
doutrinários o bispo de
Araçuaí deverá, nos pró-
ximos meses, conclamar a.s
autoridades públicas esta-
duais e federais, institui-
ções nacionais e internacio-
nais de caridade, bem como
a população abastada do
sertão mineiro a unir-se à
Ação Social Diocesana, que
acaba de idealizar e que
está dependendo de fundos
para a sua execução, e da
assistência e intervenção
direta dos mandatários do
país. Um banco acaba de
ser fundado — o Banco da
Providencia. Muitos já ade-
riram ao movimento de va-
lorizaçâo e humanização do
camponês nordestino, po-
rém falta o Governo aderir.

A FAZER
"Entre as medidas urgen-

tes a serem tomadas — diz
d. Altivo — estão o comba-
te às doenças e às suas
causas, que inutilizam o
homem para o trabalho".

Em 3 de novembro de
1957, por solicitação do bis-
po anterior, d. José Pires,
o sr. Paulo de Araújo Ma-
galhães, chefe do setor de
medicina do Departamento
Nacional de Endemias Ru-
rais, enviou um relatório
sóbre as doenças existentes
em 21 municípios atingidos
por epidemias de duração
permanente. O resultado foi
o seguinte: esquistossomose
e ancilostomose em todos
os municípios; peste, doen-
ça de Chagas, bócio e leishi-
maniose em 18; bouba, ma-
lária e outras verminoses
nos demais. Entre os muni-
cípios objeto da pesquisa
estão, Medina, Pedra Azul.
Comercinho, Itinga, Ara-
cuaí, Coronel Murta, Vir-
gem da Lapa (onde o úl-
timo prefeito morreu vlti-
mado por doença de Cha-
gas). Minas Novas, Salinas
e outras. Todas com cerca
rie 30 mil habitantes em
media, sendo que a popu-
lação rural atinge a dob
terços do total.

Outra me' .da a sep toma-
da com urgência, paralela-
mente, será o de assistência
rural, visando dar ao cam-
ponés melhores condições
dc vida inaugurando hospi-
tais para turberculosos e
melhorando os já existen-
tes, que são de clínica ge-
ral.
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LEMBRANÇA
Ministro, cientistas e diretorias de entidades reverenciaram Oswaldo Cruz

fEstudantes
voltam às
ruas de BH

BELO HORIZONTE (Su-
cursai) — Os estudantes
mineiros marcaram para
até o dia 15 próximo
a famosa "Semana dos
Calouros" que, no ano pas-
sado, degenerou numa sé-
rie de conllitos com a poli-
cia em todo o Pais. A pas-
seata geral dos calouros das
universidades católica e fe-
deral será realizada dia 16
e os estudantes já anuncia-

... ram que, .como no ano pas-
" sado, portarão cartazes cri-

ticando o Governo. Como
"¦?.r^Fe*Tecordgr"-foi"-q-fato • de-ps -

estudantes criticarem o sr.
Castelo Branco que princi-
piou todos os incidentes de

. março de 1966, quando até
• igrejas foram invadidas no

centro de Belo Horizonte
.',, pelos policiais no encalço
.. dos estudantes.

Excedente de
Niterói pede
mais vagas
NITERÓI (Sucursal) — Os
vestibulandos classificados
mas que não conseguiram

' vagas nas diversas faculda-
des da Universidade Fe-
deral Fluminense vão-se
reunir amanhã, na sede de
um curso, logo depois da
divulgação das notas de
todos os concorrentes.

A comissão dos exceden-
tes aprovados está concla-
mando os interessados a
que compareçam ao encon-
tro, em que vão discutir; a
realização de uma passeata
pacífica, esta semana, pe-
Ias ruas de Niterói, reivin-
dicando mais vagas.

IMORTAIS LEMBRAM
OSWALDO CRUZ: 50
ANOS DE SUA MORTE

O sanitarista Oswaldo Cruz foi lembrado ontem
no Cemitério de São João Batista, pela passagem do
cinqüentenário de sua morte, numa cerimônia que
contou com a presença de representantes da Acade-
mia Nacional de Medicina, Liga da Defesa Nacional
e Academia Brasileira de Letras, através de Austre-
gésilo de Athayde, que em seu discurso disse: "a
imortalidade que a Academia confere aos seus mem-
bros é lembrá-la nas grandes datas".

A solenidade teve inicio
às 10 horas, com a presença
de diversas autoridades,
entre as quais o ministro
da Saúde, Raimundo de
Brito, que passando em re-
vista as tropas do 1.° Ba-
talhão de Saúde do Exér-
cito, ouviu a execução da
marcha-grave General Bar-
tjòsa e a marcha da guàr-
da dos Cônsules, falando
em seu nome o presidente
da Academia Brasileira de
Letras. Austregésilo de
Atahyde.

ESTATUA
O acadêmico Olimpio da

Fonseca falando em nome
da Academia Nacional de
Medicina e da Liga da De-
íesa Nacional, dirigindo-se
ao ministro da Saúde, de-
clarou: "Até hoje, existe
um espaço no Instituto Os-
valdo Cruz (Manguinhos)
reservado à estátua de Os-
valdo Cruz, esperando ape-
nas que um governo che-
gue e pague esta dívida ao
País, recordando a atuação
direta e constante de Os-
valdo Cruz".

IMORTALIDADE
Falando em nome do ti-

tular da Saúde, o presi-
dente da Academia Brasi-
leira de Letras, acadêmico
Austregésilo de Atahyde,
lembrou a figura de Os-
valdo Cruz como um dos"grandes nomes que com-
pôs o quadro da Academia,
abrindo a série de cientis-
tas que ali tiveram assen-
to", lembrando que a sua
escolha para sucessão de
Raimundo Corrêa foi jus-
tificada "pelas qualidades
em tudo que escrevia, até
um simples relatório, mos-
trando a sua capacidade
literária e apuração no es-
tilo e suas letras possuíam
um alto sentido de valor do
espirito humano".

Finalizando, acrescentou:"a Academia Brasileira de
Letras considera que a
imortalidade que confere
aos seus membros é lem-
brá-la nas grandes datas e
esta traz a imagem do ci-
entista no campo das le-
trás", chamando a atenção
dos jovens que devem se-
güíT seu éxemplorparácòri-
tinuar sua obra "e não nós
outros, que já temos ésse
exemplo".

GENIALIDADE
Luís Paulino de Mello, da

Associação Brasileira de
Medicina Militar, referin-
do-se à genialidade de Os-
valdo Cruz, citou, em seu
discurso, uma sentença de
Afrânio Peixoto: "Vós sois
como os grandes poetas,
que não fazem versos nem
sempre; eles não fazem
versos, mas os versos sobe-
jam em vossa vida e em
vossa obra."

PRESENÇA
Estiveram presentes às

comemorações do cinqüen-
tenário da morte de Osval-
do Cruz. o ministro da Saú-
de, Raimundo de Brito, o
1.° Batalhão de Saúde, o
presidente do Instituto Os-
valdo Cruz, Francisco da
Rocha Lago, Isolino de
Vasconcelos, presidente do
Instituto Brasileiro Históri-
co da Medicina, Olimpio da
Fonseca, da Associação
Nacional de Medicina e da
Liga da Defesa Nacional,
Austregésilo de Atahyde,
presidente da Academia
Brasileira de Letras, gen.
Luís Paulino de Mello, da
Associação Brasileira de
Medicina, José Leme Lo-
pes, diretor da Faculdade
Nacional de Medicina e
Manoel José Ferreira, da
Sociedade Brasileira de Hi-
giene.

FRIGIDAIRE Première
Vendas a PRAZO

com descontos especiais
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Venha comprar com toda a facilidade a sua
nova FRIGIDAIRE Première. 8 modelos diferentes!
5 fascinantes cores!

Use imediatamente o seu crédito
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Fiscalização
da medicina:
sem diploma

BRASÍLIA (Sucursal) —
Em Decreto-lei, o presiden-
te Castelo Branco dispen-
sou o registro, para qual-
quer efeito, no Serviço Na-
cional de Fiscalização da
Medicina e Farmácia, dos
diplomas expedidos por
escolas ou faculdades de
medicina e farmácia, ofi-
ciais ou reconhecidas. Es-
tabelece o mesmo . critério
para os diplomas e certifl-
cados das demais profis-
soes relacionadas com a
Medicina, Farmácia, Odon-
tologia e Veterinária, de nl-
vel universitário ou náo,
desde que os respectivos
conselhos profissionais ve-
nham a ser legalmente cria-
dos, regularmente instala-
dos e funcionem normal-
mente, assim reconhecidos
por ato do Ministério da
Saúde.

Embaixador
da Suíça
em Curitiba

CURITIBA (Correspondente)— O embaixador da Suíça no
Brasil, sr. GUovani Enrico Bu-
cher, chegará a Curitiba têr-
ça-feira, para uma visita de
cinco dias, na qualidade ds
hóspede oficial do Governo
do Estado. Durante sua per-
manência em Curitiba, o em-
baixador Giovani Enrico Bu-
cher visitará os chefes dos
Podères Executivo, Legislati-
vo e Judiciário, Comando da
5' Região Militar, prefeito da
Capital, arcebispo metropoli-
tano, comando da Escola de
Oficiais Especialistas e Infan-
taria de Guarda.

O diplomata suíço visitará
indústrias de cerâmica de
Campo Largo, próximo da Ca-
pitai, no ensejo da realização
do Congresso Nacional de Ce-
râmlca, na próxima semana.

PREVIDÊNCIA DEMITE E
DIMINUI A ARRECADAÇÃO

João Carlos Mallet

O afastamento sumário
dos correspondentes da
Previdência Social, que ora
se processa em ritmo ace-
lerado em todo o Estado
dò Rio, deverá provocar
um declínio na arrecadação
do Instituto Nacional da
Previdência Social nas lo-
calidades onde anterior-
mente tais colaboradores
do sistema desempenhavam
suas funções de arrecadar
dores de contribuições e
pagadores de benefícios.

Ao contrário do que afir-
mou o diretor-geral do De-
partamento Nacional da
Previdência Social, sr. José
Dias Correia Sobrinho, os
agentes do Instituto Nacio-
nal da Previdência Social
estão afastando os corres-
pondentes sem lhes atribuir
os chamados serviços de
terceiros, constatando-se,
assim, que as determina-
ções do diretor do DNPS
não estão sendo cumpridas
pelos agentes do INPS.

t DECLÍNIO

De acordo com as dispo-
sições legais vigentes, afãs-
tados os correspondentes, o .
recolhimento das contribui-
ções e o pagamento dos be-
nefícios será realizado .ex-
clusivamente, nas localida-
des onde existam agência
ou posto da Previdência
Social, através dos próprios
órgãos do sistema ou pela

rêdé bancária credenciada.
No que diz respeito às re-
partições da Previdência
Social, continuará a não
haver interesse das mesmas
nó sentido de que a arre-
cadação se eleve ou que o
segurado seja atendido sa-
tisfatòriamente, sem filas e
burocracia, pois não existe
estimulo algum para evitar
que tal aconteça, situação
inversa a que ocorria com
os correspondentes! que
percebendo uma comissão
do total arrecadado e uma
quantia fixa por cada be-
neficio pago, estavam sem-
pre interessados em elevar
a arrecadação para pode-
rem, também, elevar sua
remuneração. Quanto à rê-
de bancária, esta, como é
lógico, somente terá inte-
rêsse em arrecadar e em
pagar os benefícios nas lo-
calidades de grande movi-
mento, pois, nos pequenos
municípios, o total arreca-
dado não será compensa-
dor ante o serviço que te-
rá de desenvolver, em ra-
zão de também caber à
rede bancária o pagamento
de benefícios. Desta forma,
o que os bancos poderão
dispor para utilizarem co-
mo capital de giro será
uma quantia ínfima, des-
vantagem esta acrescida do
falo de que quase todos os
bancos particulares do Pais
integrarern a rede creden-
ciada pela Previdência So-
ciai, diluindo, assim, a con-
centração de capital que
poderia proporcionar ai-

gum íucro aos estabeleci-
mentos bancários.

CUSTO

Estudo realizado pelo De-
partamento de Atuaria e
Estatística do IAPC, dflran-
te a^ gestão do sr. Carlos
Eduardo Marcondes Ferras
da presidência daquela au-
tarquia, revela que para
cada Cr$ 1 mil arrecadado
pelo IAPC, a instituição
dispendia Cr$ 180 (18%),
enquanto que através dos
correspondentes, o gasto era
apenas de Cr$ 40 (4%),
nascendo, assim, a idéia do
ex-presidente da autarquia
em instituir uma rede na-
cional de correspondentes
para arrecadar as contri-
buições. Salienta-se, ainda,
que cabendo à rede banca-
ria a arrecadação e o custo
do correspondente ser me-
nor do que dos órgãos pró-
prios da Previdência So-
ciai, poderia a Previdência
Social utilizar-se dos cor-
respondentes, firmas e ban-
cos para arrecadar suas
contribuições 

"cabendo aos
órgãos da Previdência So-
ciai apenas exercerem o
controle da arrecadação e
do pagamento dos benefl-
cios. Evidentemente, em ^al
caso, as autoridades da
Previdência Social teriam
de limitar a fixação do per-
centual da comissão dos
correspondentes até uma
determinada quantia e di-
minuí-lo proporcionalmente
ao aumento da arrecadação,
mas nunca instituir um te-
to de ganho, para não de-
sinteressar os responsáveis
pela arredação.

AFASTAMENTO
Embora tenha o diretor

do Departamento Nacional

¦m 
*? da Previdência Social, sr-

José Correia Sobrinho, afir-
mado que os ?órresponden-
tes, a'o serem dispensados,
receberiam os chamados
encargos de terceiros, fisca-
lização, levantamento de
débitos etc. — tal fato não
ocorre. A situação que exis-
te é bém diferente; os cor-
respondentes são afastados
sumariamente, e ficam sem
recursos, igualmente com
seus funcionários. Os cha-
mádos agentes da unifica-
ção da Previdência Social
utilizam-se dé editais pu-
blícadòs nos jornais para
comunicarem áo público
que os correspondentes não
podem mais arrecadar as
contribuições, esquecendo-
se contudo, que os corres-
pondentes foram nomeados
por ato dos ex-Conselhos" Administrativos e que um
simples edital, ho qual o
agente não menciona sua
nomeação, isto é, o ato jurí-
dico que lhe conferiu po-
deres para representar a
Previdência Social, não po-
dera revogar resolução dos
ex-CA dos Institutos, hoje
Juridicamente representa-
dos pelas Secretarias Exe-
cutivas do Instituto Nacio-
nal da Previdência Social.
Além de publicarem o edi-
tal, os agentes determinam
aos correspondentes que
devolvam os documentos-relacionados com o Institu-,
to, sem ao menos respeita-
rem aqueles colaboradores
da Previdência Social que
por anos evitaram que a
Previdência Social fechasse
as portas por insuficiência
financeira, visto que, só no
Estado do Rio, a arrecada-
ção do ex-IAPC é em 70%'
realizada pelos correspòn-'
dentes.
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PROVE AQUI
QUE VOCÊ
DO SEU CARRlh
Isso mesmo: aqui, num Posto Esso!
Se você realmente gosta do seu carro,
na certa vai proporcionar a êle o melhor.
E o melhor para o seu carro é (e será sempre)
um Posto Esso — onde você pode dar a êle
unicamente produtos de qualidade garantida,
tais como; Esso Extra Motor Oil
Faixa Dourada, que lubrifica melhor em

qualquer temperatura; Gear Oil, óleo
especial para transmissões; Multi-Purpose
Grease, graxa para todos os
tipos de lubrificação... e muitos outros.
Se você quiser conversar sóbre o seu
carro, estamos às ordens,
Venha até um Posto Esso. Além de

provar que você gosta do seu carro,
estará verificando também porque

^LA ^m ¦ <' Jmm mmC
^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^mm^m^m^m^m^mm. ^,« ^ i^A^v^r Bjbf>EMwyifeyv *-#*- > mmmm m[~.,*.'-''

BB Ü3 2 §H B^- fl Rpm
Va H

^¦1 :¦"¦ j^-mmT:mm ÉmUmí^y^mm ^^k^^^^I ^Hw^^^

m^r^ mwÈ$ÉÊwfimm \mwÈÊsÈÊÊí
m^mm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ f\m\*m\\ WÊmm^Êi ^Kr ¦*'•¦¦ W*7^t

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B >LJ Bsl W =B m *i lB ''áP^^ ^W ^PW^^MWm^SÊÊmm^m m^t
^^^^^^^^^~^^^^^^m^mm^mmmmm^m^mm^mmmmmmmmmmmmmmw,y ^mm mfwffi\'-'Z J' ^Bk^^^^^^Bk^^'^'*™^^^^^^^^^^^^^^

M^V-^^Í^L? ¦¦>'' ^^i';-'^ li^^B''7.' -7 ^::! ¦I:7:7'l!: 77^1»: ^^.
\ ~^>J ^M ': ¦¦mm-^yy:^^iyiy:y:y:yy:::yy:lSm W^i\

GDSTA^ftL j
^^^^ÊmWmmmmwt^^-

^
¦

^^¦¦Mi IIIL fil' _

Am WmmW. ~'<£' m-i«li ¦láÍÍL«dl^-^S ¦ I BkSÜRiAme mmtmmmÊmt,-v"' ¦'¦¦':* - ^«Sfc Ba^^^-^H Hf^v ^^"^i^. ^^^^BB ^B ^Bmt/y ^^'Wm^^í^mmÈmmmf^^^^^^^y^ ^m ^^^V ¦Wm' '-¦ -Vmm.-,. ^ymavü^m x i«nM ^'ÍB

^^m^m^m^ÈÊ^^SÍamTZ-ziEw^^ "¦•*'&'

DÁ GOSTO PARAR NUM POSTO ESSO! i_,
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! PRESIDENTE

NIOMAB MONIZ SODRÉ BITTENCOURT

/

Av. Gomes Freire, 411

Correio-a/Ada Manhã
EDMUNDO BITTENCOURT — PAULO BITTENCOURT

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 12 DE FEVEREIRO DE 1967

DIRETOR
r M. PAULO FILHO

SUPERINTENDENTE
OSVALDO PERALVA

N.o 22.655 — ANO LXVX

LINHA DURA DE t
CRÊ NA RÉVISÃOJDA
CARTA COM, COSTA
SAO PAULO (Sucursal) — Porta-vozes autorizados da
Unha dura paulista informaram, ontem, que o movi-
mento de revisão da nova Constituição encontrou eco
nesses meioS, e revelaram acreditar que o Governo do
mal. Costa e Silva poderá aceitar a erradicação dos
dispositivos discricionários da nova Carta, "na época
oportuna". '

Fizeram questão de ressaltar que a linha dura con-
cede amplo apoio ao presidente eleito e, em São Paulo,
ao governador Abreu Sodré, na crença de que o País,
após 15 de março, deverá retornar aos rumos democrá-
ticos, através de uma política desenvolvimentista, mas
planejada, de incentivo à indústria nacional.

NOMEAÇÃO

Referindo-se à nomeação do reitor da Universi-
dade de São Paulo, para o Ministério da Justiça, acen-
tuaram que as posições assumidas pelo professor Gama
e Silva sempre íoram "de tendências democráticas",
e antevêem, baseados nesse íato, que a sua gestão à
frente daquela Pasta será altamente benéfica paraaqueles que desejam que o Pais tome os-verdadeiros
rumos revolucionários democráticos, deturpados pelo
governo do mal. Castelo Branco.

DEMOCRÁTICA

Os elementos identificados com a linha dura deSão Paulo fazem, ainda, questão de assinalar que amaioria,do secretariado do governador Abreu Sodréressaltou, nos discursos de posse, a necessidade de se
governar com inteira liberdade e com honestidade.

A propósito, lembraram que dois auxillares do sr.
Abreu Sodré — os deputados José Henrique Turner,
chefe da Casa Civil, e Herbert Levy, secretário da
Agricultura, fizeram parte da lista dos 106 parlamen-tares da ARENA que repudiaram os dispositivos cons-
titucionais que dão jnaior soma de podêres ao presi-dente da República, em detrimento do Congresso Na-
cional. 'b . -

Quanto ao terceiro partido político, a linha dura
acha ser necessário para o País, "para livrá-lo do
bipartidarismo artificial". Para os revolucionários au-
têntlcos, um terceiro grêmio, que reunisse diversas
tendências políticas — esquerda, centro e direita —*
sendo um partido relativamente forte, formado por
dissidentes da ARENA e do MDB, constituir-se-ia num
poder moderador, e não deixaria o marechal Costa e
Silva nas mãos de um partido majoritário, a ARENA,
de tendências nitidamente castelistas.

Porém, êsses militares salientam que a liderança
do terceiro partido não pode pertencer apenas ao
sr. Carlos Lacerda, vendo essa possibilidade como "ai?
tamente nociva" ao agrupamento de íôrças em torno
da legenda centrista. No seu entender, as lideranças
deverão ser várias, e amplas, não admitindo, ainda,
conotações revanchistas.

CORRUPÇÃO . ..„, ..^

Os porta-vozes da linha dura dizem, mais adiante,
que "estão enganados aqueles que pensam ser nosso
desejo o estabelecimento de um regime ditatorial: de-
Sejamos que o Brasil volte à normalidade democrática,
pois foi feita uma revolução para se evitar que a Na-'Meto mergulhasse numa ditadura de esquerda. E tam-"pouco admitimos uma de direita".

.,77 Os revolucionários autênticos assinalam ainda que'. 
o atual Governo íoi desvirtuado, e pregam o- combate

1 sistemático à corrupção e à subversão, principalmente
«primeira, "pois a subversão já foi debelada em seus'íocos e se existe é mínima, não tendo condições de
fizer mal a ninguém".

mfííDER DA ARENA
\:WÊ DIVISIONISMO
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:-¦¦'.'. REVISÃO

Secretários da OEA disseram que revisão da carta do organismo-vai melhorar consideravelmente as relações entre países membros

MDB-MG QUER CRUZEIRO
DEBA TIDO NO CONGRESSO
BELO HORIZONTE (Sucursal) — O depu-
tado José Maria Magalhães, do MDB, disse
ontem que a desvalorização do cruzeiro de-
cretada pelo presidente Castelo Branco é de
tal forma grave que o Congresso deve ser
convocado imediatamente para examinar o

I problema e suas conseqüências.v Frisa o parlamentar do MDB que os re-
flexos na economia brasileira são desastre--
sos e que o Congresso não pode ficar alheio
ao crime que se comete contra o País. Su-
gere então que seja feita a convocação do
parlamento utilizando-se o requerimento com
número suficiente de assinaturas que se en-
contra em poder do líder do MDB, deputado
Mário Covas.

PREJUÍZO.

, O prejubo que Minas Jâ teve, até agora,
com a alta do dólar, chega a Çr$ 111 bilhões
e as Instituições estaduais mais atingidas são
a CEMIG' e o DER, que têm financiamentos
externos de 87 mimões dé dólares, enquanto
a Usiminas tem um de 120 milhões de dóla-
res, feito para a aquisição de equipamentos
destinados à súa usina em Ipatlnga. Também
a Prefeitura vai ter prejuízo, porque fêz um
empréstimo de 12 milhões de dólares ao Ban-
co Interamericano dc Desenvolvimento, para
a captação de águas do Rio das Velhas, e
a Caixa Econômica Estadual conseguiu sete
milhões de dólares para seu plano habitacio-
nal.

O governador Israel Pinheiro já deter-
minou que os Srjs, Maurício Chagas Bicalho
e Eliseu Rezende, .presidente dos bancos ofi-
ciais e vice-presillente-executivo do Conselho
Estadual do Desenvolvimento, respectlvamen-

àte, façam estudos urgentes sobre as conse-
qüências provocadas na Economia mineira
com a alta da taxa do dólar. Ontem, o depu-
tado Aníbal Teixeira, do MDB, disse que "o
Governo que propicia por ingenuidade ou por
omissão, uma das maiores negociatas de que
se tem notícia, não tem autoridade para falar
em corrupção e desonestidade" e que "a últi-
ma medida cambial, de que resultou um au-
mento de mais de 20 por-cento do dólar, é
realmente a mancha negra do Governo Cas-
telo Branco" 4 ,

' - OS MAIORES '

A CEMIG obteve há pouco mais de um
ano empréstimo de 40 milhões de dólares no

. Banco Mundial para a compra de equipamen-
to para a construção da usina da Jaguara.
e a empresa estatal deve ainda financiamen-
tos obtidos anteriormente, para a instalação
de usina de Três Marias.

O Departamento de Estradas de Rodagem
conseguiu na Agência Internacional para o¦•-&Bsí^r^^^i^to''tAID)^^'^wiMea"'te~dó''"¦
lares para compra de material rodoviário nos
Estados Unidos, a ser pago em 20 anos com
prazo de carência de três anos e juros de
três e meio por-cento ao ano.

DÚVIDA DE COSTA É
I N COM OS REBELDES £M 4 MINISTÉRIOS

i1
1

O líder da ARENA no Senado verberou, ontem,
contra os chamados rebeldes da ARENA, dizendo que
criar alas ou grupos dentro de uma organização po-
litica eqüivale ao divisionismo e leva ao esfacela-
mento do partido. Acha o senador muito estranho que
tal movimento se formasse, pois em nenhum momen-
to se soube dentro do partido da existência de ele-
mentos descontentes. E perguntou: "Para que essa
ala denominada ouarda vermelha? Contra quem ela
se está formando? E quantos elementos ela congre-
ga? Eu, francamente, não tenho conhecimento dn
nada disso."

AUTOPROMOÇÃO

Para o sr. Filinto Müller "todo êsse movimento
resulta apenas do desejo de alguns de se autopromo-
verem". Lembrou que recentemente se reuniu em Bra-
sília, sob a presidência do senador Daniel Krieger, a
Comissão Diretora Nacional da ARENA, que delibe-
rou sobre dois assuntos: organizar uma comissão des-
tinada a modificar os estatutos do partido, decidida
que foi a'sua consolidação, e organizar comissão para
redigir o seu novo programa. "Como entender, então
— voltou a indagar o líder da ARENA — se orga-
nlzar alas para lutar por objetivos já definidos pelr•direção do partido?"

DE CIMA

Comenfou a seguir o sr. Filinto Müller que •
ARENA, como o MDB, foram organizados de cim;
para baixo e que somente em abril de 1968, segun-
do o que estipula o Ato Complementar 29, se orga-
nizará de baixo para cima, mediante a constituiçã*
de seus diretórios municipais, depois os diretórios es-
taduais e mediante o voto desses o diretório nacional.

"Só depois disso — acrescentou o sr. Filinto
Müller — é que se pode apurar as tendências politi-
cas e ideológicas existentes no partido. Al, então, se
poderia admitir o surgimento de alas."

Descrendo sempre da existência de crise interna
na ARENA, o sr. Filinto Müller diz, por exemplo, que
por ocasião da instalação do Congresso Nacional,
quando o partido se reuniu para deliberar sóbre a
composição da Mesa da Câmara "houve perfeita coe-
são entre novos e velhos membros do partido".

GABARITO

Por fim o sr. FlUnto Müller, comentando os pri-
meiros nomes surgidos no noticiário, como escolhi-
dos para o Ministério do marechal Costa e Silva, dis-
se que "se nota claramente que o presidente eleito
está escolhendo nomes de alto gabarito, de idades que
variam de 40 a 50 anos, jovens, portanto, mas todos
êle: com larga experiência política e administrativa".

O sr. Filinto Müller, que está em Brasília, disse
que ali permanecerá até a posse do marechal Costa
e Silva, sendo que no momento cuida da composição
das Comissões Técnicas do Senado.

Embora já escolhidos mais da metade dos
futuros ministros, o marechal Costa e Silva
não tem, ainda, definido o seu Ministério, pa-
recendo persistirem dúvidas quanto a quatro
Pastas, conforme, aliás, noticiou o CORREIO
DA MANHA, na quinta-feira passada.

Tendo fixado a data de sua viagem à Ar-
gentina para o próximo dia 26 do corrente, o
marechal Costa e Silva pretende, nesse dia,
ou na véspera, fazer o anúncio oficial de seu
Ministério, bem como da escolha dos ocupar,-
tes de outros cargos de importância da admi-
nistração.

MILITARES

Em círculos ligados ao presidente eleito,
se dá como definitiva a escolha dos minis-
tros militares —- Mareio Melo para a Aero-
náutica e Augusto Rademaker para a Mari-
nha — bem como do sr. Magalhães Pinto para
as Relações Exteriores e do comando da poli-
tica econômico-financeira: Delfim Neto, n?
Fazenda; Macedo Soares, na Indústria e do
Comércio, e Hélio Beltrão, no Planejamento.

Há outros nomes, como o do genera
Affonso de Albuquerque Lima, para o Inte-
rior, e Jarbas Passarinho, para as Minas <
Energia, também já assentados em definitivo
mas muitos dos outros nomes divulgados po
derão ser, ainda, ou deslocados de posição
ou simplesmente substituídos, no curso dc
entendimentos que se vêm realizando desd
n dia em que regressou ao País o marechr
Costa e Silva.

DE PROPÓSITO

Nos círculos políticos tem-se como cert
que o marechal Costa e Silva, repetindo o que
(Uzeram outros presidentes eleitos em igua!
situação, permitiu deliberadamente que mui-
tos dos nomes por êle cogitadosíôssem divul-
gados para provocar manifestações, não só nos
setores políticos e militares, como também, e
aí menos, na opinião pública do Pais.

O problema político mais sério com que
parece se defrontar o presidente eleito, na
área política, para a composição de seu Mi-
nistério, relaciona-se com a anunciada rebe-
lião do grupo jovem da ARENA, cujo movi-
mento, negado por muitos, mas de fato exis-
tente, tem como motivação a marginalização
a que seus integrantes vinham sendo subme-
tidos. A crise parece já contornada com a
interferência do senador Daniel Krieger, que
passou a reivindicar para o deputado Djalma
Marinho o Ministério da Justiça.

MUDANÇA

Surpreendido por êste fato político, com
o qual não contava há alguns meses atrás,

quando convidou o professor Gama e Silva
para o Ministério da Justiça, o marechal Cos-
ta e Silva se viu forçado a examinar, agora,
o deslocamento de seu principal assessor em
assuntos jurídicos para a pasta da Educação.
Há indícios de outras dificuldades inclusive
na área da linha dura, que estariam determi-
nando a revisão de algumas escolhas já fei-
ias* Sabe-se, aliás, que em relação a muitos
nomes, o marechal Costa e Silva, certamente
antevendo êsses tipos de dificuldades, não'ormalizou convites, limitando-se a dizer-
nes que estivessem preparados para serem

convocados a servir ao futuro Governo em
posições que mais tarde seriam definidas.
Tal processo lhe tem deixado muito à vonta*
de para compor o seu Ministério.

INTERPRETAÇÕES
*

A divulgação dos primeiros nomes,, e já•or último de uma relação completa de mi-
íistros, provocou nos meios políticos dois ti-
ios de interpretação: para uns é visível o ca-
.ater de transltoriedade do futuro Ministério,
i que se compreende tendo em vista que, pe-'o menos na sua primeira etapa, o Governo
Costa e Silva terá pela frente a importante
missão de transpor o País de um regime semi-'egal para o da legalidade constitucional, sen-
do, dessa forma, natural que ainda se instale
sob condicionamentos do movimento revolu-
cionário de 31 de março de 1964. Observa-se.
ainda, que talvez em conseqüência mesmo
desse fato, o Ministério é heterogêneo do pon-
to de vista político e ideológico, nele se mis-
turando expoentes da ala radical da Revolu-
"ão (linha dura) e homens de pensamento li-
beral como o sr. Magalhães Pinto.

ANTICASTELISTA

A segunda, conclusão dos políticos é a de
^ue o Ministério até agora conhecido indica,
pelo menos de forma discreta, uma tendência
anticastèlista, pois são dados como minis-
tros, não só entre os militares como entre os
civis, homens que embora tendo participado
do movimento de 31 de março, não só diver-
giram como, também, combateram o Governo
do marechal Castelo Branco.

Quanto ao coronel Mário David Andreaz-
za, ora aparecendo como ministro do Traba-
lho, ora como de Transportes e até de Comu-
nicações, o que se pode informar com rela-
tiva segurança é que o principal assessor do
marechal Costa e Silva não será ministro,
mas exercerá uma função de nível ministé-
rial. Provavelmente num organismo supra-
ministerial, que o futuro presidente deseja
criar, com a finalidade de superintender
a execução da política econômico-financeira.

A Usiminas tem empréstimo de 100 ml-
Ihões de dólares, fornecido por grupos japo-
nêses e mais de vinte milhõesj concedidos por
empresas européias.

O Banco Interamericano de. Desenvolvi-'
mento concedeu à Prefeitura de Belo Horl-
zonte 12 milhões de dólares-para o serviço
de água da capital, com aval da Caixa Eco-

- nômica Estadual, enquanto para o plano ha-
bitacional de casas populares foram conse-
guidos empréstimos para a Caixa Econômica
no valor de sete milhões. Somente estes em-
préstimos externos atingem a 233 milhões de
dólares, sem contar os juros, e considerando
apenas o capital que terá de ser amortizado,
a dívida de organizações mineiras em moeda
estrangeira atingia a 490 bilhões e 600 ml*
Ihões de cruzeiros. Com a desvalorização do
cruzeiro, a amortização teve o seu valor ele-
vado para 602 bilhões de cruzeiros, com um
aumento de 111 bilhões de cruzeiros.

Dentro de algumas semanas, novos finan-
ciamentos serão obtidos no Banco Internado-
nal de Reconstrução e Desenvolvimento (Ban-
co Mundial) para o programa rodoviário, o
que elevará ainda mais o prejuizo de Minas
com a desvalorização do cruzeiro." O gover-
nador Israel Pinheiro determinou ao sr-. Mau-
rício Chagas Bicalho, presidente dos três ban-cõã flirEstado,-«"HD--sr'.-"Eh'setrResende,"vice--
presidente-executivo do Conselho Estadual
de Desenvolvimento, um estudo sóbre a eco-
nomia mineira, que a elevação da taxa do
dólar provocou.

PREFEITO DE
CAMPINAS NA
MIRA DO DFSP
SÃO PAULO (Sucursal) —- Comissão com-
posta de delegados do DFSP, indicados pejo
ministro da Justiça, iniciou investigações su-
marias na cidade de Campinas, a fim de apu-
rar denúncia contra o prefeito Rui Novaes.

Várias pessoas já foram ouvidas, inclu-
sive o denunciante, sr. José M. Coelho, que
afirma ser "corrupto" o atual prefeito, pois
vendeu terrenos ao jóquei Clube de Campi-
nas de forma irregular, assim como não agiu
de acordo com a lei quando da concorrên-
cia para construção do teatro municipal.

Agentes do DFSP já se encontram nas
cidades de Itaquaquecetuba, Marilia, Doura-
dos, Jacareí, Tremembé, Miguelópolis, Tietê,
Platina, Martinópolis, Parapuan e Carapicui-
ba, onde apuraram denúncias de corrupção
política, elaborando relatórios sobre ou fatos
investigados.

MINEIRO

BELO HORIZONTE (Sucursal) — O novo
prefeito de Belo Horizonte não conseguiu

ainda compor seu gabinete e o quadro de
auxiliares de confiança, limitando-se a de-
signar alguns diretores interinos. O grande
número de candidatos aos postos vagos tem
impedido o sr. Luiz de Sousa Lima de mon-
tar seu esquema administrativo ao mesmo
tempo em que lhe oferece as primeiras difi-
culdades, ontem agravadas com ameaça de
greve por parte de motoristas municipais, em
protesto contra a supressão do pagamento por
horas extras de trabalho.

Também os empreiteiros de obras públl-
cas, Insatisfeitos com a suspensão da entrega
de parcelas, paralisaram todos os serviços em
oxecução, ao mesmo tempo em que setores vi-
tais da prefeitura permanecem acéfalos, em
nrejuízo da receita municipal. O sr. Souza
Lima, apesar de ter recebido a Prefeitura
com saldo de 2.5 bilhões de cruzeiros em di-
nheiro, não pôde ainda começar a governar.

Outro problema que surge para o novo
prefeito é a ameaça de deputados da ARENA" de impedir tratamento prioritário do governo
rio Estado para com Belo Horizonte, sob o
fundamento de que já não se justifica qual-
quer discriminação entre a capital e os outros
721 municípios. A ameaça-surgiu quando o
sr. Souza Lima confessou-se um delegado do
sr. Israel Pinheiro na Prefeitura de Belo Ho-
rizonte e confiante numa ajuda efetiva ao
seu governo, por parte dos podêres estaduais.

DELEGAÇM
PASSA IVO J.
RIO: OEA :-

Transitou ontemr7 pílj»
Galeão, com destino a Bue-
nos Aires, uma delegação
.de ÍT secretários da Òr*£-
nização dos Estados Ame-
ricanos que vai participar
da III Conferência: Eitóh
ordinária Interamericana
de Chanceleres. O fjupplé
chefiado pelo sr. Mwafll
P, Davis, • suboli-etoir¦ -m
União Pan-Am*ri«t*na ode)
Serviços de. C07rf«|*iiciitf
sediada em Washington. O
conclave terá a duração de
três semanas, ocasião em
que será discutida ¦ st* revi-
são da carta da ÓEA. Ó^.
Davis esclereceu qtíe a-re-
visão terá, como principal
fator melhorar it;'coop*í»-
ção entre os países inem*
toros, procurando favorecer
de comuni acordo as M»
cessidades que atravessam
êsses países na époeâ atual.

MenA é ....
^PEtAlJDN'
DE FORA

íi BRASÍLIA (Sucursal) --
A desudenização da ........
AI®!íA^j)areçe_ç^MUtlu>_;„
verdadeira pretensão de to-
dos quantos, no;partido go** '

vernista, estimulam a for*
mação da terceirai força,
que não é propriamente o
objetivo visado pelos
"guardas vermelhos*', más
pretexto para atrair o ma-
rechal Costa e Silva a um
tipo de orientação política
reíratária ao carrancismo
e ao exclusivismo udenis-
ta.

Segundo elementos iden- '

tificado3 com a "guarda", o
próprio presidente Costa •
Silva, bom cautelas reque- ]
ridas pela sua posição,no •

quadro político, não cen-
sura "o rebuliço" dos novos
parlamentares. Pelo con-
trário, encara-o com certa
simpatia, pois os métodos
udenistas nunca o seduzi-ram," apesar" "(SS "presença"""'

marcante do sr. Pedro
Aleixo em todos os episó-
dios referentes à transfe-
rência do poder.

RESSENTIMENTOS

Os novos parlamentares,
tanto os que, reconquista-
ram seus mandatos como
os que ao Congresso pela
primeira vez chegaram, de-
monstram, no entender
desses observadores, aguda
inquietação com o estilo
exclusivista e absorvente
dos udenistas no trato po-
lítico.

Alega-se que a UDN, no
Governo Castelo Branco,
impôs-se como árbitro da
todas as decisões, esmiu-
çando detalhes insólitos,
"desde a escolha de um se-
cretário da Câmara à no-
meação de um simples in-
terventor municipal". O sr.
Bilac Pinto íoi guindado à
Presidência da Câmara
através de processos suasó-
rios pouco recomendáveis,
dos onze governadores elei-
tos indiretamente, sete
pertenciam à UDN, para
não falar na influência di-
reta que esta extinta agre-
miação exerceu em todos
os Ministérios, ao longo dos
últimos três anos. Nos pos-
tos de relevo da adminis-
tração federal encontra-
vam-se, sempre, elementos

udenistas, era a dinastia
dos bacharéis, custodiada
pelo poder militar.

MUDANÇA

Para alguns integrantes
da "guarda vermelha", o
que se deseja com a ter-
ceira força não é necessà-
riamente a fundação de
um novo partido, mas "o
equilíbrio das áreas de in-
fluência dentro da ARENA,
dando-se oportunidade a
todas as antigas correntes
partidárias que a com-
põem, atualmente. Sem is-
so, o partido não sobrevi-
verá, pois fatalmente surgi-
rão os conflitos de lideran-
ças regionais, contidos até
agora pelo autoritarismo de
um Governo que, se man-
teve unido b seu esquema
parlamentar, o foi através
de atos de força e de amea-
ças inscritas em Atos Ins-
titucionais.
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M. PAULO FILHO

SUPERINTENDENTE
OSVALDO PERALVA

N* 22.655 —. ANO LXVI

Eu vivia metido numa gaiola
de passarinho, sozinho, preso, sem
poder passear, sem poder tomar
sol. Minha dona me viu, ficou
morrendo de pena, me comprou,
me trouxe pra cá. E me deu um
banho gostoso, e me disse que eu
era muito bonitinho, e me deixou
solto pela casa. E, quando eu an-
dei no chão, balançando um pouco
o corpo pra um lado e pro outro,
ela falou que eu andava muito en-
graçadinho, que eu até parecia um
barco pequeno num mar de ondas
fracas. Mas. eu estava andando
era pra fugir pra bem longe de
todo o mundo, porque, quando eu
cheguei, eu tinha medo de tudo.

ÁGUA SEMPRE, POR FAVOR

Quatro dias inteirinhos eu não
comi nem bebi. Minha dona não
sabia mais o que é que ela havia
de fazer. Aí ela se lembrou de me
pôr em cima da mesa, e conversou
comigo, e passou a mao no meu
casco devagarinho. Meu casco é
duro, mas eu sinto muito quando
mexem nele. Você não acredita?
Pois é verdade. Quando arranham
o meu casco com força, eu fico nu-
ma aflição horrível. Minha dona
não arranhou nem com força nem
sem força. Passou a mão com
jeito, dè manso, e eu não me in-
comodei ¦. Achei bom.

Hoje em dia eu não tenho mê-
do dei nada. Ninguém me maltra-
ta nunca. Todo o mundo gosta de
mim. A gata Penélope também,
sim senhor. Medo de quê, não é
mesmo? Podem até passar renti-
nho, que; eu não escondo a cabe-
ça. ",;•;'• \

Comer, eu estou comendo mui-
to bem. Mas, apesar de dizerem
que jabuti come da comida dos do-
nos, eu quero tudo cru, e é muito
melhor pra mim. De banana e ma-
mão, com casca e bem madürinhos,
e de carne picada com um pouco
de gema é que eu agosto mais.

Água, eu bebo bastante, com a
boca mergulhada lá dentro da tam-
pinha de lata. Minha dona deixa
sempre água na tampinha porque
ela sabe que jabuti precisa muito
de água, e não fala, que nem gen-
te,-pia., pedir.-..

FEITO SAPO-MARTELO

Minha mãe era mais comprida
que papai. E tinha a cauda mais
curta. E o plastrão (parte dura da
barriga) reto, em vez de entrado.
Um dia ela pôs doze ovos num ni-
nho de folhas secas. Não chocou
os ovos: largou pro sol chocar. 0
sol levou algum tempo no trabalho
(uns dois meses), mas deu conta do
recado direitinho: foi de um dês-
ses ovos que eu nasci. Furei a cas-
ca do ôvo com uma espécie de den-
te, que não é dente de verdade e
cai logo (tartaruga nenhuma tem
dente).

Naquele tempo eu era um pin-
go de jabuti, e usava uma roupa
molezinha. Agora eu tenho uns
vmte centímetros. Sou moço ain-
da: posso chegar a meio metro de
casco, mais ou menos.

Quando alguém diz que jabuti
é um bicho bobo, minha dona re-
clama logo. E começa a contar o
que é que eu sei fazer. Eu sei onde
põem a minha comida e a minha
água. Eu sei procurar companhia
rtuando eu estou cansado de ficar
sozinho. Eu sei passear em cima
da mesa, da televisão, do sofá, sem
cair lá do alto. Eu sei onde é a va-
tandinha e, quando me dá vontade
de tomar banho de sol e a porta
está fechada, eu sei ficar postado
diante da porta esperando alguém
abrir pra eu passar. Eu sei enten-
der carinho, e tem homem que não
sabe e me chama de bobo por ci-
ma.

Nos dias quentes eu ando de
um lado pro outro, animadíssimo.
Nos dias frios eu me mexo muito
menos. E durmo muito mais. Dur.
mo que é uma beleza. Ronco que
c uma beleza. Você não sabia que
eu ronco1? Pois eu ronco, sim. Eu
sopro e fungo, quando estou aflito
ou zangado. E ronco também. Mas
é dormindo que eu ronco mais. Mi-
nha dona diz que o meu ronco pa-
rece às vezes barulho de sapo-mar-
telo e outras vezes ronco de gente
mesmo.

A tartaruguinha que você está
vendo aí, comigo e com o menino,
c a Luciana, da minha espécie, mas
ainda bem garota, e fêmea, quer
dizei-jabota. Eu sou o Cristiano.
Meu apelido é Cris.



mm*mmmmmmmmmmm»mmv»^mMmmmm* 'W mm *'m"WV***9mJ**mWm'mw9mmVmf*r*FTmWT+m<u 9U >» " Wv,v^rw^^rw-rir'>

CORREIO DA MANHÃ, Domingo, 12 de fevereiro de 1967
•¦ %f ****¦- **'

ajjA 2.° Caderno

ANSWER EM! DESTAQUE NO PÁREO *DE POTROS
ESTUDANDO O PROGRAMA

— Salomé correu pouco na última,
não confirmando o esperado. Volta, ho-
je, em melhores condições, com um tra-
balho multo bom — 93s nos 1.400, com
facilidade — e um apronto ainda me-
lhor — 45s nos 700, contida. Turma e
distância são de seus agrado e acredi-
tamos que apague a má impressão dei-
xada outro dia. . Happy Princess agora
em forma — tem 94s, com reservas —
pode endurecer a carreira e Fine Cham-
pagne, mesmo tendo contra o percurso,'não pode ser abandonada, pois tem car-
reira para fazer frente às rivais.

— Flaterry retorna de uma ausén-
cia de três meses e encontra a turma
desfalcada. Além disso, tem um bom —
88s nos 1.300 — à vontade, Incat, que vem
de um fracasso por ter sentido, está
firme, como demonstrou na partida ao
passar os 700 em 47s3/5, correndo muito
nos duzentos finais. Assim, deve ertdu-
recer a carreira com o nosso preferido.
Corcel e Assuan, outro dia, terminaram
juntos, logo atrás de Fuço. São compe-
tidores perigosos.

— Answer é um potro muito li-
geiro e estréia pronto para vencer. Tem
vários exercícios, o último no quilôme-
tro da reta oposta em 64s. Está bem
colocado nas cintas e basta uma boa lar-
gada para ser o vencedor. Os adversa-
rios são fracos. Apenas Special, que é
um potro de futuro, aparece com preten-
«ões, pois os conhecidos, nada mostra-
ram até agora.

— Monteô melhorou muito esta se-
mana, quando passou os 1.400 em 94s,
com sobras, agarrada com Baiuca. Está
num páreo bom, não só pela distância,
boa para sua atropelada, como também
por não ter um nome de destaque entre
suas adversárias. Basta confirmar os pro-
gressos apresentados para ser a vence-
dora. Bertie, que atravessa boa fase de
•ntralnemenr, é a rival mais perigosa e
Estoniana vem de um fracasso que nào
pode ser levado em conta, pois foi mui-
to prejudicada logo após a partida, per-
dendo-se no meio do pelotão.

— Estagira está de novo em seu
meio, depois de uma aventura infrutí-
fera contra as mais velhas. A tordllha
está em forma, como revelou na parti-
da, ao passar os 700 em 43s, com boa
ação, e, sendo uma égua ligeira e dura
pode levar a melhor. A adversária é
Susa, que volta de mais de um ano de
ausência, já curada da forte hemorragia
que a afastou das pistas. Vem prepa-
rada do Haras e tem classe para ven-

cer, apesar do grande handicap que con-
cede a Estagira. Galopade, que continua
progredindo — tem 86s nos 1.300, agra-
dai do — aparece na reserva a espera
de algum fracasso das favoritas.

— Lord Cedro acaba de perder uma
carreira ingrata para Seu Becão, demons-
trando encontrar-se no melhor de sua for-
ma (antes vinha de dois fáceis triunfos
consecutivos). Hoje, o pareô continua bom
e tem tudo para vencer, principalmente o
aumento do percurso. Clericato, aos pou-
cos, vai readquirindo a antiga forma, e
pode pregar um susto em nosso preferido.
E El Glorious, què'vèm de vencer na tur-
ma de baixo, apresenta possibilidades, já
que é um animal que regula com os adver-
sários. ¦ '; 

. ¦•

— Lutkne e Enase são os melhores
nomes desta carreira. A: primeira, vem de
ótima atuação em companhia mais forte e
prosseguiu melhorando. Na raia leve, vai
ser difícil tua derrota. Enase, por sua vez,
anda como nunca e isto pode ter visto em
suas últimas apresentações. Na distância,
é sempre adversária- dé primeira linha.
Estatina, que reapareceu correndo regu.
larmente, melhorou, um pouco e deve ren-
der mais agora.

— Difícil esta carreira, pois é a pior
turma do turfe carioca.que esti reunida.
Todavia, Guarapema, caso largue' em igual-
dade de condições, é o que'apresenta maio-
res possibilidades de vitória, mesmo por-
que trabalhou muito bem —102" nos 1.500.
As éguas Prestância e Miss Morumbi,
que são da mesma forca, são outros nomes
que podem ter citados.

— Fronton sempre corre bem e, ou-
tro dia, embora prejudicado, trazia boa
ação final. Esta semana, melhorou ainda
mais, tanto que aprontou nos 800 em 54",
com rara facilidade. E' a força da car-
reira. Floco é o rival mais perigoso. O
tordilho correu pouco na última, mas, hoje,
vai com seu jóquei preferido e o páreo
está melhor. Rei David, na distância, é
sempre competidor! principalmente se en-
contrar uma raia pesada pela frente, ter-
reno onde sempre rendeu mais.

10 •— Eclipse volta em boas condições,
com 79" nos 1.200, agradando. Esti bem
colocada na distância e a turma nio che-
ga a meter medo. Mais pode perder para
Flora Alíxia, que melhorou muito nos úl-
timos tempos, tendo 66" no quilômetro,
com muitas sobras. Fahlenne também re-
torna de um descanso e esti em boa for-
ma. Tem 69", com reservas, e é uma égua
veloz.

GIL MONIZ VIANNA

CORRIDAS DE HOJE
E AMANHÃ EM SP

1.» PAREÔ — 2.200 metros
— Var. — às 19h40min —
Prêmio Varna — CrS 1.500.000

.....l„l,.Faj:oaeet.-Mv-.Lu!is-8ra „_.54---
2-2 Igual, J. P. Santos . 5?
3—3 Dará, M. Freire ... 57
4—4 Patinadora, E. Gonç. 57

Felinta, E. Sampaio . 57

2." PAREÔ — 1.400 metros
Var. — às 20hl0min —

Prêmio Keno — CrS 1.200.000
Pule Tríplice — Ia. indica-

ção

1—1 Inédito, não correrá . 58
Iarú. G. Ant. F.» . 83

2—3 Gray Araby, G. Melo 88
Montenkbio, S.L. Sil. 58

3—5 Quick Grass, A. Barr. 57
Llneu, A. Xavier . 60

4-^7 Don Felício, S. Lobo 57
Gold, J. S. Pereira 55
Euro, M. Olguln . . 3.6

3.o PAREÔ — 1.400 metros
VarJ — às 20h40mln — PrS-

mio Caravagglo — CrS 1.500.000
Pule Tríplice — 2a. indi-

cação

1—1 Koneied, J.M. Amor. 57
" Kllombo, L. Rigonl 57

2—2 Dlnhelrinho, J.P. Mar. 86
Trancham, C Dutra 87

3—4 Sirol, J.M. Cavalhel. 57
On Passe Pas, J. Mac. 57

4—6 Fido, W. Mazzala Jr. 83
Genial, J. S. Pereira 84
Samorin, S. L6bo ... 57

A.° PAREÔ — 1400 metros
Var. — às 21M5 min —

Prêmio Jeckridge — CrS ....
Pule Tríplice — 3a. Indicação

1-1 Dom Faísca. M. Padlal 56
2 Keno, J. P. Martins 52

2-3 Elman, C. Dutra 56
Dry. Last, O. Nobre . 52

S—5 Jeckridge, A. Barroso 60
Chambâo, M. Silva . 56

Nina de Madrid, W. Ma. 51
4—8 Prepotente. J.S. Per. 55

Natural, G. Massoll 5B
10 Modelo, L. Rigonl . . 88

5." PAREÔ — 1.300 metros
Var. — às 211i50min — Pré-
mio Elistair — CrS 1.500.000

1—1 Kocada. A. Barroso . 37
" Muchucha, J.C. Ávila 55
" Flcur, J. Fapundes . 57

2—2 Xintan, E. Gonçalves 57
" Jacobcia. N. Ludgero 54

3—3 Dhele, U. Bueno . . 57
4 Vlollntissima. A. Art. 57

4—5 African Beat, O. Nob. 35
Dinazarda, S. Lobo . 57
Stcllina. J.R. Olguin 57

6." PAREÔ — 1.400 metros
Var. — às 22h25 min —

Prêmio Erg — CrS 1.200.OPO
Pule Tríplice — Ia. indica-

ção
1—1 Alrati, J. Alves ... 60

" Intento, G. An>. F." 57
2 Dunois, A. G. Silva 53

8—3 Tabancto. A. Artin 58
Narguilé, J. S Per 53
Lorcnsódlo, J4 Fsgun. 57

( Massiiap, E. Sampaio 60
1 Aruak, E. Gonçalves 60

Zambo, M. Silva . .. BO

4-9 Water, S. L. Silva . . 59
10 Orungo, J. P. Santos . 58

" Oxeur, N. Ludgero . 55

T-r' PAREO-— l.'4B0'"TiWti;os;
Var. — às 23h — Prêmio

Calinos — CrS 1.200.000 — Pu-
le Tríplice — 2a. Indicação

1—1 Imboré, A. Barroso . 57
Rapid, O. Relchel . . 5S

2—3 Calinos, L. Cavalheiro 60
Claredon, W. Rosa .. 82

3—5 Joazeiro, S. Iodlce .. 88
Inédito, J. P. Martns 51
Massipó, E. Sampaio 55

4—8 Nashville, J.M. Amo. 54
9 Karman Ghia, W.MJr. 51

10 Espelho. J. C. Ávila . 52

8.° PAREÔ — 1.200 metros
Var. — às 23h35min — Prê-

mio Dára — CrS 1.500.000 —

Pule Tríplice — 3a. Indicação
1-1 Sandeji, G. Almeida 57

" Sheen, W Maz. Jr. 53
2—2 Kampala, J. Fagundes 57

Llndeira, C. Lombardo 57
3—4 Elistair, A. Tempone 57

GUde Air. S. Iodlce . 57
Kly, L. Rigonl ... 57

4—7 Gardimlra, E. Gonç. 57
Panela, G. Massoll . 57
Legina, N. Ludgero . 54

HOJE

P. inicial — 2.200 metros —
Var. 12h50min — Prêmio Rub

Cr? 1.200.000

Lomita, M. Olguln . 55
Spring Dream, J.S. P. 37

l.o PAREÔ — 2.200 metros
Var. — às 13h — Prêmio

Wey — CrS 2.000.000

1—7 Gavarni, L. Rigonl 56
2—2 Gajno, C. Taborda .. 56
3—3 Belkar, A. Barroso 56
4—4 Wolfgang, A. Artin 56

Naiamir, J. Alves . 56

2.» PAREÔ — 1.800 metros
grama — às 13h35min —

Prímlo Yanora — CrS 1.500.000

1—1 Farsta, G. Massoll 57
2-2 Malícia, J. G. Silva 57
3—3 Solenka, E. Sampaio 57

Fullncss, W. Rosa .. 56
4—5 Assuma. M. Silva . 57

Jilásia, A. Barroso . 57

3." PÁREO — 1.400 metros
grama — às MhlOivt — Prê-

mio Orateur — CrS 2.000.000
Pule Tríplice — Ia. Indt-

cação

1-1 Claudius. J.O. Siv. F.» 56
2 Gel. C. Dutra ... 56

2—3 Gorila, A. Artin . 56
Orkan, A. Barroso 56
Es',po, J.M. Amorim 56

3—6 Lipstlck, A. Bolino 56
Galarin, G. Massoll 56

B Cochc, J. Fagundes 56
4—9 Who Knows. J. Alves 58

10 Enxuto, E. Le M F.» 56
11 Nouveau Richc, J.P.S. 56

4." PÁREO — 1.200 metros
grama — ás 14h46min —

Prêmio Wolfganf: — CrS ....
2 OOO.OO — pule Tríplice —
2a. lndicaçío

1—7 Gucnzo, J. C. Ávila 54
! Kumulus, R. Machado 56

2—3 Laisser Falre, M. Pad. 88
4 Cadenero, J.O. S. F.« 88

3—5 Zoticone, E. Gonçalves 86

, Jg.üilCTL^-M,.:.£tSBi%>.JEL
4—7 Prince Regent, O. Nb. 84

8 Provincial, L. Rigonl . 56

5.» PAREÔ - 1.200 metros
grama — às 15h20min —

Prêmio- Naramlr' — Cr$ ....
2.000.000 — Pule Tríplice —
3a. indicação.

1—1 Tarnac, C. Taborda . 86
Losangêles, A. Bolino 86

2—3 Wunderbar, A. Artin 88
Brandy Snap. A.G. SI. 58

3—5 Livérpool, J.O.S. F/> 88
King'5 Ship, S. Iodlce 86

4—7 Looklin, J. M. Amor. 86
Le Millonaire, R. Mac. 56
Caronte, J. Fagundes . 56

6.» PAREÔ — 1.000 metros
grama — às 18h — Prêmio

Zagro — Cri 2.500.000

1-1 Olmeiro, J. P. Martini 54
" Osman, G. Almeida 55

2-2 Sorto, E. Le Men. T." 85
Tambaú, J.R. Olguin 88

3—4 Kasman. J. M. Amor. 88
Agaçant, A. Artin .. 55

4—6 Emérito, A. Barroso . 85
Firmamento, R. Medo. 56

" Olartin, W. Rosa ... 84

7.o PAREÔ — 2.000 metros
Var. — *s 18h40rnln —

Clássico Preiidente Joio Sim-

paio — CrS 4.000.000 — Pule
Tríplice — Ia. .indicação .

1—1 Messidor, J. G. Silva 60
•• Masteréu, A. Masso 60

2—2 Gastão, A. Barroso 60

3—3 Itamaraty, J. Alves 61
Caratal, D. Garcia 61

4—5 Klng Scoth, A Bolino 60
Zaluar, J. M. Amorim 61

8.» PAREÔ — 1.600 metros
Areia — 17h20min — Prê-

mio Laerte Guimarães —

Anim. — CrS 2.500.000 - Pule
Tríplice — 2a. indicação

1—1 Flash Gordon, E. Ar. 61
2 Franco, C. Taborda .. 56

2—3 Xlcungo, A. Barroso 55
Inicio, E. Gonçalves 55

3—5 Arrulho, J. M. Amor. 53
Karatê, A. Bolino . 55
Redstone, U. Bueno . 53

4—8 Londonderry, L Rlg. 36
9 Persian Prince. J. M. 55

10 Klng Archer, J. G. S. 59

9." PÁREO — 1300 metros
Var. — às 18h — Prêmio

Decauville - CrS 1.500.000 —

Pule Tríplice - 3a. indicação

1-1 Cro Dois, L. Cavalh. 57
Xipo, R. Machado .. 87
Hot Catch, A. G. Sil. 57

2—4 Flabaelo, A. Bolino 57
Maupasasnt, C. Lomb. 57
Barranqueiro, J.C. Av. 57

3—7 VIsIgodo. J. Fagundes 57
Hanau. E. Sampaio . 37
Balneário. M. Silva . 57

4-10 Albergo. J. Marchant 57
11 Vere, W. Maza. Jr. 57
12 Walk. M. Padlal ... 57

" Fortúnio, nâo corre . 57
"." uim2çDh.

RESULTADOS DOS
DEZ PÁREOS DA
REUNIÃO DE ONTEM

Col. - Anlmaii - Jóqueis
VENCEDOR DUPLA

Pêio Poules - Rateios Poqlei • Rateloi
-i i\iy 1.» Páreo — 1.600 metros —

l.o Estória, J. Brizola 50
2.o Cura-Leufu. M. Andrade ,. 82
3.o Fusão, C. Silva 86
4.o Bonneville. P. Alves 58
5.o Freeness, J. Machado 52
6.o Happy Moon, L. Santos .... 82

AP —

1.0*6 134
964 181

7.413 19
2.218 88
5.914 24
4.224 34

31.838

Prêmio: Cri 1.300.000.

12
13
14
23
24
33
34
44

2.181 . 37
4.000 10
.1.539 83
1.827 83

647 128
820 188

1.802 84
111 448

Diferenças: 1/2 corpo e 3/4 de corpo. Tempo: 103".
Vencedor: (4) Cr$ 134. Dupla: (34) Cr| 54. Placêi: (4) Cri 47
Movimento do páreo: Cr? 19.632.500.

e (6) CrS 55.
ESTÓRIA — t., e„ 4 anos, R. G. do Sul. Filiaçlo: Aniversário

e Espadana. Proprietário: Stud Mineral. Treinador: R. Tripodi.
Criador: Fazenda Santa Angela.

2.» Páreo — 1.300 metros — AP — Prêmioi CTi 1Í30O.O0O.

A atração ds hoje é
uma eliminatória de po-
tros da nova geração,
no quilômetro. Sete ani-
mais estão inscritos, dos
quais quatro são estrean-
tes. E, exatamente entre
os debutantes, é que se
encontra o principal no-
me da carreira, uma vez
que os já corridos são
fracos.

Answer é o nome que
se destaca. Trata-se de
um filho de Mehdi que
está muito trabalhado e
que vem mostrando ser
Um potro veloz e pronto
de partida. Além disso,
Answer é companheiro

123
l.o Jocline, J. Martins 87
2.o Town Guarda, F. Per. F0. .. 87
3.o Loirita, J. B. PauUelo 87
4.o La Tajera, J. Rei» 37
8.o Munição, J. Paullelo ....... 87
6.o Azores, O. Cardoso 87

4.894 3
8.770 3
8.292 1
4.364 3
(Loirita)
(Loirita)

23.020

11
13

.14
33
24
34
44

1.207 74
1.103 81
a.309 40
1.154 77
3.168 ' ai
3.020 ' 44
3.47S 36

13:338
Não correu: Estoniana.
Diferenças: 1 1/2 corpo e 1 1/2 corpo. Tempo: 84"3/8.' Vencedor: (1) Cri 33. Dupla: (12) Crf 74. Flacêa: (1) Cri 31

(2) Cr| 26,
JOCLINE - f., t„ 4 anos, Paraná. Filiaçlo: Wlnter Klng e Pin-

tacha. Proprietário: Stud
Criador: Haraa Mlraldo.

Dianteiro, Treinador: A. C. Pimentel.

1 O A 3.* Páreo — 1.600 metros — AP — Prêmio: Cri 1.600.000,

l.o Guropé, A. Ricardo 86 4.439 81
2.o Arminho, P. Alves 56 10.938 22
3.o El Capitan, O. Cardoso .... 86 3.791 60
4.o Eremlta, D. Neto 86 617 373
S.o Firat Ciga|, J. Terres ..... 86 5.028 43
6.o Abismado, O. F. Silva 83 1.881 139
7.o Mixlm'1, J. PauUelo 86 8.813 26

34.361

13
13
14
23
13
24
33
34
44

2.368
2.530
3.202

143
1.993
2.131
1.179
2.235

343

48
42
33

761
84
80
91
48

315

16.132
Diferenças: 1 corpo e vários corpos. Tempo: 104"3/5.
Vencedor: (5) CrS 51. Dupla: (13) Cri 42. Placei: (5) CrS 28 e

(1) Cr| 17. ¦ > .•
GUROPÉ — m„ c, 3 anos, São Paulo. Filiaçlo: Zuldo e Se-

Iene. Proprietário: José Lauro de Freitas. — Treinador: Arthur
Araújo. Criador: A. J. Peixoto de Castro Jr.

12*1 
4.» Páreo — 1.000 metros — AP — Prêmio: Cr| 800,000.

l.o Payaso, R. A. Pinto 53
2,o Paquera, F. Menezes 85
3.o Armadilha, R. Carmo 80
4,o Hino, J. Machado 87
S.o Arabéla, J. Pinto 82
6.o Apls, S. Cruz 84
7.o Purus, L. Alvarenga'. 82
8.o Mlstral, L. Roberto 82
9.o Tarantui, A. Hodecker .... 88

4.833
1.860
8.665
6.584
1.605

890
1.224

.38.|. n
96 112
20 | 13•27 | 14

Ul | 22
200
148

(Armadilha)
997 179

28.658

824
1.143
2.997
2.129

188
1.489
1.011
1.224
3.152

862

14.719

188
86
32
46

887
86
87
80
31

Ul

Diferenças: 3 corpos e mínima. Tempo: 64"4/5
,,v ^e?cí?or:,.(8Lc.r*.3*- DupU: <24> Cr* w- PUcês: <« Cr» 16,
(4) Cr| 19 e (8) Cr? 12. ... ,

PAYASO — m„ c, 6 aos, Filiação. Encanto'* Pállona. Pro-
prletârio: Stud Francis. Treinador: L. A. Gomez. Criador: Ha-
ras Encanto.

S.o Páreo — 1.000 metros — AP — Prêmio: CrS 800.000.126
IA Corumin, A. Ricardo ...... 60
2.8 Sinôco, R, Penido 87
3,o Arapova, J. Pinto 49
4.o Beriozka, A. Santos 81
S.o Ocar-Way, A. Fernandes .. 88
6.o Funcionária, R. Carmo .... 80
7.o It, S. Silva 86
8.o Mosqueteiro, «J. Brizola ... 80

1S.S23C
4.258
3.058
3.443
3.529
1.727
3.291

51 ! 12

(Sinôco)

32.829

'2ÍS12' .' 51
5.889 25
3.561 42
4.513 33

765 197
2.037 74
1.480 102

211 716
933 158
254 5W

«,« „ ... I 22.575
Nio correu: Sorridente.
Diferenças: 2 1/2 çorpoi e 3/4 de corpo. Tempo: 63".
Vencedor: (1) Cri li. Dupla: (14) Cri 33. Placês: (1) Cr* 13• (7) Cr| 19.

». ,.?°SUMIN,T m" *•• 7 ânoi' Sí0 p»ul°. Filiação: Heliaco eTaiti. Propretárlo: Haras Sio José e Expedictus. Treinador: Er-
nani Freitas. Criador: Haras Sio José e Expedictus.

127 
*'* Pàre° ~ 1,20° mttl0* — Ap — Prêmio: CrS 800.000.

2.» Majesté, J. Borja 52
3.o Maestro de Madrid, M. Nicl. 88
4.° Dragon Bleu, J. Reis 87
B.o Genro, A, M. Caminha .... 87
6.o Flamante, D. Santos 48
7,o Cameu, J. Brizola 82
8.o Speed Boy, J. Pinto 82

«3,824-
10.152
10.715
6.503
4.260

875
604

4.029

•8Í'
26
25
41
63

4C9
448

67

40.462

-ir
I 12

13' 14
! 22
. 23
i 24
| 33
1 34
| 44

T.'7d3
5.044
3.41G
2.C13

470
3.223
1.694

559
1.607

140

'81'

27
40
5.!*

295
4J
73

2*0
85

99U

20.7G7Diferenças: cabeça e 2 corpoi. Tempo0: 78"
Vencedor: (6) CrS 81. Dupla: (13) Cri 40. Placês: (6) Cr$ 15,

(1) Cr| 11 e (3) Cr* 12.
HEMICICLO — m„ a., 6 anos, SSo Paulo. Filiação: Destino e

Basófla. Proprietário: Stud J. A. M. Treinador: João E. de Souza.
Criador: Haras Piccolotto.

1 f)Q 7.» Páreo — 1.300 metroa — AP — Prêmio: CrS 1.000.000.

l.o Bebeto, J. Pinto 52
2.o Palpite Infeliz, D. P. Silva 56
39 Good Looking, J. Machado 56
4.o Tapirai, A. Ricardo 56
5.o El Siclon, J. Reis 56
6.o Timeu, J. Brizola 54
7.o Havano, J. Santana 86
8.o Zé Boneco, L. Alvarenga.. 32

4.378
2.719

15 278
5.621
6.313
5.303
(P.Infelizi
2.692 105

64 | 11
104 ! 12

18 | 13
50 l 14
44 | 23
53 I 24

984. 157

42.304

2.197
1.067
6.148

964
4.335

70
144

*ô
160
35

124 1.245
2.274
4.955

23.059

67
31

Não correu: Ecarté.
Diferenças: 2 corpos e » corpo. Tempo: 83"4/5.
Vencedor: (2) Cr$ 64. Dupla: (13) Crj 144. Placês: (2) CrS 33

e (4) Cr$ 47.
BEBETO — m., c, 3 anos, Guanabara. Filiação: Cobalt e Do-

ver Road. Proprietário: Stud Cldelmar. Treinador: Plácido F.
Campos. Criador: Haras Fidalgo.

1.600 metros — AP — Prêmio: CrS 800.000.
10Q 

í.° Pireo

1° Anyzlta, R. Carmo, ap 52
26 Aimberê, A. Ramos 88
3» Aventureiro, J. Dlniz 81
49 Aracind, L. Santos 63
89 Hipista, J. Pedro F9 57
69 Sorridente, J. Tinoco 82
79 Alfredo, O. Cardoso 84
89 Homel, J. Silva 58
99 Old Bali, J. Queiroz, ap 48

109 Conde E., A. Machado 55
119 Quartel, J. Borja 54
129 Jahuense, A. M. Caminha .. 59
139 Zareto, F. Per. F9 54

1.295
7.724
4.916
4.746
5.624
2.969
6 166
1.189

383
2.046
5.276
1.976

218
36
57
59
78
95
45

238
740
138
53

143
(Jahuense)

1.571
3.922
1.926
3.592
1.307
2.073
2.783

651
1.488
1.379

20.692

88
38
71
38

106
66
49

212
93

100

42.308 [
Não eorreram: Itaroguam, Mosqueteiro é Descanso.
Diferenças: 1 corpo e 1)2 corpo — Tempo: 105"1[5 — Venc:

(7) Cr$ 218 - Dupla: (12) CrS 35 — Placês: (7) CrS 42 — (1) Cr|
20 e (9) Cr» 24.

ANYZITA — F. C. 6 anos — Paraná — Fil. — Wonter King
e Britlsh Fox — Propr.: Stud Dois Batutas — Treinador: Fran-
cisco Pereira — Criador: Haras São Joaquim.

1 9A 9-° Páreo — 1.300 metros — AP — Prêmio: Cr$ 1.600.000,
X*J\J

19 Guaxupé, J. Machado  66 5.350 43 112 1.717 77
29 Guepardo, J. Silva  56 14.309 16 | 13 1.428 98
39 Gambito, A. Santos  86 (Guepardo) j 14 4.059 32
49 Alzon. O. Cardoso  86 6 668 34 I 22 760 175
59 Scratch, P. Alves  56 4.822 48 23 1.374 98
69 Gerânio, F. Per. F9  86 (Guepardo) | 24 3.733 35
79 Guarujá, A. Ricardo  86 2.845 81133 185 720
89 Copag, D. P. Silva  66 761 305 | 34 2.694 49

i 44 3.938 33
34.755 | 

19.888
Nâo correu Nastro.
Diferenças: 1 1)2 corpo e 1 12 corpo — Tempo: 83"4;5 —

Venc: (5) CrS 43 — Dupla: (34) Cr| 49 -r- Placês: (5) CrS 18 e (7)
Cr| 11.

GUAXUPt — M. A. 3 anos — S. Paulo — Fil.: Fort Na-
poléon e Recamler — Propr.: Haras São José e Expedictus —
Treinador: Ernani Freitas — Criador: Haras São José Expedictus.
-I Oi 10.» Páreo — 1.000 metros — AP — Prêmio: CrS 1.100.000.

19 Levitico, R. Penido  58 6 116 39 | 11 860 142
29 Cheitan, A. Ramos  58 Í.050 30 i 12 4.097 30
39 Bomarc, O. F. Silva, ap. ... 55 5.718 42 I 13 3.281 37
49 Arnagot, A. Machado  56 4.905 49 I 14 2.264 54
5» Espadim, O. Cardoso  56 4.870 49 ' 22 1.289 95
69 Mister Charles, J. Dlniz .. 57 1.309 185 123 2.508 49
79 Surriento. S. M. Cruz  55 2.099 115 124 1.708 71
89 Bandit. J. Pinto, ap  49 591 409 I 33 357 544
99 Bahramdiso. A. Hodecker .. 58 2.496 97 134 1.512 81

44 477 257
36.155 ' 

18.353
Diferenças: Vários corpos e 3 4 de corpo — Tempo: 63"3'5 —

Venc: (4i CrS 39 - Dupla: (12) CrS 30 — Placês: (4) CrS 16 —
(1) .CrS 12 e (5) CrS 15.

Movimento do páreo: CrS 30.453.000.
LEVITICO — M.C. 5 anos — Paraná — Fil.: — Piraquê •

Apaluceste — Propr : Mário Calfat — Treinador; Volando Penha
— Criador: Haras Mirón.

de boxe de Baliza e
Acron, duas potrancas
que estrearam e vence-
ram disparadas. Pelo vis-
to, Answer deve seguir
o mesmo caminho das
companheiras, uma vez,
que como dissemos, vai
estrear numa companhia
fraca.

Ainda na reunião de
hoje, podemos falar da
eliminatória de potran-
cas de três anos, sem
mais de três vitórias,
que marca a volta de
Susa. A filha de Hypeeio,
que hão corre desde o
início da temporada pas-
sada, vem de cura, pois,
em sua derradeira apre-
sentação, foi obrigada a

parar na raia em face de
ter sido acpmetida de
forte hemorragia*. Susa,
no entanto, já está cura-
da e vem sendo prepara-
da na pista existente no
Haras Vale da Boa Es-
perança. Corre muito na
areia e está num páreo
bom, onde apenas Esta
gira aparece' como obs-
táculo as suaspreteh-
soes de vitória, . 

°.'*!

A reunião está marca-
da para às 13 horas e &>
minutos e o último pá-
reo será corrido às 18
horas e 45 minutos. Até
às 18 horas de ontem
eram conhecidos os. se-
guintes forfaits:'Iraj'&c
Arapova.

Montarias e últimas performances

PRIMEIRO PAREÔ - ài HhMmin - 1.400 metros - CrS 1.100 MO

1-1 Hap. Princess, A. Rd. 57 2.° Santilina
2—2 Pine Champagne, M.H. 88 3." Santilina

3 Artelra, J. Qüeiror 84 4.» Fair Girl
3—4 Salomé, J. Pinto . 88 4.» Santilina

5 Twist, J. Borja ... 55 1." Envy
4—6 Palmoa, S. Silva . 34 6.° Santilina

7 Cobiçada, L. Santos 37 7.o Santilina

1.300
1.300
1.200
1.300
1.500
1.300
1.300

83"2/5 AL R. A. Barb.
83"2 AL B. Ribeiro
77"l/5 AL M. Araújo
83"2/5 AL L. Ferreira
97»2/5 AM O. Serra
83"2/5 • AL D. Cassas
83"2/5 AL J. Plôto

SEGUNDO PAREÔ — ia HhlSmln — 1300 metros - Crf 1.300.000

1—1 Incat, A. Ricardo . . 87 4.» Fair Boy
¦" Cuoré, J. Queiroz ...67 4.» Fuço

2—2 Assuan, J. Pinto  87 2.» Fuço
3 Erhpedan, P. Mala .87 8.» Fair Boy

3—4 Rockmoy, F. P. F.« 87 6.» Fuço
8 Hal-So, 3. Negrello . 87 7.« Fuço

4-8 Flatery, Ak Marcai .. 87 6.» Monteol
7 Corcel, J. Ped. T.' 87 3.° Fuço

1.400 90"3/S AU C. Pereira
1.200 76"3/S. AP C. pereira .
1.400 90"3/S AU G. Morgado
1.200 76"3/5 AP O. J. M.Diai
1.400 90"3/5 AU J. L. Pedrosa
1.400 90"3/5 AU G. Jeijô . .
1.600 103" AL O. Serra
1.400 90"3/5 AU A. Araújo

TERCEIRO PAREÔ — ài 14h45min — 1000 metroa — CrS 2.000.900

1—1 Mônaco, A. Ricardo
2 Suez, J. Silva . . .

2—3 Answer, P. Alves .
4 II PeruKlno, F. Maia

3—8 Irajá, Excluído . .
6 Mileto, O. Cardoso

4—7 Special, J. Machado
" Seccion. I. Souza .

55
55
58
85
55
55
55
58

S." Urmarino
8." Irajá

ESTREANTE
ESTREANTE

ESTREANTE
ESTREANTE

8.» Urmarino

1.000
1.000

63"2/S
63"2/5

I 1.000 83"2/5 AU

AU E. Coutinho
AU E. Caminha

P. Morgado
A. V. Neves
J. L. Pedrosa
A. P. Silva
V. G.. Oliveira .

AU V. G. Oliveira

QUARTO PAREÔ - àa 15hl5rain — 1.400 metroa — Crf 1.300.000

1—1 Bertie, S. Silva . .
2 Fração, A. Ricardo ..

2—3 Quala, F. Menezes. ..
4 Dlorling, F. Per. F.»

3—5 Estoniana. D. Netto .
6 Montei!, D. P. Silva .

4—7 Las Palmas, J. Mdo.
8 Vanga, A. Hodecker .

57
87
87
57
57
57
57
57

3.° Diana
3.° Catemosa
7.« Diana
6.» Old Cat
9.» Old Cat
5." Diária
5.o Old Cat

12.» K. Fox

1.200 78"
1.600 106»
1.200 76"
1.300
1.300
1.200
1.300
1.300

84"2/5
84"2/5
76" '
84"2/5 •
84"2/5.

AU
AP
AU
AP
AP
AU
-AP
AP

A. Correia
A. Araújo
O Serra
G. Feijó
A. Nahid
R. Costa
J. L. Pedrosa
A. Vieira

QUINTO PAREÔ — às 15h50mln — 1.300 metros — Crf 1.600.000

1—1 Susa, A. Ricardo . 58 7." Ambição 1.200 71"4/5 GL M. Gil
2-2 Estagira, O. Cardoso 56 6." Starita 1.300 84" AP A. P. Silva

3 Tabaúna, H. Vasconc. 56 1.» Bclinpuev. 1.40O 93"2/5 AP A. Moralei
3-4 Galopade, J. Machado 56 1.» Diamelita 1.300 80" GM E.Freitas

5 Groa, J. Ramos .. .. 56 6.o Talisca 1.400 90"l/5 AP A.Araújo
4—6 Ladv Godiva. S. Sil. 56 1." D. Iracema 1.400 91» AL E. Coutinho

7 Farisca, J. Reis ¦¦ .. 56 5.» Starita 1.300 84" AP A. Correia-

SEXTO PAREÔ — 16h25mln — 1.600 metros — Crf 1.100.000'

1—1 íl Glorious, J. Reis . 57 1.» Barqulto 1.500 99" AU A. Morales
" Galloper Fire, J. Bia. 55 9." Egis 1.400 84"4/5 GL A. Morales

2—2 Urutáu, J. B. Paul. 57 8.» I. Ricardo 1.400 ^89" AL J. F. Vale
3 Full-Crv, J. Santana . 57 5." Seu Becâo 1.400 91"4/5 AP R. Carrapito

3-4 Clericato. C, Morgado.....58. 3..5:..Seu.BEGão-:i {-1-.-4C0 Si»4/3 AP-' CVMõrgado"¦'" "5'Lofd' 
Cedro, A. Rie. 57 . 2.° Seu Becão 1.400 91"4/5 AP C. Tourinho

4—6 escaldado, A. Ramos 56 5." Mechant 2.200 143"3/5 AL A. Araújo
7 Sisal, J. Machado .. 58 '8.° Rangpur 1.600 102"l/5 AU C. Gomez '

SÉTIMO PAREÔ — às 17h — 1.200 metros - Crf 1.100 000

1—1 Lutlne, P. Alves . . .
2 Ira-Vampa, O. F. SI.

2—3 Lady Peroba, J. Pinto
4 Caucasiana, J. Reis

3--5 Enase, A. Santos . ..' Rainha Bela, L. Cor.
4—6 Estatina, O. Cardoso

Santilina, F. Menezes
Arapova, N. Correrá

56
54
59
54
55
55
56
53
53

4.»
4.o

Fontanella
L. Peroba

1." Enase
6." La Franç.
2." L. Peroba
6.» L. Peroba
3." L. Peroba

1.400
1.200
1.200
1.500
1.200
1.200
1.200

89" AU P. Morgado
76" AP H. Tobias
76" AP J. Morgado
94"4/5 AL A. Morales
76" AP J. L. Pedrosa
76" AP J. L. Pedrosa
76" AP A. P. Silva
83"2/5 AM S. d'Amore

 " F. Costas"

OITAVO PAREÔ — às 17h35min — 1.300 metros - Crf 1.100.000 (BETTING)

1-1 Labéu, J. Reis ... 58
2 Dana, A. Fernandes 56

2—3 Miss Morumbi, J. Ga. 56
4 Amir-El-Jabal, J. Bar. 58
8 Itinga, J. Terres ... 56

3—6 Prestância. R. Carmo 58
Gold Express, J. Dlniz 58
Ipirá, C. MorgPdo .. 56

4—9 Guarapema, A. Mhdo. 38
10 Helna, S. M. Cruz 56
11 Touch-Me-Not.. J. B. 58

8.

O. Paultno
O. Paülino
O. Paulino
Elogio
O. Paulino

4." O. Paulino
I.» T. Bagé
7.» Hllaride
8." S. de Ouro
4.» Noyelle
7.» Espantalho

1.300
1.30O
1.300
1.200
1.30O
1.300
1.200
1.300
1.300
1.000
1.300

83"
87"l/5
87"l/5
80"
87"l/5
87"l/5
79"4/5
88"
84»4/5
63"
84"l/5

AL
AE
AE

AM
AE
AE
AE
AL
AL
AP
AL

S. Morales
R. Costa
S. d'Amore
R. Tripodi
S. Bezerra
S. Câmara
M". Oliveira
I. Penha
O. Coutinho
M. Sales
F. Pereira

NONO PAREÔ — às 18hl0min — 1.600 metros — Crf 1.300.000 (BETTING)

1—1 Rei David, J. Mchdo. 56 4.» Mechant 2.200 143"3/S AL V.-Aliano
2 Charnot, J. Santana 82 8.o Massari 1.600 103" AU E. P. Cout.

2—3 Vestal Boy, S.M. Cruz 52 2.» Massari 1.600 103" AU J. Morgado
4 Drive-In, J. Negrello 56 5.» M. Jucá 1.300 82" AP G. Feijó

3—5 Fronton, J. B. Paul. 58 2.» M. Jucá 1.300 82" AP J. V. Viana
6 Krivolo, J. Reis . .. 56 9.» Massari 1.600 103" AU S. Morales
T Happy Jack, L, Stos. 52 10.» Floco l.Sno 96"4/5 AP R. A. Barb.

4—8 Floco, F. Per. F.« 56 4.» Massari 1.600 103" AU J. L. Pedrosa
9 Monteolimp, J. Silva 52 3.» Massari 1.600 103" AU J. S. Silva" Disto, A. Ricardo . 58 4.» Fox Trot 1.200 74"4/5 AM J. S. Silva

DÉCIMO PAREÔ — às l«h45m!n — 1.000 metros - Crf 1.100.000 (BETTING)

1—1 Elipse, A. Santos . 58
2 Maria Camlh., O.F.S. 56

2—3 Flora Alíxia, L. San. 56
4 Espátula, L. Carlos 57

3—5 Fabienne. J. Machado 36
" Féerle, J. Borja . 56
6 Cantarola, A, Ramos 57

4-7 Eslinga. J. Pinto . 54
Fair Miss. F. Menezes 58
Bela Luiz.:. J. Santos 56

4.» Raure 1.400 87" GL L. Ferreira"
7." Cartila 1.000 64" AM S. Morales
4.° Cartila 1.000 64" AM M. Mendonça
5.o Cartila 1.000 64" AM O. Serra
9." Pakori 1.400 87"l/5 GL R. Carrapito
9." Cartila 1.000 64" AM R. Carrapito
3." Fair Miss 1.300 85"3/5 AP z. D. Guedes
2." Cartila 1.000 64" AM F. Costas
1." Cambroei 1.300 85"3/5 AP C. Pereira
3.o Cartila 1.000 64" AM S. Câmara

Cavalo no relógio

FLATTERY descansou um pouco
após dois fracassos no final da tem-
porada passada. É verdade que vi-
nha atuando em companhia mais
forte, porém não estava correspon-
dendo ao esperado, daí ter de ser
afastado algum tempo das pistas.
Hoje, volta em boa forma, com um
trabalho de 88' nos 1.300, muito
bom, pois fêz todo o percurso con-
tido e chegou ao espelho com so-
bras visíveis.

FLATTERY encontra uma tur-
ma fraca para seus recursos e co-
mo está preparado, achamos difí-
cil sua derrota

Palpites

SALOMÉ — HAPPY PRINCESS
— FINE CHAMPAGNE

FLATTERY — INCAT — CORCEL
ANSWER — SPECIAL — MC-

NACO
MONTEC — BERTIE — ESTO-

NIANA
ESTAGIRA — SUSA — GALOPA-

DE
LORD CEDRO — CLERICATO —

EL GLORIOUS
LUTINE — ENASE — ESTATINA
GUARAPEMA — PRESTÂNCIA —

MISS MORUMBI
FRONTON — FLOCO — REI

DAVID
ELIPSE — FLORA ALÍXIA —

FABIENNE
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TÊNIS SEMPRE TÊNIS

Tênis do Brasil sem
meios para crescer

Acompanhando o ritmo
da vida atual, processa-se
intensa modificação nas
áreas esportivas. Há uma¦revolução geral. Inovações
são inrtoduzidas, aconte-
cem coisas inéditas, nunca
yistas. Recordes são bati-1 dos a cada instante e a im-
pressão que se tem é a de¦ que os_ homens superarão,
amanhã, a própria condi-
ção de ser humano, limita-
do e perecível. Coisas fan-
tásticas tornam-se realida-
de e fenômenos que, antes,
nunca se deram, sucedem-
se em ordem, crescente.
Também no tênis como

não podia deixar de ser,
Vêm ocorrendo sensíveis
transmutações. Vai o es-
porte branco adquirindo
outra fisionomia, a íisiono-
mia da época. Na era do
jato, á velocidade passa a
sèr condição primeira. Sim,
no tênis moderno, a rapi-
dez tornou-se fator de fun-
damental importância, tan-
to assim que, num jogo de
campeões de classe extra,
a bola não fica em jogo
mais do que duas ou três
vezes, tamr: ha sua rapi- •
dez. Resume-se o tênis de
hoje em saque, rapidíssimo
jogo de base e subida à
rede para os decisivos es-
maches ou voleios. Já não
há mais lugar para outta
espécie de tática. O tênis-
ta que pretender ficar no
fundo da quadra tendo um
adversário que jog.i o tê-
nis moderno, estará radi-
calmente inferiorizado. Por
mais seguro e ágil que seja
não suportará a pressão de
um jogo à base de rede.
Acontece, no entanto ouo
uma subida à rede impli-
ca em boa preparação, pre-
paração essa firmada na
colocação, e acima de tudo,
na violência. Evidente-
mente, um tenista que ti-
ver bom esnuche e bom
voleio e mau jogo de íun-
do, não terá condições de
finalizar suas jogadas, uma
vez aúe não as consegue

.preparar. Não se trata de
estabelecer comparasjão en-
tre quem tenha bom jogo
de base e sofrível de rede
com um que tenha bom
jogo de rêie e sofrível de
base. Ambos não serão te-
nistas autênticos e sim,
quando muito, bons "caça-
dores de borboletas".

O tenista ideal seria
aquele que tivesse golpes
perfeitos, sagacidade e in-
teligência para comanda-
los. Um bom tenista há de
ser aquele que, sem alcan-" çar à perfeição, tenha, no
entanto, equilíbrio de jogo,
sem pontos vulneráveis.
Produzirá muito mais quem
não fôr extraordinário nis-
so ou naquilo mais scuber
conduzir-se razoavelmente
bem em tudo.

Isso não é simples como
parece, pelo contrário, .;i-
fícil, bastante difícil. O tê-
nis é absorvente, requer
treinamento constante, de-
dicação, perseverança. In-
contáveis fatores intluem
ra formação de um tf-n-sta,
desde sua aptidão pessoal,
a orientação que recebe, o
material que usa, a iua-
dra em que joga até. seu
preparo psicológico, [-i> é
tão complexa assim a for-
mação de um tonis-ta que
diríamos da formação do
espirito esportivo de um
povo?

Há muito tempo vem

esta colunista recebendo
sugestões para que anor-

,de o espírito teníslico bra-
sileiro tão arraigado ao
passado, tão desatualizado,
tão rebelde em não que-
rer aceitar o modernismo
que se impõe. Perguntam-
me; por que o tênis brasi-
leiro, excetuando-se dois,
três ou quatro valores, per-
manece o mesmo há decê-
nios e decênios? Se sais-
se de seu sarcófago rlgum.
de nossos campeões do pas-
sado seria capaz de derro-
tar, com um pé nas costas,
os medalhões de hoje...
Por que não procura o tê-
nis brasileiro atualizar-se?

— Bons amigos que tam-
bém se preocupam com o
destino de nosso tênis: O
problema não é bem esse...
Nossa gente é rica, rica de
visão e de ideal! A vonta-
de de caminhar para o alto
e para a frente existe c, é

, grande! Mas, o que ocorre,
é outra coisa, é simples-
mente o seguinte:

O tenista brasileiro não
tem oportunidade de reali-
lizar-se. O seu espírito es-
tá firme, sequioso de novas
conquistas, porém, como?
De qúe maneira?

No Brasil, não há qua-dras públicas, imperioso se
torna o ingresso em um
clube; nem todos que tra-
zem em si a riqueza do ta-
lento possuem a outra que
lhes permitiria esse luxo.

No Brasil, existe, ape-
nas, uma quadra coberta,
em São Paulo, no Pacaem-
bu, isto significa que só se
joga quando não chove e
nem sempre São Pedro es-
tá disposto a fechar as tor-
neiras do céu. %

No Brasil, as quadras, em
quase sua totalidade, são
quadras de saibro, piso que
amortece a bola, torna-a
mais lenta, bola que, por
sua vez. tem o pulo vaga-
roso, como então treinar o
tênis "atômico"?

O material hão é dos
mais baratos, como adquiri-
lo se a maioria de nosso
povo vive à base de cara-
minguas?

Os pretendentes são mui-
tos e as quadras escassas,
de que maneira alcançar
gabarito apreciável se o
que mais se ouve num clu-
be de tênis é: "Já acabou"?"Quanto falta para aca-
bar?" Reduzidíssimas, as
possibilidades de treino!

E o que é mais grave-..
Como obter preparo psicó-
lógico sem o imprescindível.

- intercâmbio'"esportivo? João
joga contra os mesmos te-
nistas o ano inteiro, corno
saber conduzir-se ante um
adversário que lhe ofereça
s i t u ações desconhecidas?
Como dominar suas emo-
ções?

O imprescindível contrô-
le emocional exige mutipli-
cidade de experiências, cir-
cunstâncias variadas e isso
só é possível quando se jo-
ja com gente diferente, me-
lhor.

E o dificílimo problema
da orientação técnica, como
superá-lo?

Ante tantos fatores ad-
versos, até que o nosso tê-
nis vai vem... O desenvol-
vimento poderia ter sido
mais amplo, mas, mesmo
assim, embora aquém de
suas possibilidades, o tênis
brasileiro tem feito chorar
muita gente boa e chorar
lágrimas de sangue-..

IRIS CARVALHO DE MENDONÇA

JULINHO RECEBE DO
PALMEIRAS FESTA
PELA SUA DESPEDIDA
SAO PAULO (Sucursal) — Palmeiras e Náutico jo-
gam, na tarde de hoje, uma partida amistosa no
Parque Antártica, em que o ponteiro-direito Julinho
faz suas despedidas dos campos de futebol, oportu-
nidade em que o clube paulista o homenageará, além
de entregar as faixas aos seus jogadores, que se
sagraram campeões da Divisão Especial em 1966.

As duas equipes já estão
escaladas, devendo formar
com a seguinte constituição:
Palmeiras — Valdir; Djal-
ma Santos, Djalma Dias, Mi-
nuca c Ferrari; Zèquinha e
Ademir da Guia; Julinho,
Gallardo, Servílio e Rinaldo.
Náutico — Aloisio; Gena.
Edson, Fraga e Clóvis; Zé
Carlos e Benedito; Mlruca,
Bita, Nino e Laia.

Na arbitragem funciona-
rá o sr. Romualdo Arpi Fi-
lho e o jogo tem seu inicio
marcado para as 16 horas e
30 minutos.

CARREIRA

Júlio Botelho tem 36 anos
de idade, sendo 17 dedicados
ao futebol. Iniciou sua car-
reira no; juvenis do Juven-
tus, transferindo-ae. poste-
rlormente, para a Portuguê-
sa de Desportos, quando es-
t* possuía a célebre linha
formidi, por Julinho, Rena-

to, Nininho, Pinga e Simão
e que conquistou o título do
fita azul.

Depois foi vendido para a
Florentina, da Itália e, atu-
almente, ié encontra no Pai-
meiras. Ho.le, usará, pela
última vez, a camisa n? 7
do alviverde. como Jogador
profissional, passando depois
a cuidar dos novos que apa-
recerem nos times Inferiores.

Para a despedida de Jull-
nho. o Palmeiras programou
uma autêntica festa. Tão
logo termine o primeiro tem-
po, Julinho dará uma volta
olímpica pele campo, descal-
cará as chutelras e as entre-
garâ a Djalma Santos, capl-
tão do time.

Por ter rido o jogador mais
disciplinado nos seus 17 anos
de profissional, Julinho re-
ceberá da CBD o troféu
Belfort Duarte e dos dlrl-
gentes palmeirenses um re-
logio de ouro.

ACONTECEU NO GREEN
Santos
vende
Dorval

HALTEROFILISMO

Rio Cachoeira escreve
sua história no golfe

A tarde era cálida e o
campo encontrava-se em
excelentes condições. Os
flomboj/ants tinham suas
copas incendiadas e as
acácias pareciam cascatas
de ouro, maravilhosas mói-
duras de um dos mais be-
los cenários da Zona Sul.

O rio Cachoeira, por vê-
zes turbulento, corria cal-
mo com um leve marulho
das suas águas cristalinas,
disciplinâdamente rolando
dentro dos muros de con-
tenção, há pouco construí-
dos.

Os jogadores, espalhados
pelos fair-ways, cumpriam
religiosamente o seu pro-
grama, dominical na tenta-
tiva do par dos buracos ou
mesmo dos birdies, uma vez
que o estado do campo a
isto convidava.

Entre os que se extasia-
vam com a beleza do jogo
e do panorama que sem-
pre tem algo de novo a
mostrar, estava o foursome
constituído pelo presidên-
te do clube, Jimmy Fow-
ler o campeão Douglas
Macfarlane, o diplomata
Alves de Sousa e o colu-
nista.

Na altura do buraco 16,
elogiando o estado do gra-
mado, Douglas arriscou
uma floração junto ao pre-
sidente, afirmando que pa-
ra atingir o seu melhor es-
tado», o campo precisava de
uma bpa chuva. A respos-

ta de Jimmy — parecen-
do adivinhar a catástrofe
que viria horas após — foi
imediata: "Deus nos livre;
precisamos mesmo é de
mais duas semanas de sol
continuo".

O pedido do presidente
parece não ter sido ouvi-
do, porquanto à noite de-
sabou o céu. A água caiu
em catadupas, mas ainda
que no ano anterior quan-
do o Itanhangá ficou en-
charcado por várias se-
manas.

O manso rio Cachoeira,
virou fera, cresceu, en-
grossou e despencou-se do
alto da montanha, arrastan-
do consigo, tudo quanto en-
contrava pela frente. Le-
vou de roldão a ponte da
rua, alçando-se em nível
superior ao leito da estra-
da, arrancando a seguir,

. as pontes que ligam o bu-
raco 12 ao 13 e deste ao
14, transbordando em se-
guida.

Os /íomboyonts e acácias,
mudas testemunhas da ter-
rível devastação, fremiam
de indignação, impotentes
para conter a fúria da na-
tureza.

Na manhã seguinte,
amainado o tempo a figura
solitária do presidente do
clube a contemplar estar-
recido e profundamente
emocionado, os estragos
causados pela enchente. O
que não terá passado pela
cabeça daquele homem?
Tanto trabalho tanto de-
dicação, tanto sacrifício es-
perdiçados em poucos mi-
nutos. Êle, que no princi-
pio do ano pretendia en-
tregar os destinos do clu-
be em outras mãos, e sò-

JOÃO AUGUSTO

mente não o fizera para de-
dicar-se à tarefa de re-
cuperação das enchentes,
novamente defrontava - se
contra poderosas forças.

E ainda desta vez, com o
mesmo estoicismo e des-
prendimento, não se lamu-
riou e já se entregou aos
trabalhos de recuperação.
Pareceu até mais fortaleci-
do pelo embate, e com o
seu diretor de campo, mais
a abnegada e admirável
equipe de funcionários do
clube entrou de rijo no tra-
balho e na quinta-feira
passada já reabriu os pri-
meiros nove. Ontem, com
uma ponte provisória no
12, entregou os dezoito bu-
racos aos associados ao
mesmo tempo que continua
os trabalhos de drenagem e
recuperação dos greens.

Dentro da tragédia, hou-
ve um saldo positivo. Fun-
cionaram maravilhosamen-
te dentro das possibilidades
máximas de vazão — os
drenos que estão sendo
construídos nos primeiros
nove. Se não existissem, os
estragos seriam infinita-
mente maiores. O mesmo
pode dizer-se das muretas
de contenção na primeira
fase do Cachoeira, que fun-
cionaram na medida do
possível, evitando um des-
barrancamento profundo.

Medidas definitivas estão
desde já sendo estudadas,
para a domação do Ca-
choeira, rio bucólico que
se encrespa e vem há dois
anos escrevendo um capítui
lo triste na história do gôl4
fe guanabarino. Nem mes4
mo o último Tarzan ameri-l
cano escapou-lhe, quando!
há um ano, em poucos]
minutos, levou-lhe a may
quinaria cinematográfica,
acampamentos indi-
genas, pontes, e dizem mes-
mo que o próprio diretor
do filme.

SÃO PAULO (Sucursal)
— O Santos deu, ontem,
sua decisão final ao pon-
teiro Dorval, afirmando
que seu concurso não mais
interessa ao clube. O preço
co passe do extrema-direi-
ta foi estipulado em 120
milhões de cruzeiros.

EXCURSÕES

Enquanto o Palmeiras
tem seu embarque progra-
mado para a próxima tèr-
ça-feira, rumo ao Chile,
onde iniciará sua excursão
o São Paulo continua
aguardando o telegrama
que deverá ser enviado pe-
lc empresário Samuel Ra-
tinoff, quando ficará sa-
bendo a data certa do em-
barque, bem como o locai
e o adversário de estréia.

GILBERTO

O goleiro Gilberto, que
havia manifestado dese.los
de se transferir para o fu-
tebol mineiro, desistiu da
idéia e acabou por renoviu
contrato com o tricolor
paulista, Gilberto deverá
ficar no São Paulo por mais
uma temporada, porém, as
bases do contrato não fo-
iam reveladas.

Paraná e Fábio, ainda
não acertaram com os diri-
gentes tricolores, a reno-
vação de seus contratos.
Amanhã, ambos deverájjv-
comparecer ao Morumbi,
onde iniciarão as primeiras
conversações.

LULA

Finalmente, depois de
vários dias de impasse, Lu-
Ia e o Santos acabaram por
acertar, definitivamente, a
questão referente à indeni-
zação que Lula fazia jus.
O Santos pagará ao ex-
treinador a importância de
7 milhões de cruzeiros,
acreditando-se, porém, que
Lula venha a receber al-
gum dinheiro por fora,
pois, pretendia uma inde-
nização de 60 milhões de
cruzeiros.

Paulistas aprontam
calendário para 67

Novamente demonstrando
que o Halterofilismo perma-
nece num desenvolvimento
cada vez mais crescente, a
Federação Paulista de Cultu-
rismo elaborou um vasto ca-
lendário para o corrente ano,
segundo correspondência que
nos foi enviada por Herme-
lindo Paschoal Angotti, se-
cretário-geral daquela entida-
de. Entre os eventos a se-
rem realizados, destaca-se o
Campeonato Interestadual de
Melhor Físico, que, segundo
os dirigentes bandeirantes, se
constituirá num acontecimen-
to de grande importância, de-
vendo ter por local o Club
Homs, tradicional agremiação
da colônia síria, com data
marcada para 23 de novem-
bro, fechando assim o calen-
dário paulista de 1967.

A FPC acrescenta que, se-
gundo o Regulamento Espor-
tivo da Federação Paulista de
Culturismo, somente poderão
participar do IV Campeonato
Popular de Melhor Físico, os
atletas que não tenham obti-
do classificação, até o ter-
ceiro lugar em cada classe,
em campeonatos oficiais da
entidade paulista. Também,
os clubes que não estiverem
quites com a Tesouraria, não
poderão inscrever seus atle-
tas.

Em síntese, o calendário da
FPC está assim elaborado:

3 de março — IV Campeo-
nato Popular de Melhor Fisl-
co, às 20h, no Club Homs.

22 dt abril — IV Campeo-
nato de Estreantes de Melhor
Físico, ainda sem local deslg-
nado, com inicio previsto pa-
ra às 20h.

IS dt igôtto — IV Campeo-
nato do Interior de Melhor
Físico, em cidade a ser de-
slgnada.

23 dt itttmbro — IV Cam-
peonato Paulista de Melhor
Físico (Mr. São Paulo 67),
às 20h, no Club Homs.

11 dt novembro — Campeo-

inato Interestadual de Melhor
Físico, patrocinado pala Fe-
deração Paulista de CaUuria-
mo, a se realizar no Club
Homs.

CORRESPONDÊNCIA — Es-
tamos à disposição dos laito-
res, para manter um curso
de ginástica por correspon-
dência. Os interessados pc-
dem escrever para este jornal
(Av. Gomes Freire, 471, 3.°
andar — Seção de Esportes),
endereçando carta ao prof.
Marcos Loureiro.

INTERNACIONAIS — Lar-
ry Scott, Fred Ortiz, Harold
Poole, Reg Park, Don Ha-
worth, Alcebíades Teixeira
Filho, Nelito Cavalcanti e Ha-
len C.iatti, ocupam, a nosso
ver, os primeiros lugares no
fisioculturismo mundial. Deve-
mos ressaltar, que os três úl-
timos são brasileiros.

CALENDÁRIO — O dr.
Luiz Santos, presidente da
Federação Carioca de Halte-
rofilismo e Culturismo, orga-
mizou o calendário deste ano,
que deverá ser enviado às
entidades filiadas, nos próxi-
mos dias.

CONCORRÊNCIA - O Hal-
terofilismo entra em nova fa-
se de esplendor nos Estados
Unidos, com o aparecimento
do mais recente ponta de
lança no Culturismo. Trata-
se de Dan Lurie, que mantêm
revista especializada, faz ven-
da de material esportivo e
possui inúmeros bons atletas
neste país, além de lançar
um desafio a Joe Weider, mo-
narca do culturismo norte-
americano.

MARCOS LOUREIRO

Mandarino
vence em
Filadélfia

FILADÉLFIA (FPCM) — O
brasileiro Edison Mandarino
venceu ao dinamarquês Tro-
ben Ulrlch por 8-10, 6-3 e 7-5,
em uma das partidas princi-
pais da...primeira-jornada- do-'
torneio de tênis em quadra
coberta, disputada aqui, on-
tem à noite.

Em outros jogos, o holan-
dês Tom Okker superou ao
mexicano Joaquim Loyo Mayo,
por 6-3 e 6-0; a jovem pro-
messa espanhola Manoel Oran-
tes, de 17 anos, respondeu
brilhantemente às esperanças
nele depositadas, cedendo an-
te o melhor tenista norte-
americano, Arthur Ashe, sò-
mente por 7-5 e 10-8.

Esta noite, debutarão, no
torneio o porto-riquenho
Charles Passareli, o sul-afri-
cano Cliff Drisdale e o norte-
americano Stan Smith.

AMANHA

SALISBURY. MARYLAND -
(Reuters-CM) — O maior cam-
po e o mais representativo
internacionalmente, nos 64
anos da história da competi-
ção, atuará no campeonato de
tênis dos Estados Unidos, em
quadra fechada, a se iniciar
aqui, na noite de amanhã.

Tanto o mais cotado joga-
dor doméstico, Charles Pasa-
reli, como o número um dos
estrangeiros, o sul-africano
Cliff Drysdale, participam
desta competição.

Pasarell, o campeão que
defende o título, enfrentará
o francês Daaiiel Contet. Drys-
dale, joga, com Lenn Schloss,
dos Estados Unidos, inicial-
mente.

Os astros internacionais
Manuel Santana, da Espanha,
campeão de Wimbledon de
1066, o norte-americano Den-
nis Ralstoa, e o sueco Jan-
Erick Lundquist, foram, eli-
minados nas primeiras roda-
das do ano passado.

Martin Mulligan (Austrália),
Rafael Osuna (México), José
Gisbert (Espanha) e Claude
Gronckel (Bélgica), foram os
jogadores posteriores elimi-
nados do campeonato reali-
zado em 66.

£ste ano, 16 países estarão
representados: Braill, Fran-
ça. México, "ugosiávia, Ingla-
terra, Espanha, Dinamarca,
Itália, Grécia, Hungria, Romê-
nia. República Árabe Unida,
Índia, África do Sul e Nova
Zelândia, além dos Estados
Unidos.

Bobby Wilson, da Inglater-
ra. é o segundo favorito, en-
tre os estrangeiros; o brasi-
leiro Thomas Koch é o ter-
ceiro e o húngaro Istvan Gu-
lyas, o quarto. Os mais cota-
dos dos Estados Unidos, após
Pasarell e Ashe, são Clark
Graebner (n.° 3) e Cliff Ri-
chey (n.° 4).

As oito partidas da pri-
meira rodada serão dispu-
tadas, amanhã e o adversário
de Koch, em sua partida de
estréia, na segunda rodada,
na terça-feira, será Georgci
Govcb, da França.

JOVEM13
APRESENTA

HOJE ÀS 19,45 HS.

HORA DA BUZINA
• ti"Um 

programa que acaba quando termina
Sob o comando de

CHACRINHA
No mais espetacular

SHOW de calouros
da televisão brasileira

- CANAL 13
Ligue a Rio e esqueça... está dando o 13 na cabeça!

631»
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GUANABARA

O governador preside ama-
nhS, âs 17 horas, em seu ga-
binete, no Palácio Guanaba-
ra, a instalação da comissSo
de juristas encarregada de
elaborar o trabalho prelimi-
nar da reforma da Constitui-
çiío da Guanabara, cm cum-
prlmento ao artigo 188 da no-
va Carta Magna, O trabalho
deverá estar concluído no dia
10 de março. A comissSo es-
ta. integrada: João Lira Fl-
lho (presidente), Caio Táci-
to (relator), Lino de Sá Fer-
reira, Alfredo de__ Almeida
Paiva e Carlos da Rocha Gui-
rnarSes.

Pagamento

O pagamento de janeiro
dos servidores prossegue
amanliS, recebendo os ser-
vidores do lote 2. Também,
perceberão seus vencimentos
os funcionários do lote 1,
cujos ordenados sio deposita-
dos no BEG, em virtude do
feriado bancário de sexta-
feira última.

Eletricista

A ESPEG marcou para sa-
bado, dia 18, âs 9 horas, em
sua sede, Avenida Carlos
Peixoto, 54, a prova de co-
nhecimentos de serviço do
concurso para mecânico ele-
trlcista da Superintendência
de Transporte.

Fresista
Será identificada, no sá-

bado, dia 18, às 10 horas, na
ESPEG, a prova do portu-

gues e aritmética, há dias
realizada, no concurso para
fresista da Superintendência
de Transportes.

Inspeção médica
Estão sendo chamados, com

urgência, à Divisão de Ins-
peção Médica, à Rua Pedro I,
n.° 35, Geraldo Carlos de
Sousa, Gessy Cecília de Car-
valho, lisa de Moura de Sou-
sa Ribeiro, João Pacheco Jú-
nlor, Judith Borges da Silva,
Lia Marques Serqueira, Ma-
ria Lufsa do Amaral Alves
Peixoto, Maria Regina Mala
do Nascimento, Neli dos San-
tos Pacheco, Nilton da Cos-
ta, Odete Gomes Barçante,
Hoberval Cavalcante e Wal-
ter Rodrigues.

Licença-prêmio

Foi concedida licença prê-
mio aos seguintes funciona-
rios lotados nos quadros da
Secretaria de Segurança Pú-
blica: de três meses, Clodo-
aldo Hermínio de Carvalho,
Osmar Silveira de Freitas,
Joslas Domingos Barbosa,
Marionile Silveira Lins, Ar-
naldo Babo Guimarães, Olan-
dy Pinto Tavares, Geraldo
José Maria, Aldemar Vieira
da Silva, Alberto Ramos de
Farias Júnior, Sebastião
Abreu, Severlno Fortunato
da Cruz Filho, Manoel Nas-
cimento Silva e José Alezan-
dre Barbosa: de seis meses,
Jorge Teixeira de Azevedo,
Áureo Barreto de Mello, Ge-
raldo Gomes Ferreira, Bene-
dito Pereira Goulart, Acen-
dlno da Conceição e Adeildo

Gomes; é de nove meses, Se-
bastião de Oliveira, Inocênclo
Papera e Orlando Francisco
da Silva.

Fiscal de barreira
Um cumprimento à decisão

do Supremo Tribunal Pede-
ral o governador nomeou pa-
ta o cargo de fiscal de bar-
re:ra, nível 17, Moysés Glick-
lich, Léo José Matos de An-
ílrade Sérvio, Carlos Plnhei-
ro de Lemos, Antflnio Rodri-
guer da Silva, Haroldo Silvei-
ra Bouhid e Gerandy Rodolfo
de Carvalho.

Nomeações

O governador assinou atos
fazendo as seguintes nomea-
ções: na Secretaria de Obras
Fúbllcas — Moyses Sacks pa-
ra chefe da Seçflo*de Custa
e Análise, do Serviço de Pia-
rtejamento, do Departamento
da Obras; Joberto Macedo Pi-
mentel para chefe do Serviço
da' Planejamento, da Divisão
de Planos e Normas: e Aris-
tóteles .Luiz Menezes Vascon-
cellos Drumond para diretor
da Divisão de Divulgação, do
Departamento de Engenharia
Urbanística; na Secretaria de
Educação • Cultura — Cleusa
Blndone doa Santos para che-
fe da SubseçSo da Adminis-
tração, do 39 Distrito Educa-
cional, do Departamento de
Educação Primaria, na Re-
giâo Administrativa de Ra-
moa; Appareclda Vianna para
subdlretora de escola, do De-
partamento de Educação Pri-
márla; e Joü Menezes Gui-
marâes para diretor de es-
cola, do Departamento de
Educação Primária; e no Ins-

tituto de Assistência dos
Servidores — Elder de Bar-
ros e Vasconcellos e Lúcia
Vinhaes Corrêa para assessO-
re? do presidente. Nomeou
ainda, José Santos, Guilda
Guimarães de Andrade e
Annibal Walter Nogueira de
Sá, classificados em concurso
para o cargo de Oficial de
Justiça, símbolo PJ-7, da Jus-
tiça da GB; e dwugnou Be-
r.odito de Barros, diretor do
Departamento do Patrimônio,
para, como representante do
Estado da Guanabara, assinar
escrita pública de re-ratiíi-
cação de outra anterior, com
•it espólios de Álvaro Freire
Vilialba Alvim e Laura Pa-
lha Agostini Alvlm.

Proventos
de inatividade

O diretor do Departamento
do Pessoal assinou apostilas
fixando os provemos anuais
de Inatividade dos seguintes
servidores: de Amélia Bastos
Paiva em Importância corres-
pondente ao nivel 24; Manoel'
Rodrigues Alves Júnior em
Importância equivalente ao
nível 10, acrescida da gra-
tlflcação adicionai de CrS ..
5.600; Nair Rodrigues Dias
Laxeiras em valor atribuído
ao nível 22; Helena Fernan-
des de Oliveira em impor-
tância correspondente ao ni-
vel EP-9; Hermógenes Rosa
da Silva em importância
equivalente ao nível 9; Fran-
cisco Coutinho em valor atri-
buldo ao nível 16; e de Jú-
piier da Silva Pennaforte em
Importância correspondente
ao nível 18.

IPEG

DIVISÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.888 1.689 1.690 1.691 1.692 AGÊNCIA N.o 3 - BONSU- CÓDIGO 30
SIMPLES ! 693 1.694 1.695 1.696 1.697 CESSO

1.698 1.699 1.700 1.701 1.702
_ . . 1 703 1.704 1.706 1.707 1.708 Praça das NaçBes, 22 

"™"!
Bera efetuado amanhã, se- 1.709 1.710 1.711 1.712 1.713

«unda-íelrn, das 10 as I5h, o 1-714 1.715 1.716 1.717 1.718 CÓDIGO 20 5M'267 SWM* s°oa»» 500.270

pagamento dss seguintes pro- 
171B 1,7ao um l-m 1-723 500 271 S00»72 swm ,m-m

postas de empréstimo,: }£ ^ £[ JJ [•« ""« 
=

1.734 1.735 1.736 1.737 1.738 300.873 300.574 300.575 300.576 500-279 500!!80 800-281 !00-282
CÓDIGO 20 1-1M 1-740 1.742 1.743 1.744 700.878 300.579 200.580 300.581 300.283 500.284 500.285 500.286

1.746 1.747 1.748 1.74» 1.750 100.582 300.583 300.884 300.585 500.287 500.288
1.751 1.752 1.753 1.754 1.756 200 586 300.587 300.588 300.589FtdWos: 1-757 1.759 200.890 300.391 300.892 300.893

300.894 300.898 300.396 300.867 CÓDIGO 40
3.266 2.267 2 270 2 271 2 272 AGÊNCIA N.° 1 — CAMPO 300.898 300.599 300.600 300.801
7.274 2.276 2.277 2.VK 2^280 

GRANDE Z'Z ™-m '^^ mM' ^^ ™-m-

3.281 2.282 2.283 2.284 2.285 Rua Dom Pcdrito s/n.» rvsmrm 01
2.286 2.287 2.288 2.289 2.290 AVI80: 

~ ° ^^^

1.391 2.292 2.293 2.294 2 295 
CÓDK5° 2° Contratado, com mal. d. ««* «***"<> «•* llh3<>mln

2.298 2.297 2.298 2.299 2.300 Pedidos: d<*e (12) contribuições à,. 16h30mln,

3.301 2.303 2.304 2.305 2.306 Pedidos:
3 307 2 308 2 309 2 310 2 111 30° 5" 10° ST2 100'574 10°l575 AGÊNCIA N.o 7 — -MÉIER

300 576 100-577 100.578 100.579 700.038 300.039 300.060 300.0612.312 2.313 2.314 2.315 2.318 m s80 100.581 100.583 100.584 700.062 300.063 300.064 300.065
3.317 2.319 2.320 2.321 2.322 100.585 100.586 100.587 100.588 300.066 300.067 Eua Frederico Meyer, 22-A
2.323 3.324 2.325 2.326 2.327 10° 589 100'590 100-S91 I00'592 „Ar>T«n „n
n „„„ . ,„,, „ .»„ » o 10° 593 100.595 100.597 100.598 CÓDIGO 30 CÓDIGO 20
2.328 2.329 2.330 2.331 2.332 mm mm mm m m
2,333 2.334 2.335 2.336 2.337 100 607 100.608 100.609 100.610 Tedldos: Pedidos:
3.338 2.339 2.340 2.341 2 342 "j00'612 100-613 100'614 100í15
, ... 100.616 100.617 100.618 100.620 300.453 300.455 300.458 300.4593-343 .100.622 100.623 100.624 100.625 200 460 300.461 300.464 300.465 700'282 700'548 700'549 700-550

100.626 100.627 100.628 100.629 300.468 300.469 300.471 300.472 700.351 700.552 700.553 700.554

CÓDIGO 21 100.630 200.473 300.474 300.475 300.478 700.356 700.587 700.858 700.359
300.480 300.481 300.482 300.485 ^ mJM 700>565

CÓDIGO 21
Pedld0, AVISO: - O pagamento ™> "6 700.567 700.588 700.569

Contratados com mais de «rà efetuado das llhSOmln 700.570 700.571 700.572 700.573
doze (12) contribuições *><> 16h30mln. -700.574 700.575 7OT.578 700.579

603 606 607 609 610
611 613 614 615 616 Pedidos AGÊNCIA N.o í _ BSNTO 70° 580 700'581

617 618 619 820 fi?i RIBEIRO
S22 «21 ma « I« 

100,030 10°032 m'm mMÍ CÓDIGO 21622 623 624 625 626 100.035 100.037 RUa paparl| u
627 628 629 830 631 ».*«»..
632 633 634 633 636 CÓDIGO 30 CÓDIGO 20

637 639 640 641 642 redldos Pedidos: 700.028 700.029 700.030 700.031
643 644 645 646 647 700.032 700.034
648 649 650 651 652 10° 888 100'889 100'872 100.875 500 250 500.252 500.253 800.254
«» ma «« «. «„ -°° 87S 100-877 10° m mM2 500'255 580-25« 500-257 500.258 CÓDIGO 30•53 654 655 636 6s7 j00884 100 m 100886 mm m m m ^ mm ^ ^
658 659 660 661 062 100.888 100.889 100.890 100.891 500.264 500.268 500.268 500.270 Pedidos :
663 664 665 667 663 100.892 100.893 100.894 100.895 f00.271 500.272 800.273 800.274
669 670 1 663 1 fiM 1 ur- 100.896 100.897 100.898 100.899 500.275 500.278 500.277 700.600 700.601 700.602 700.604í.oui i.oiu '00.900 100.901100.902 100.903 700 606 700.607 700608 700.610

1.866 1.668 1.669 1.670 1.671 '00.005 100.906 100.907 CÓDIGO 21 700.611700.612 700.613 700.614
1.672 1.673 1.74 1.675 1.6TC Contratados com mais de 700.615 700.616 700.617 700.618
1 677 1 678 1 679 1 680 1 

AVISO: — O pagamento doze (12) contribuições 700.619 700.620 700.621 700.622'' será efetuado das llli30mln Pedidos: 700.623 700.627 700.623 700.626
1.682 1.683 1.684 1.686 1.687 ás 16h30mln. 500.016 500.017 500.018 500.019 700 627 700.628

CENTROS E TENDAS

Os paisdesanto das nações
africanas cruzaram os braços
antes do carnaval e só volta-
rão a funcionar na quinta-
feira santa, 23 de março. Nes-
sa noite, os babalaõs prepa-
rara pessoas de suas relações
para fechar o corpo. Reali-
zam alguns trabalhos caracte-
rísticos da quaresma. Ateu-
dem pedidos de Exu c de ou-
tros orixás. Selecionam futu-
ros filhos-de-santo que, de-
pois, irão para a camarinha.
Não recebem consulentes,
nem começam coisas novas.
É período de reflexão de qua-
se refiro para os autênticos
praticantes do candomblé.

Os terreiros de umbanda já
estão em pleno funcíonamen-
to, o mesmo acontecendo com
os centros kardecislas.

A Vingança
do Judeu

Está nas livrarias A Vln-
gança do Judeu, obra de
Conde Rochestes, transmitida
psicogràficamcite à cientista
russa Krijanowsky. O livro,
traduzido pelo sr. Almerindo
Martins Castro e editado pela
Federação Espirita Brasileira,
é escrito em estilo forte, vi-
vo e puro. Em alguns paises,
o romance cio Conde Rochestes
foi adaptado para a televisão
(Somos todos irmãos), conse-

guindo sucesso nas programa-

ções. O autor retrata a esto-
ria do amor e do ódio, os
quadros forjados pelos pre-
conceitos raciais, as dlferen-
ças sociais de classe e de for-
tuna.

A Federação Espirita Brasi-
leira está recomendando a
leitura de A Vingança do Ju-
deu aos leigos e praticantes
do espiritismo.

Mensagem
da semana

— A queixa nunca resolveu
problemas de ordem evoluti-
va; entretanto, se os apren-
dizes do Evangelho somassem
os minutos perdidos nesse
falso sistema de desabafo, ad-
mirar-se-iam do volume de
tempo perdido. A queixa é
um vício imperceptível que
distrai pessoas bem intendo-
nadas da execução do dever
justo. Existem obrigações pe-
queninas e milagrosas que,
levadas a efeito, beneficia-
riam grupos inteiros; todavia,
basta um movimento de quei-
xa para que sejam irremedià-
velmente esquecidas. Se ai-
guém ou algum acontecimen-
to te oferece ocasião ao con-
curso fraterno, faze o bem
que pudores sem reparar a
j;ratidào alheia e, por mais
duro que te pareça o serviço
comum, aprende a cooperar
com o Cristo, na solução das

dificuldades. A queixa nfio
atende à realização cristã, em
parte alguma, e complica to-
dos os problemas. Lembra-te
de que se lhe deres a língua,
conduzir-te-á à ociosidade e,
se lhe deres os ouvidos, te
encaminhará à perturbação."
(Trecho de mensagem ditada
pelo Espirito de Emmanuel
ao médium Francisco Cândl-
do Xavier).

Movimento
kardecisla

Conferências na Federação
Espírita Brasileira, Av. Pas-
sos, 30, terça-feira, às 20h
30min, do sr. Paulo Afonso
Farias, sobre a Predica de
Jesus aos Judeus; sexta-feira,
à mesma hora, do sr. Artur
Nascimento sobre Uniões An-
tipáticas.

* *
Hoje, às 7h30min, palestra

na Escola Espirita Paulo de
Tarso (Penitenciária Prof. Le-
mos de Brito), Rua Frei Ca-
neca, 463, com os srs. José
Amâncio dos Santos e César
Augusto Lourenço, do Depar-
tamento de Assiséncia da Fe-
deração Espírita Brasileira.

:': *
O dr. Aldo Jannuzzi falará

quarta-feira, às 20h, no Solar
Bezerra de Menezes, Campo
de São Cristóvão, 402: Julgar
pelas Obras.

A Casa de Caridade Aure-
liano, Rua do Indígena, 155,
Niterói, marcou para sábado,
às lOh, conferência do sr.
Artur da Silva Araújo sobre
A Vida • a Obra de Inácio
Bittencourt.

:;: *
No Grupo Espírita André

Luiz, Rua Jiquibá, 139, Mara-
cana, estão programados pa-
ra falar quinta-feira, às 20h,
a sra. Lígia Ribeiro sobre
Simplicidade a Pureza do Co-
ração, e sr. Gérson Ribeiro
sóbre O Egoísmo.

:;.- *

Os médiuns da Tenda Espi-
rita Jorge, Rua Luiz Barbosa,
136, Vila Isabel, estudarão na
quarta-feira, às 20h, em reu-
nião pública, As perguntas
que podem ser feitas aos Es-
pírllos sfibre existencial pas-
sadas e futuras.

Palestras da semana no
Centro Espírita Bezerra de
Menezes, Rua Maia Lacerda,
155. Estácio: terça-feira, às
20!i30min, do sr. Cristodolino
Silva, sobre A Parábola do
Semeador, e do sr. Augusto
Treço, sobre O Céu; quinta-
feira, à mesma hora, do sr.
Nelson Brito, sobre O Dever,
e do sr. Orlando Sobreira
Sampaio, sóbre O Reino de
Jesus.
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HORIZONTAIS: 2-0 espectro solar.

1 — Bagatela; coisa mínima 3 — Risca de côr diferente
(figurado). num tecido.

4 — Claridade que o Sol en- 4 — Veste militar com ala-
via à Terra. mares .

6 — Salve! 5 — ópera de Verdi.
9 — Indivíduo rústico. 6 C Palavra latina que slgnl*

10 — Nio par. fica abelha.
12 — Outra vei! 7 — Estendal.
13 — Procissão de ' 

penitência, 8 — Na mitologia grega, o
por voto a algum santuá- deus do amor.
rio. 11 — Pessoa que sofreu tor-

15 — Imprimir; marcar. mentos ou morte por sus-
17 — Carta do baralho. tentar a fé cristã.
18 — Plebeu; homem do povo. 14 — Desafio,
19 — Semelhante, análogo. 16 — Principio da vida.
21 — Facultar. 20 - De espírito vivo, sutil,
22 — Retirar-se. engenhoso.
24 — Pronome pessoal. 21 — Eu (maneira de alguém
25 — Conceder; facultar. referir-se à própria pes-
29 — Pegar, segurar. soa).
31 — Fruto da videira. 23 — Grande artéria que nas-
32 — Dificuldades, apertos. ce no ventrículo esquer*
33 — Completo. do do coração.
34 — Membro da ave. 24 — Selva.
35 — Costela Inferior do boi. 26 — Nome de duas constela-
36 — Interjelção: afirmação. ções boreais.

VERTICAIS: 27 - Caução.
1 — Doença da' medula espi- 28 — 0 refugo social.

nhal, slfllíttca. 30 - Flanco de um exército.

Para intermediários
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HORIZONTAIS:
1 — Extensa.
6 — Qualquer mulher negra.

— Fruto.
— Da Zululândia.

11 — Búzio (bras. da Bahia).
13 — Pronome pessoal da pri-

melra pesoa do plural.
14 — Homem célebre por sua

paciência.
15 — Ainda.
17 — Roupa; vestuário.
18 — Nota musical.
19 — Nocivo.
21 — Debruar.
23 — Azedo, picante.
25 — Sumo; seiva.
26 — Movimentado.
28 — Abrigo.

VERTICAIS:
1 — Instrumento de ataque e

defesa.

— Vista curta.
— Rio da Itália.
— Claridade.
— Discípula.
— Coisa pequena.
— Para barlavento.
— Vestuário caseiro, amplo

e leve.
10 — Que costuma fazer algu-

ma coisa.
12 — Banha ou gordura de

porco.
16 — Relativo ás costas.
17 — Caverna ou gruta, em ge-

ral formada de blocos de
pedras.

18 — Pequena enseada.
20 — Mau cheiro, fedor.
22 — Espécie de jogo.
24 — Aqui está.
27 — Nota musical.

(Resposta na página 8)

Clav tenta
escapar
do Exército
NOVA YORK (Reuters-CM)
— O advogado encarregado
do apelo de Cassius Clay.
contra seu alistamento no
Exército, disse que o cam-
peão mundial dos pesados,
não seria alistado possível-
mente êste ano. Isso daria
a Clay, bastante tempo pa-
ra executar o seu programa
de cinco lutai, com o título
em jogo, êste ano.

Hayden Covlngton, que
tem sido encarregado de mui-
tos recursos sóbre conscrição
para grupos eclesiásticos e
individuais, disse, ontem à
noite. que. dentro da pro-
cessualistica. Clay "não po-
dia ser alistado êste ano —
se já foi sorteado".

Declarou ainda, que con-
fiava em que Clay ganhas-
se o seu apelo, onde alega
sua qualidade de ministro
dos muçulmanos negros.

Um período de carência
de um ano para Clay, teria
como significação, que Zora
Folley, Thad Spencer, Geor-
ge Chuvalo e. provavelmente.
Floyd Patterson ou Sonny
Liston, enfrentassem o cam-
peão êste ano.

Liga dos
EUA já
tem nove

BALTIMORE (Reuters-CM)
— Jogadores da Argentina,
Paraguai, Espanha e Fran-

çaToram contratados pelo
Bays Soccer Club, segundo
se soube aqui, ontem à noi-
te*

Com os últimos contratos
assinados vai a nove o nume-
ro de jogadores sob compro-
misso com o time da liga na-
cional de Futebol Profisslo-
nal (NPSL).

Os mais recentes contrata-
dos são Hector Martinez e
Luis Mayoral. ambos do
Atlético de Madri- da primei-
ra divisão espanhola, e Ru-
bem Garcete, do Córdoba.
também da la. divisão es-
panhola.

Martintz, de 20 anos, jogou
em Buenos Aires, antes de
ser contratado pelo Atlético
Madri. Garcete. de 25 anos.
é paraguaio e foi o centro-
avante do Córdoba. tendo
disputado na primeira divi-
são espanhola, durante os
três últimos anos.

Mayoral, de 19 anos, é
francês, ie Grenoble,

INDICADOR

Pagamentos
O diretor da Despesa Pública está informando que enviou

anteontem aos Bancos, para pagamento no prazo de 4 dias
úteis, as seguintes folhas de pagamento referente a janeiro:
Ativos — Ministério da Agricultura — lote 2 e Instituto Re-
educacional.

No BEG
O BANCO DO ESTADO DA GUANABARA creditará em

conta, amanhã, por suas 33 agências metropolitanas, ot
vencimentos dos servidores do Estado — lote 2, Tribunal de
Justi;a do Estado da Guanabara, Cia. de Navegação — Lóide
Brasileiro e Ministério da Agricultura — lote 2.

Na Caixa Econômica
Informa a Caixa Econômica que creditará em contas-cor*

rentes, amanhã, em suas 38 agências do Rio, os pagamentos
das seguintes categorias de servidores públicos federais: apo*
sentados do IPASE e dos Ministérios da Aeronáutica, Agricul-
tura, Guerra, Marinha e Trabalho: Ativos: Colônia Agrícola
da Guanabara; Departamento de Luz e Gás; Instituto Re-
educacional; Presidio da Guanabara; Procuradoria da Justiça
da Guanabara; Ministério da Saúde (lotes 4 e 8); Superior Tri-
bunal Militar e Tribunal de Justiça da Guanabara; Lóide Bra*
sileiro: pessoal marítimo.

Bombeiros do Rio
Reformados e viúvas de militares do Corpo de Bombeiros

carioca deverão comparecer até quarta-feira próxima, 18, ao
quartel-central da Praça da República, para atullzação dai fl*
chás financeiras. E* exigida certidão dos dependentes, pan
recebimento de salárlo-famílla. Lembra a Contabilidade da cor-
poração que os procuradores de reformados e pensionistas, até
aquela data, também, deverão apresentar atestados de vida da
seus constituintes.

Prova de, fresista
A ESPEG está avisando que a prova de Português-Arltmé*

tica do concurso de Freslsta para a Superintendência de Trans-
portes e Comunicações do Estado aerá identificada no dia 18.
às lOh, na ESPEG. A vista da prova será dada mediante apre-
sentação de cartão de inscrição e de documento de Identidade:
anotações com lápis preto.

Telefones úteis
BOMBEIROS: 32*1234 (incêndio) e 22-SS81 (protegão e sal*

vamento); CORPO MARÍTIMO DE SALVAMENTO: 28-0480 •
26-0562; HOSPITAIS: Barata Ribeiro — 48-8282 e 48-5482; Car*
los Chagas — MHS 21; HC Aeronáutica — 28*7060; HC Exér-
cito — 54*2147; HC Marinha — 23-1751; Getúlio Vargas —
30-2121; Lourenço Jorge (Barra da Tijuca) — CT-98-0252; M. A.
Vilaboim — Paquetá 21; Miguel Couto — 47*2121; Pedro Ollvé-
rio Kraemer (Padre Miguel) BNG 4; Paulino Werneck — GOV
21 e 22; Pedro II — STC-21; Pinei (psiquiátrico) — 26-9250;
Rocha Faria — CGR121; Rocha Mahi — 26-2121; Sales Neto (Cen*
tro de Reldratação) — 48-1757 c 48.9397; Salgado Filho —
29*2121; SAMDU (geral) — 32-4252; Servidores do Estado (HSE)
— 23-8000; Souxa Aguiar — 22*2121; Valdir Franco, — BNG 859
e 878; JUIZADO DE MENORES — 42*7916, 32-9162 e 42-7718;
POLICIA FEMININA - 42-2653; POLÍCIA FERROVIÁRIA —
23-0517; POLICIA MARÍTIMA — 43-0181; POLÍCIA MILITAR
(Relações Públicas) — 42*3793; POLICIA PORTUÁRIA — 43*0150;
POLICIA RODOVIÁRIA — 30.9990; POLÍCIA DE VIOILAN-
CIA — 32-3886; RADIO PATRULHA (Central) — 34-2020;
TRANSPORTES: Barcas e lanchas — 31-0398 e 31*0447; Central
do Brasil — 43-8033 e 23-4930; Caminho Aéreo Pão de Açocar
26-0768; Córcovado — 25-0016; DNER — 23*1109; DEPARTAMEN*
TO DE TRANSITO — 22*3570; Galeto (aeroporto) — 30-4354;
Leopoldina — 23-0589 Rodoviária Mariano Procópio (ônibus ln*
terurbanos); Rodoviária Novo Rio (interestaduais) — 23-8565;
Santos-Dumont (aeroporto) — 52*5067; Touring Club (navios de
passageiros) — 43-6578; PREVISÃO D OTEMPO — 31-2753 e
31-2712.

Loteria Federal
Saiu para a Bahia, ontem, a dobradinha de Crf 250 mi-

lhões da Loteria Federal, sorteada com o. bilhete n.« 30.394.
Os premiados seguintes com Cr?.24, 5, 4 e 3 milhões: 15,302
(São Paulo), 16.054 (Bahia), 1.754 (Minas Gerais) e 29.653
(Santa Catarina). As nove aproximações anteriores e' ai
nõv^pMlêrlofesíopriiv.eíro-prêmíSt-Jfsnilidas sra- 3âs?~"Psi,!'*v
Bahia e Santa Catarina, íoram contempladas com Crf 800
mil cada.

Festa do Senhor dos Passos
Sexta-feira próxima, às lOh, com missa solene e sermão,

serão iniciados os festejos em louvor do Senhor dos Passos.
A Venerável e Arquiepiscopal Ordem 3.» de N. S.» do Têr-
ço, da Rua Senhor dos Passos, 140, está convidando os fiéis
para as celebrações.

Natação para crianças
Crianças de 7 a 14 anos poderão participar do curso da

natação instituído pela Campanha Nacional da Criança, em
combinação com o Clube Sírio e Libanês, a partir de sexta-
feira. De 3.** a 6.'-feira, a entidade colocará sua piscina à.
disposição da CNC. Professores da Escola Nacional de Edu*
cação Física e Desportos ministrarão as aulas. Informações
e inscrições: 26-0481. ,

Hospital Espanhol
O ministro da Marinha da Espanha, alm. Pedro Nleto

Antunes, visitará, hoje, o Hospital Espanhol, às 18h. A Em-
baixada programou recepção e homenagens, às quais ae as-
sociam a diretoria e eolaboradoras da Colmeia da Socieda-
de Espanhola de Beneficência.

JUDÔ

Fenômeno Mehdi
no judô brasileiro

Existem entre os judoístas
brasileiros alguns atletas que
se distinguem pela dedicação
com que se empregam nos
treinamentos, outros pela vir*
tuosidade que os caracteri-
zam, e outros, ainda pelo es*
pírito de pesquisa com que
buscam os conhecimentos téc-
nicos que lhes aumente a efi-
cácla. Kastriget Mehdi, nosso
campeão guanabarino e bra-
sileiro, é um bom exemplo
dos que reúnem muitas des-
tas características, sobressa-
indo-se pelo empenho nos
treinamentos e pela constan-
te pesquisa.

Nascido na França, em St.
Etienne, Mehdi dedicou-se a
várias modalidades desporti-
vas em sua adolescência, e
chegou ao Brasil com cerca
de dezesseis aros. Já então
era dotado de um físico for-
te, mas, principalmente, do
uma enorme vontade de ficar
muito forte.

Praiicou luta livre muito
cedo e dedicou alguns anos
à prática do chamado jiu-jit-
su Mas seu ideal fixou se no
judô cujo estudo executou
em várias academias do Rio
e de São Paulo, aprimorando-
se, posteriormente na Fran-
ça e no Japão. Sua dedicação
ao judô tornou-se algo de
surpreender, passando a vi-
ver esta atividade em todos
os momentos, procurando
conviver e praticar com to-

dos os bons de que Unha no-
ticia a seu alcance, viajando
horas, às vezes, para treinar
alguns dias com algum cam*
peão residente no interior de
São Paulo, e cativando a to*
dos com a sua terrível vonta*
de de melhorar em judô.
Não tivesse se dedicado ao
judô ura pouco tarde, teria*
mos, certamente, um cam*
peão de ainda maior desta*
que.

No ano que passou, treinou
durante alguns meses no Ja*
pão, na Universidade de Ten*
ri, que é uma das mais te*
midas em todo o mundo pelo
rigor de seus treinamentos.
Ao retornar, passou a dirigir' treinamentos para alunos de
várias academias, em sessões
especiais, com características
de intensidade e submissão
disciplinar, que, se por ura
lado assustou a muitos que
estavam acostumados a trei*
nar à vontade, por outro deu
uma mostra do que serão os
treinamentos rígidos que fa-
zem os grandes campeões ni*
pônicos F vemos que o que
falta para que o nosso judô
possa vencer esta barreira
que foi estabelecida por Ka-
wakami e Kurachi, monstys
isolados no panorama de nos-
so }udô, são exatamente os
treinos com sacrifício, gran-
de intensidade e abandono da
vontade individual por um
ideal mais elevado.

RUDOLF HERMANNY
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Fotografias, cartas, documentos e objetos, podem ser reproduzidos
por telefone comum, graças a esta máquina portátil

No próximo dia' 15, quar*
ta-felra, àa lia da manha,
na sede d» Escola, Nacional
de Saúde Pública; à Rua
Leopoldo Bulbow, em Man-
guinhos, terá lugar a sole-
nldade de entrega daa co-
mendas da Oritaa do Méri-
to Médico àa personalidades
recentemente agraciadas pe-
lo presidente da República,
por Indicado do ministro
Raimundo de Britto, da
Saúde.

Notas Médicas divulga ho-
Je a relação dos médicos
que serio recebidos na Or-
dem do Mérito Médico. São
eles:

Na classe de Gri chi:
prof. Edgar Magalhães Go-
mes;

Na de Grande Oficial: sa.
nltaristas Ernani Braga e
Mathlas Joaquim da Gama
e Silva;

Na de Comendador: prof.
Almir Madeira, drs. Ante-
nio Mendes Monteiro, Arls-
tldes Novis , Pilho, Carlos
Vasconcellos 'Prado, 

prof. '
Dagmar A. Chaves, drs. Ed-
gar Cerquei» Palc*o, Edmar
Blois, Germano Sihvãl de
Parla, Henrique Penna, Jes-
sé Paiva, José Fonseca da
Cunha, J. G. Laeôrte, Jú-
lio Munia, prof. Jurandir
Manfredini, Mário Perrelra,
Mário Pinto de Miranda, O.
B. do Couto e Silva e Pe-
dro Bloch;

Na de Oficial: drs. Abner
Brigldo Costa, profS. Afon-
so Bianco, Américo Plquet
Carneiro, A. Rodrigues de
MeUo, A. Pinto Vieira, An-

NOTAS MÉDICAS

tonio dos Santos Figueira,
drs. Armando Fabrlni, gene-
Bruno MarsiaJ, Clarimesso
Arcurl, Dalton Paranaguá,
Dolor Gentil Ramalho, Do-
mingos Junqueira de Mo-
rals, Durval Vianna, Fiam-
marlon Costa, Francisco Pi-
nheiro da Rocha, Garibaldi
Bezerra de Faria, ttrlgadei-
ro-dr. Georges Guimarftes,
Geraldo Siffert, Henrique
Bandeira de Mello, prof.»
João Cardoso de Castro,
Jcáo Fontes Tones, general-
dr. João Malicesky Júnior,
prof. J. A. Nova Monteiro,
José Norberto Bica, J. L.
Guimarftes Santos, José Bo*
livar Drummond, Leônidas
Cortes, Luiz Miguel Scaff,
Mário Machado de Lemos,
Mlchel Abu-Jamra, Milton
Cordovil, Osolando Macha-
do, prof. Paulo de Carvalho,
Raul Bittencourt, Ricardo
Veronesi, Raphael Werneck
alm.-médico Renato Campos
Martins, Rodrigo Ulisses de
Carvalho, Savlno Gasparinl,
Sérgio Azevedo, Spinosa Ro-
thler Duarte, Velto MourSo
Crespo, Vicente Fernandes
Lopes e Walter Hugo San-
dali.

Na classe de Cavaleiro:
drs. Avelino Pessoa Cavalcan-
ti, Renato Ferreira Paz, Sér-
gio Aguinaga. Sperldlão Car-
valho e José Barreiros Terra.

* * *

* No próximo dia 14, têr-
ça-felra, às 14h, terá conti-
nuação, o Curso de Cirurgia
Pedlitrlca para enfermeiras

diplomadas, no Hospital dos
Bancários, ministrado pelo
ral-dr. Artur Alcântara,
prof. Bernardo Couto, dr.
dr. José Maria Sampaio, che*
fe do Setor de Cirurgia Pedia*
trica daquele hospital.

i 
' ' 

* * *

O Cubro de Atualixacio
em Epidemioiogia, que será
ministrado pelo prof. Nelson
de Araújo Morais, sob os
auspícios da Associação Mé*
dica do Estado da Gucnaba-
ra, terá início no próximo
dia 15, quarta-feira, as 18h.
As aulas serão às segundas e.
quartas-feiras, no mesmo ho*
rário. O curso é destinado
a médicos, enfermeiros, ve-
terlnárlos, engenheiros e aca-
dêmicos da última série. Ins*
crições abertas, na sede da
AMEG, à Rua Senador Dan-
tas, 7-A, 3.» andar.

* *' *

O ministro da Saudei dr.^
Raimundo de Britto, recebeu
das mãos do dr. Ernani Agri-
cola a coletânea de leis e
outros atos, relativos aos
problemas ligados ao Minis-
térlo da Saúde. No dia 9, à
tarde, o referido médico sa*
nltarista, em companhia dos
seus companheiros da Comis-
são Especial, drs. Nilson
Guimarães e Fernando Seidl,
e d. Marília Pires Galvão, le-
vou o resultado de seus tra-
balhos ao dr. Itagildo Fer-
reira. chefe do gabinete do
ministro no Rio, que os en-

caminhou ao ministro Rai-
mundo de Brito.

* *
* De 25 a 29 de Julho pró- .

ximo, no Rio, será realizado
o X Congresso Brasileiro dc
Cirurgia» com reuniões, no
Hotel Glória, e promovido

pelo Colégio Brasileiro de
Cirurgiões, tendo como tona
central "Antibióticos em Ci-
-urgia". Inscrições dos traba-
lhos na Secretaria do CBC,
até 30 de maio, impreterlvel-
mente. Outras informações
na referida sede: Rua Vis*
conde Silva, 52, Botafogo,
GB. .

* *

. * Comemorando o 81.* ani*.
versário, a Sociedade de Me-
dicina e Cirurgia do Rio de
Janeiro promoverá sessão so-
Iene na próxima térça-felrà,
14, às 21h, na qual homenagea-
rá os ministros da Saúde, dr.
Baymundo de Britto, o da
Educação e Cultura, prof.

Raymundo Monia do Aragao,
bem como a ABIF — Asso-
ciaçfto Brasileira datadústtia
Farmacêutica, pelo apoie
prestado à realização da
Conferência Brasileira de
Atualização e Intercâmbio
Médico. Especialmente con-v
vidado, o ministro Raymundo
de Brito proferirá conferèn-
cia sobre "Realizações do Mi-
nistério da Saúde" e o prof.
Álvaro Cumplido SanfAnna,
vice-reitor da Universidade
do Estado da Guanabara, fá-
rá a oração alusiva ao ani-
versário da Sociedade.

FERNANDO SEIDL

Uma máquina recentemente inventada nos EUA
permite o envio de imagens através de qualquer apa-
relho telefônico comum. De certa forma, a máquina
"olha'" para uma imagem e "conta" o que "vê", pelo
telefone, a outra máquina na extremidade oposta do
fio, e esta traduz em forma pietórica os sinais sonoros

. que "ouve".
A transmissão de imagens pode ser feita em meio

a uma conversa telefônica, para suplementá-la; tudo
o que se exige é colocar o fone receptor em uma
armação presa à máquina, Nenhm fio liga a máquina
ao telefone. Do lado em que está o fone transmissor,
a fotografia, o desenho, o documento ou o objeto é
colocado em um cilindro no interior da máquina. Do
lado receptor, a reprodução aparece sobre papel co-
mum. Uma ilustração do tamanho de uma carta
comum leva somente seis minutos para ser recebida
e reproduzida. A máquina é portátil, pesando apenas
21 kg e suas dimensões são praticamente as de uma
máquina de escrever de tamanho médio. Pode ser
ligada m qualquer tomada. ^
Seu-trabalho, se ís»tda^ei?utate..maneir.a;.

No interior da máquina exi3tem dispositivos que
podem rodar e colher luz refletida que seja focali-

zada, passando através de um filtro a uma célula fo-
toelétrica, ou "olho eletrônico". O filtro decompõe a
imagem em luz e sombras, algo como a reticula de
impressão de fotografias em jornais e revistas.

Dependendo de como "vê" uma luz ou uma som-
bra, a célula fotoelétrica gera um sinal que é ampli-
ficado para produzir voltagens de diferentes potên-
cias. As voltagens são convertidas em sons e são estes
sinais audíveis que se transmitem pelo telefone, exata-
mente como uma música ou uma voz.

No fone receptor, o som é reconvertido num sinal
eletrônico e em seguida numa voltagem variada. Esta
voltagem é aplicada a um mecanismo de desenho que
roda em sincronização com os instrumentos rotativos
do transmissor. Sempre que as rotativas captam uma
área de sombra, o aparelho receptor é ativado, repro-
duzindo uma área de sombra correspondente. A exten-
são do documento determina o tempo requerido para
a transmissão. Uma assinatura transmitida para fins
de verificação leva somente cerca de 30 segundos. Uma
mensagem de meia página exige três minutos. O sis-

"'féma""põ(Iè""ger" "empregado enr-qualquer--linha.-tfile-....
fônlca de comunicação vocal.

NOTICIÁRIO ODONTOLÔG1CO

Cidades do futuro livres
de todas as impurezas

No ano 2.000, as cidades, serão inteiramente lim-
pas de impurezas, surgirão novas e esplêndidas dos
desertos e florestas, envoltas numa atmosfera de ar
absolutamente puro e movidas a eletricidade nuclear,
sem os inconvenientes da poluição de gases e detri-
tos. Gigantescos centros industriais subterrâneos, cons-
truídos em torno de enormes reatores, farão ò pro-cessamento de intermináveis cargas de lixo e detritos
das cidades e sua conversão em novos materiais úteis
ao homem. Usinas automatizadas, movidas a energia
nuclear, sobre o leito dos oceanos, aproveitarão as
riquezas minerias ai depositadas. Estações atômicas
produzirão energia barata para fabricar ar condicionado
no verão e calor no inverno, sem poluir o ar, além
de fornecer energia para o funcionamento de carros
elétricos sem as emanações de gases nocivos.

Estas especulações sobre a cidade do futuro, onde
reinarão a limpeza e o ar puro, não são sonhos de
visionários nem de ficção cientifica, mas sim da Co-
missão de Energia Atômica dos EUA, que ao ensejo
de seu 20° aniversário publicou um relatório onde
são analisadas em bases positivas as possibilidades dó
sociedade de amanhã.

Em seus primeiros anos, a Comissão deu maic*
ênfase à construção de um forte e diversificado arse-
nal atômico; mas a tendência nos 14 anos passados
vem sendo no sentido de colocar o átomo a serviço
do homem.

SEM IMPUREZAS

Dentro de mais 14 anos, informa o relatório, n
energia nuclear estará gerando 25% de to-io o po-
tencial energético dos EUA, proporção que atingirá
50% no ano 2.000, quando serão gerados 200 milhões
de quilowatts de potência nuclear.

Idêntica expansão está prevista no exterior, de-
vida em grande parte à contribuição tecnológica e fi-
nanceira do programa "Átomos para a paz", dos EUA,
sem contar o esforço da França e da URSS, no mesm:>
sentido.

A Comissão especula a respeito do papel do átomo
numa sociedade livre de impurezas, num futuro nãu
muito remoto, observando que sua concretização de-
penderá de decisões políticas, sociais e econômicas to-
madas "hoje, amanhã e nos próximos 20 anos". Quan-
to ao futuro próximo, o papel benéfico e relevante dn
átomo é evidente. Por exemplo, "espera-se que con-
tribua para o programa "Água para a paz", do pre-
sidente Johnson, que destaca a importância da dessa-
linização da água do mar para suplementação das re-
servas mundiais de água potável.

Este programa foi iniciado com a usina atômica
de dessalinização em andamento na Califórnia, parj
150 milhões de galões diários e os projetos conjuntos
EUA-Israel e EUA-México, éste último já em fun-
cionamento desde a semana passada, fornecendo ener-
gia elétrica para o sudoeste norte-americano e mi-
lhões de galões de água potável para o México.

PILHAS ATÔMICAS

Por outro lado, já se divisam as perspectivas de
pilhas atômicas perenes para acionar corações ace-
nando com a possibilidade de vida normal, para car-
díacos. Atualmente existem pilhas para esse fim, as
quais contudo devem ser freqüentemente substituídas.
A primeira pilha atômica experimental, alimentada por
radioisótopos de baixo nível, está sendo construída
nos EUA

Embora prossigam as tentativas de miniaturiza-
ção, ainda está muito longe o tempo em que as pilhas
atômicas para acionar corações artificiais serão do
tamanho de uma moedinha. Tais pilhas serão implan-
tadas na caixa torácica com o coração sintético, para
funcionamento por tempo indeterminado.

ÁTOMO PACÍFICO

A história da Comissão de Energia Atômica dos
EUA mostra que ela passou de uma fase de absoluto
sigilo para franca atividade aberta em torno do áto-
mo pacífico. Isto começou em 1954, quando-o Con-
gresso reviu a Lei de Energia Atômica, de 1946 quan-
do foram fabricadas as bombas atômicas lançadas sô-
bre Hiroxima. O resultado foi uma disseminação de
usos benéficos do átomo difícil de ser contada num
simples artigo. Em 1947, somente uns poucos labora-
tórios trabalhavam, sob rigoroso sigilo, com radiolsó-
topos. Hoje, 10.000 instituições norte-americanas (e
talvez igual número no estrangeiro), usam radiois^-
topos na medicina, agricultura, indústria e pesquisacientífica. Os radioisótopos gerados no núcleo em ebu-
lição de um reator, são espécies radioativas de ele-
mentos ordinários, (cálcio, iodo, potássio, etc). São
os rastreadores que os médicos empregam para diag-
nosticar o câncer e o meio de que lançam mão os ci-
rurgiôes para atingir tumores de difícil alcance. São
ainda os instrumentos de medida do fluxo de petróleonos oleodutos, da espessura dos metais na indústria,
os instrumentos usados pelo bioquímico para ober-
var o funcionamento de órgãos no interior do corpo
humano, o meio empregado pelos cientistas agríco-
Ias para medir o vigor de uma planta, os seus fru-
tos e a adaptabilidade a diferentes solos.

I
ESFORÇO MILITAR

Mesmo o esforço militar da Comissão de Ener-
.cia Atômica, através dos anos, tem produzido bené-
ficos resultados. As usinas atômicas de hoje deri-vam do conhecimento adquirido com os reatores mi-litares que fabricaram combustíveis para armas. Amáquina de propulsão atômica do Savannah, o pri-meiro navio atômico comercial do mundo, fundamen-tou-se no desenho dos reatores que alimentam afrota de submarinos nucleares dos EUA.

O conhecimento da maneira como uma bombaatômica explode no subsolo, abre caminho para o pos-'sivel emprego de explosivos atômicos de fraquíssi-ma radioatividade ptara libertar gigantescas reser-vas subterrâneas de petróleo e gás natural, para criarbaías artificiais, nivelar cumes de montanhas paraleitos de ferrovias e rodovias e para dragar canais.Declara o relatório que a Comissão prevê novoshonontes de uso do átomo para expandir o abaste-cimento de gêneros alimentícios mediante sua pre-servação. Dez anos de esforços colocaram a esteri-hzaçao atômica de alimentos no ponto em que estão,ou seja, na fase de concretização de projetos de gran-de envergadura: por exemplo, uma usina em Boston
que conserva peixes e mariscos Tarav fins^cõínérclãlsTuma usina no Havaí para conservação de frutas tro-
picais e uma unidade em Nova Orleans que previneas pestes de insetos no trigo. Estas máquinas de bai-xa radiação matam nos alimentos as bactérias quecausam estragos. Os gêneros alimentícios quando bene.raiados, assim, não requerem refrigeração; resistema deterioração durante semanas e nada perdem deseu sabor.

VIAJA PARA OS 2T7A O PRO-
FBSSOR SÜKLYO SANTOS
OUVEIRA — A ílm át tire;
um curso sobre Odontologia
Sanitária dt 6 mtses nos EUA,
seguiu ps» o pais lrmto o
prof. 8. 8. OUveira, titular do
Instituto de Odontologia da
PUC do Rio de Janeiro,, pre-
sidente da Comissão de Educa-
Cio Sanitária Odontológlca da
ABO (Nacional) e professor ad-
junto das Faculdades de Odon-

'tologla da universidade Federal
do Rio de Janeiro • Flumi-
nense. ;i

„..*..„*....*. _

CURSO DE SAÚDE PUBLICA
MESTRADO — Graças aos es-
torsos do dr. Paulo Areai Jun-
to às autoridades do Mlnlsté-»
rio da Saúde, principalmente a
conceituaçSo que recebeu do
dr. Edmar Terra Blois, presi-
dente da Fundação Ensino Es-
peclaUndo de Saúde Pública,
Escola Nacional de Saúde Pú-
blica, foi incluído o odontologo
no currículo do Curso de Saú-
de Pública Mestrado, a ser lnl-
ciado a 27 de fevereiro corren-
te e que terminará a -22 de
dezembro de 1987. O referido
curso, em regime de tempo In-
tegral, oferecerá oportunidade
para oa alunos (cirurgiães-
dentistas) da GB e áreas adja-
eentes, eom uma ajuda de

custas mensal de Crt 100.000
• Crt 350.000 para os colegas
procedentes de outros Estados
t Territórios. Trata-se de lnl-
clatlva pioneira cm nosso Pais

que oferecerá aspectos que a
caracterizarão, talvez, como
única no ensino de Saúde Pú-
blica no mundo, pois visa ao
preparo de trabalhador de pri-
meira linha, permitindo, ao
mesmo tempo, por melo do
mecanismo de investigação, e
de critica de Idéias, a criação
de condições, mediante as
qualB seja possível o surgimen-
to das lideranças. Os In teres-
sados que deséjãrem"lnscHçao*'
para futuros cursos, poderão
procurar a sede da Fundação
Ensino Especializado de Saúde
Pública, Rua Leopoldo Bu-
lhões, 148-D, ou Informações
pelos tels. 30-4588 e 30-3816.

CURSOS DO PROF. PEDRO
PLANAS — A Associação Bra-
sileira de Ortopedia Maxilar
(ABOM) comunica que o pro-
fessor Planas, complementando
o seu Curso de Reabilitação
Neuro-Oclusal, dará um Curso
de Dentaduras, com técnica
aprimorada e dentro do con-
ceito fisiológico moderno, utl-
Uzando o artlculador Dentatus
modificado. Os referidos cur-
sos serão realizados nas novas

Instalações da Faculdade Flu- .
minense de Odontologia, no
período de 9 a li de fevereiro
corrente. Informações pelo te-
lefone 22-1645.

• A ODONTOLOGIA NA PES-
QUISA — A ABO (Nacional)
entrou em contato com o Con-
selho Nacional de Pesquisa
para iniciar no Brasil, oficial-
mente, pesquisas odontológicas.
No mundo civilizado os gran-
des problemas da Odontologia
Social Inclui os cinco maiores
assuntos da Odontologia Bani-.,
tárla: a cárie dentária, as pa- 
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rodontopatias, as maloclusões,
o câncer bucal e as más for-
mações maxllo-faclals com to-
dos os temas básicos e clínicos
que provocam dotações vulto-
sas no orçamento dos gover-
nos dos países mala adianta-
dos, na esperança de que en-
contrem soluções. O dr. Arls-
teo Leite, tia qualidade de pre-
sidente da ABO, credenciou o
prof. Homero Coutinho para os
primeiros contatos com o órgão
governamental brasileiro .en-
carregado destas Investigações.
Está sendo constituída pela
ABO (Nacional) uma comissão
para atender as solicitações dos
clrurglões-dentlstas que dese-
jam encaminhar pedidos de
financiamento de pesq u 1 s a s

odontológicas a serem realiza-
das em centros que disponham
de condições técnicas conside-
radas aptas. O presidente e
vice-presidente do CNP) pro-
fessõres Concelro e Grillo, rnos-
tram-se interessados neste nõ-
vo setor agora aberto à odon-
tologla.

i -Jíu
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ABO (SEÇÃO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO) — FE-
TRóPOLlS — Tomou posse a
nova diretoria eleita que ficou
assim constituída: Presidente
— Dr. Arão Furman; Vice —

" Domingos' "pàdüla"' 'Bruno; 
i.°

secretário — Samuel Nussem-
baum; 2.° secretário — Eckner
Antônio de Andrade; Tesourei-
ro — Walter- Gelli; Biblioteca-
rio — Paulo Márcio Martins;
Conselho Fiscal — Alexandre
Herculano Custódio, Leônidas
Sampaio Fernandes e Lyrlo
Fassano; Comissão de Defesa
da Classe — José Paullno Gol-
dl, Lalr de SáJ#Onéblo Benve-
nutl e Otorlno Roberto Padula.

(

Toda correspondência para \
esta coluna deve ser endere-
cada para: Dr. José Davld »
Schubsky — Edifício Avenida
Central — Av. Rio Branco, 156
— 32.o andar — grupo 3236 —
ZO 21 — Guanabara.

TRILHOS & DORMENTES

Crescem os metrôs
do Rio e São Paulo

Na rida de um ser multo
mais importante que o nasci-
mento é o momento da con-
cepeio. Da centelha mágica surf
glda do encontro dos opostos.

Entre esse Instante supremo até
o primeiro vagido à luz do sol
decorrem os nove meses nor-
mais da vida lntra uterlna. Onde
a natureza molda sabiamente,
o que um dia terá um nome.
Os metrôs do Rio de Janeiro e
SSo Paulo vivem atualmente
essa fase escura, dos gabinetes,
que corresponde a fase do pro-
Jeto e da preparação dos mol-
des para os futuros recém-nas-
cldos. E trabalham desesperada-
mente para reconquistar o tem-

po perdido. Os anos gastos com
protelações e "panos quentes"
de Governadores _*—Prefeitos
omissos enquanto o drama do
transporte se avolumava até
atingir o porte atual. As duas
cidades a esse respeito encon-
tram-se com 40 anos de atraso.
Olhem o desenvolvimento da
população do Rio evoluindo de

um milhão e cem mii habitan-
tes em 1920 para um milhão e
novecentos em 1940. Pulando
para dois milhões e quatrocen-
tos em 1950, três milhões e tre-
zentos em 1960 e marchando

para a marca dos quatro ml-
lhões e setecentos daqui há três
anos. Com SSo Paulo o mesmo
ocorreu, em forma mais cira-
mátlca, tornando Impossível um
transporte de tal massa sem o
recurso de linhas de metropo-
lltano. Essas linhas são uma
conseqüência lógica, fatal, da
denslficação demográfloa. Tão
lógica como o momento em que
se torna indispensável a cons-
trução obrigatória de esgotos,
galerias, águas pluviais, quando
o número de habitantes por qui-
lómetro quadrado atinge deter-
minado valor. Imaginem por
um momento, o que seria do
Rio de Janeiro e Sio Paulo
sem uma rede de esgotos. Ca-
da qual utilizando o furado do
seu quintal para descarga de
sua fossa. No setor de trans-

porte coletivo é isso que ocorre.
O congestionamento crônico, a
perda de horas de trabalho no
interior das conduções, o des-
gaste de material e vidas nessa
batalha diária da condução, são
sintomas da inexistência de 11-
nhas de metrô. E' uma experi-
êncla que cada um sente dlà-
riamente. Os governos de S.
Paulo e Guanabara têm dlai>
te de si, portanto, uma tarefa
de verdadeira salvação pública
Idêntica a de Oswaldo Cruz con-
tra a febre amarela. Fellzmen-
te estão ativos compreendendo
que não é possível perder nem
mais um minuto em discussões
estéreis. Vemos com prazer o
velho S. Paulo saltando na
frente para a fase do proje-
to. Uma fase indlscutlvelmcn-
te delicada pois um erro, uma
má Interpretação, poderá criar
situações Irreparáveis no futu-
ro. O projeto é a gestação onde
uma série de configurações exls-
tentes são levadas em conta.
Entre elas que uma linha de

metrô em última análise é uma
linha de estrada de ferro su-
jelta a normas e padrões espe-
ciais. No Brasil adotamos a téc-
nica ferroviária norte-america-
na com ligeiras adaptações de
caráter local. Será econômico
que se utilize o máximo possi-
vel a experiência já adquirida.
Será mesmo indispensável que,
em linhas gerais, o metrô do 
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Rio de Janeiro e S. Paulo obe-
deçam as mesmas característl-
cas técnicas. Pois nio podemos
nos dar ao luxo de ter em S.
Paulo o material rodante dlfe-
rente do da Guanabara. A esse
respeito a Indústria nacional es-
tá plenamente desperta. Atuan-
do no sentido de uma coorde-
nação entre os projetos dos dois
grandes centros. Uma troca de
Informações entre os que têm
na barriga, (desculpem, na ca-
beca), os futuros sistemas do
Rio e Sio Paulo e a indústria
nacional, multa coisa lnteres-
sante poderá surgir. Pois ami-
ros é na gravidez que se mol-
da o ser...

FUAD ATALA MURILLO NUNES DE AZEVEDO
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Em solenidade que contou
com a presença de professo*
res, funcionários e alunos,
assumiram suas funções nos
cargos de presidente da Fun*
dação Educacional e Universi*
tária Campograndense (FEUC)
• Direção da Faculdade de
Filosofia de Campo Grande,
os professores Emmanuel Le-

A história das áreas do
Rio, de 50 em 50 anos será
mostrada no Museu da
Imagem è do Som, através
de cartas levantadas pelo
cartografo Eduardo Cana-
brava Barreiros.

O prof. Marcelo de Ipa-
nema, informa que o cur-

ontsinis e João Alfredo Li-
bânio Guedes.

O professor Emmanuel Le*
ontsinis, que é também cate-
drático do Colégio Pedro II,
foi eleito por maioria absolu-
ta pela Assembléia Geral Ex*
traordinárla da FEUC realiza-
da em 27 de dezembro de
1966 e cuja ata está devida-

to constará de cinco pales-
trás, proferidas pelo prof.
Canabrava Barreiros, do
Instituto Histórico e Geo-
gráfico Brasileiro, conhece-
dor da História do Rio.

O curso vai mostrar as
plantas da cidade desde a
fundação até os nossos

Filosofia de CG tem novos dirigentes
mente registrada em cartó-
rio.

O professor Leontsinis, ou-
vido pela reportagem, decla-
rou que assume o cargo, va-
go desde quatorze de feve-
reiro de 1966 com a renún-
da do então presidente, pro*
fessor Deblangy Machado de
Almeida, com a sincera e tio-
só intenção de servir i FEUC

da qual, aliás, é sócio-funda-
dor, juntamente com outros
colegas de expressão do ma-
gistério carioca.

NOVO DIRETOR

O novo diretor da Facul-
dade de Filosofia de Campo
Grande, mantida pela FEUC,
é o professor Joio Alfredo
Libânio Guedes, educador,

Professor-Regente de História
da América, professor da
U.E.G., do Colégio Pedro II
e autor de várias obras di-
dáticas.

O cargo de diretor da Fa-
euldade também estava vago
desde março de 1966 com a
renúncia do professor Tito
Urbano da Silveira e para
êle foi eleito o professor Li-
bftnio Guedes, por indicação

em lista triplice dt Congre-
gação e aprovação do Conse*
lho Diretor da FEUC, em re-
união de 16 der janeiro de
1967.

Na oportunidade da sua
investldura no cargo, declarou
o professor E. Libânio Gue-
des. que estava imbuído das
melhores intenções para com
professores, funcionários e
alunos, declarando ainda que

Curso mostrará ò Rio através dos tempos
dia?. Para conseguir reali-
zar a imagem cartográfica
do Rio, em cada período, o
prof. Canabrava há muitos
anos vem fazendo exausti-
vas pesquisas no passado
carioca.

As cinco palestras terão
os seguintes titulos:

1) — As Lagoas, e Ala-
gadiços — localização de-
nominação, extinção;

i
— Os Rios — hidrogra-

fia primitiva e atual. *

—¦ Os Morros — de-
nominação, transformação,
desaparecimento.

— Caminhos Primitivos
— aparecimento e evolu-
ção. •

— Cartografia Históri-
ca da Cidade.

Os alunos disporão de
esquemas impressos refe-
rentes às aulas, pela tema-
tica a ser examinada. O

curso interessará às fôr-
ças armadas, aos engenhei-
ros civis, . sobretudo da
SURSAN, aos estudantes
de Geografia e História das
Faculdades de Filosofia,
aos jornalistas, historiado-
res professores do ensino
médio e primário, normalis-

não sabe odiar, que só sabe
amar, pois só com o amor
se constrói è. que, por isto
mesmo, estava disposto a co*
laborar com todos e de to-
dos esperava a mesma ati-
tude.

EXAME VESTIBULAR .
í

E* de calma a situação na -
FEUC e na Faculdade de Fi- ?

tas, enfim a todos os que
amam a cidade.

O início das aulas será
na segunda quinzena de
fevereiro, estando já aber-
tas as matrículas na Se-
cretaria do Museu. Será
cobrada taxa de íreqüên-
cia. O curso terá a dura-

—- *».«iij-)*WiBf.*ça,

losofia, ondg.. os trabalhos
prosseguem normalmente, com
os dirigenteí eleitos para a
nova gestão intelrainente vol-
tados ao trabalho.

Ainda no corrente mês de
fevereiro, serão realizados os
exames vestibulares aos vá-
rios cursos da Faculdade, já
reconhecida por Decreto pre-

i sidencial numero 59.848, da
23-12-1966.

1
ção de cinco semanas e o
Museu da Imagem e do
Som fornecerá diploma de
conclusão do curso aos seus
freqüentadores. M a i o res
detalhes po Museu da Ima-
gem e do Som. Praça Ma-
rechal Ancora n.° 1. Tele-
fone 42-5853.

Roteiro
ANDRÉ MAUROIS

O Colégio André Maurois
esti convocando os pais dos
seus alunos para uma reunião
no colégio, no próximo dia
14, às* 20h, para tratar da
Instalação da Associação de
Pais. •

No dia 22, às 14h30min, de-
verão ^comparecer ao Colégio
André Maurois todos os alu-
nos aprovados, inclusive os
considerados excedentes, pa-
ra um teste dé classificação
para as várias turmas, levan-
do caneta esferográfica azul
ou lápls-tinta. Ao que se in-
forma, aquele colégio, com as
providências adotadas para a,
construção de anexos, não te-
rá excedentes êste ano.

REALIDADE
BRASILEIRA

A comissão organizadora do
Curso Realidade Brasileira
que será realizado na Mai-
son de France (gratuitamen-
te), informa que as sessões
de segunda e terça-feira, se-
rão realizadas no horário de
15h45min e não às 18h como
havia sido programado, em
virtude do racionamento de
energia elétrica. No dia 13 —
sessão de cinema; dia 14 —

conferência do ministro Mp-
niz de Aragão; dia 16 — ses-
são cinematográfica; dia 17

conferência do ministro
Nascimento Silva; dia 20 —
sessão de cinema; dia 21 —
conferência do reitor Cie-
mentino Fraga. Filho;, dia 22

sessão de cinema; dia 24 —
conferência do professor Càn-
dido Mendes; dia 27 — ses-
são de cinema; dia 28 — con-
íerência do ministro Roberto
Campos. As inscrições pode-
rão ser feitas pelos telefones:
57-8446 e 42-4357.

COLÉGIO ESTADUAL

Colégio Estadual Amaro Ca-
valcantl — Renovação de ma-
trlculas — A renovação de
matrículas relativa ao ano de
1967 será realizada nos dias
-e horários seguintes: dias 22
e 23*2*1967 — 8 às 12h — 1?
e 2* séries ginasiais dos alu-
nos procedentes do ex-anexo.
13 às 17h — 3* série ginasial.
Dias 24 e 27-2-1967 — 8 às
12h — 2* série ginasial da
sede; 13 às 17h: 4* série gi-
nasial. Curso Noturno — dia
23*2-1967 — 17 às 22h: l?s
séries; dia 24-2-1967 — 17 às
22h: 2?s séries; dia 27*2-1967

17 às 22h: 3?s séries. OBS*:
1) Os alunos deverão apre-
sentar 4 retratos 3x4 (uni-
formizados e envelopados), 2)
A taxa única de matrícula se-
rá de Cr$ 15.000.

ECONOMIA

Faculdade de Ciência» Eco-
nômica» — Vestibular — HO-
rário das provas dos cursos
do Giêaeias-Etionflmicasi-Giên--
cias Contábeis, Ciências Atua-
riais e Administração: Elimi-

GINASIAL — CLÁSSICO
CIENTIFICO EM 1 ANO
CIENTÍFICO — CLÁSSICO

SEM GINÁSIO
Professores do Col. Pe-

dro II e Ett. da Guanabara
Av.vRio Branco, 185, t/1513
Tel.: 52-8686 61522

ALUNOS REPROVADOS

EXAMES DE- 2,a ÉPOCA
Aceitam-se transferências

Colégios — Riachuelo e Tijuca

COLÉGIO JOHN KENNEDY
Rua 24 de Maio, 516

Anexo — Rua Haddock Lobo, 22 — Tijuca.
39692 71

CURSO DE MASSAGEM
Na Associação do Hospital dos Servidores do Estado,

Rua Sacadura Cabral, 178. Pr. Mauá. Inscrições lOh às
19h. Aulas: 3as. e 5as. feiras. 27686

CONCLUIU 0 GINASIAL?
ENTÃO FACA 0 COLEGIAL
TÉCNICO DE ELETRÔNICA!

É equivalente ao Curso Científico, com os mes-
mos direitos.

Oferece altos salários, na indústria, ao diplo*
mado.
Ainda durante o Curso você pode obter em*
pregos bem remunerados.

A posição do técnico diplomado é a de assis*
tente de engenheiro, com registro no CREA.

A eletrônica é setor de maior futuro no Brasil
e no mundo.

E VOCÊ SE REALIZARÁ, PAGANDO MENSALIDADES
DESDE, APENAS, CR$ 33.000.

Oficializada pelo MEC

ESCOLA TÉCNICA DE
CIÊNCIAS ELETRÔNICAS

RUA HADDOCK LOBO, 443 - 445 - 1.° ANDAR
(Largo da Segunda-Feira)

75123

natórias: dia 18/2 (sábado) —
àl 14h — Matemática; dia
19/2 (domingo) — as lOh —
Português, ós candidatos de-
verão vir munidos do cartão
de identidade fornecido pela
Secretaria sem o que nio se-
rá permitido realizar a pro-
va. Local de realização da
prova — Avenida Pasteur, •

250 (em frente ao Iate Clu-
be). As provas classificató-
rias serão marcadas após a
divulgação dos aprovados nas
eliminatórias.

ARQUITETURA

Faculdade de Arquitetura
Concurso de Habilitação
Horário das prova» — De-

senho a anão livre — Dia 15
de fev., às 8 horas: candi-
datos cujos nmoes Iniciam
pelas letras A a G; dia 16
de fev., às 8 horas: cândida-
tos cujos nomes iniciam pe-
las letras H a M (até Maria
Lourdes Fernandes da Fon-
seca): dia 17 de fev.. às 8
horas: candidatos cujos no-
mes iniciam pela letra M (a
partir de Maria' Lúcia Al-
meida Botelho) até a letra
Z. Desenho Pro jetivo — dia
20" de fevereiro, às 13 horas.
Matemática — dia 27 de íe-
vereiro, às 13 horas. Física

dia 28 de fevereiro, às 13
horas. Os candidatos deverão
estar presentes 30 minutos
antes da nora fixada, quando
será feita a chamada, mu-
nldos de cartão de inscrição
fornecido pela Secretaria, e
de carteira de identidade ex-
pedida por órgão oficial.

Para as provas de Desenho
os candidatos deverão trazer
o material próprio de dese-
nho.

A relação nominal de cha-
mada para a prova de De-
senho a mão livre foi orga-
nizada por ordem alfabética,
devendo ser afixada na Por-
taria da Faculdade amanhã»
dia 13, às llh, a constituição
das turmas. Matrículas —
Estarão abertas até o dia 25
de fevereiro, no horário de
9 às 12 horas. Exames de 2a.
época — Serão realizados a
partir do dia 15 de íeverei-
ro, conforme horário já di-
vulgado e afixado nos qua-
dros de aviso da Faculdade.

MEDICINA

Escola de Medicina e Cl-
rurgia — 1.* Cadeira de CH-
nica Médica — -Serviço do
prof. Jacques Houli (Semana
de 13 a 19 de fevereiro) —
2a.-feira 13, llh — Sessão de
Cardiologia — Drs. Haronid
Lessa e Ivan N. dos Santos;

14h — Clube da Revista —
dr. Newton Gheventer. 3a.-
feira, 14, llh — Sessão Aná-
tomo-Clínica — Relator: dr.
Moacir Abreu; Patologista:
dr. Onofre de Castro; 13h —
Curso de Eietrocárdiografia

dr. Ivan N. dos -Santos;
14h — Curso de Ciências Bio-
Psico-sociais — dr. Leão Ca-
berníte. 4a.-fetra, 15, llh —
Sessão de Radiografia — dr.
Wald e m a r Kischinhevsky;
13h — Revisão de Radiogra-
fia — dr. Waldemar Kischi-
nhevsky. 5a.-feira, 16, llh —
Sessão de Reumatologia — 1

Artropatia Hemofílica —
apresentação de um caso —
drs. Ornar da Rosa Santos e
Moacir Abreu; 2 — Üsteo-
Artrose de coluna e bursite
subacromial calcificada bila-
teral — aspectos reumatòló-
gicos e psicodinâmicos — drs.
Annibal P. Mathias Filho e
Carlos Doin; 3 — Fascite
Palmar — aspectos de trata-
mento — drs Antônio V. da
Penha e Abranham Fiszman;
13h — Curso de.Eletrpcar-
diografia — dr. Ivan N. dos
Santos; 14h — Curso'de Ciên-
cias Bio-Psico-sociais — dr.
Leão Cabernite. 6a.-feira, 17,
llh — Sessão Clinica: 1 —
Sindrome de Cushing — dr.
José Carlos Spíelmann; 2 —
Febre Obscura — Endocardi-
te Bacteriana — Interno Be-
nedito Sacomano e dr. Ivan
N. dos Santos. Sábado, 18,
8h — Sessão de Radlodiag-
nóstico — dr. Waldemar
Kischinhevsky; flh — Sessão
de Eietrocárdiografia — dr.
Haronid Lessa; llh —Ses-
são Didática — prof. Jacques*n
Houli e dr. Carlos Doin.

ENGENHARIA

Escola Nacional de Enge-
nharia — Transferência —'
Chamados à Seção de Cur-
rículo Escolar os srs. Fer-
nando Alberto da Costa Di-
niz, Stênio Alvarenga Filho,
Edson Teixeira Campos Vaz,
Antônio Francisco Ribeiro
Júnior e Hadir Maluf. AVI-
SO — Documentos em exi-
gência dos seguintes alunos
da Ia. série 1966 — Raimun-
do Benjamin Falcão, Reinai-
do José Caravellas, Reinaldo
Pavarino, Rogério de Mattos
Florence, Salvador Poulart,

L ADULTOS E A
\W. CRIANÇAS A\

JPRIMARK^

CURSO PREPARATÓRIO
S.L.F.

Direção: Profa. Lais Britto e Prof. Cel. A. T. Barretto.
ADMISSÃO ESPECIALIZADO — PRÉ-NORMAL— ART. 99 — MANHA, TARDE E NOITE.

Turma especial para admissão aos Ginásios Estaduais Noturnos.
RUA ARQUIAS CORDEIRO, 450 — SOBRADO

(Próximo ao Jardim do Méier)
75127

Art. 99 - Primário — Admissão
CURSOS PROFESSOR SAYÀ0

GINASIAL -- CLÁSSICO -- CIENTIFICO -- VESTIBULAR
COLÉGIO GUANABARA

R. Voluntários da Pátria, 477 — Tel. 46-0186 (Botafogo)
32485

QUE E 0 COMUNISMO?
Vá saber, no MEC, dias 20/22, às 22 horas, com a Dra. Fer

nanda Barcellos, em 3 cursinhos grátis. Inscrições tel. 30-4889 ou
2-7985 (Niterói). 10521

SEMINÁRIO PEDAGÓGICO
5 cursos grátis no MEC. Dias 13 a 21, de 17 às 19h, com Dra.

Fernanda Barcellos. Inscrições 30-4889 ou 2-7985 (Niterói) ou na
hora da 1.» aula. 10520

EXAMES DE Ia ÉPOCA
ACEITAM-SE POR TRANSFERÊNCIA

GINÁSIO - ZONA SUL

EXTERNATO DUQUE DE CAXIAS
* RUA SANTA CLARA, 285 - TEL- 37-0690

COPACABANA
4245! 71 I

Sérgio Magalhães Moreira,
Stephan Dlaula, Sérgio An-
tônio Jorge, Sylvio Brocla,
Silveira Pigliola Adriana, Sér-
glo Brasil Figueiredo, Siné-'
zio Rodgherl Rodrigues, Syl-
vio Martins Teixeira Neto,
Sérgio Matheus Pedrosa, Sér-
glo Luiz Maia Pereira, Ulri-
co Walter, Vitor Manoel Do-
mingues da Costa, Voltaire
Martelli, Victor da Silveira,
Youssef Boulkay , e Marcelo
Vaz de Campos, Matriculai
para 1967 — Será efetuada
na 2a. quinzena de íeverei-
ro para todos os cursos. Exa-
mes de 2a. época — Os exa-
mes de 2a. época sério rea-
lizados na 2a. quinzena de
fevereiro. Os Horários estão
afixados nos Quadros de Avi-'
so da Ilha e do Largo de São
Francisco.

INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO

Estão abertas, no Instituto
de Educação., de 13 a 23 de
fevereiro, das 12 às 16h, as
inscrições para o Curso de
Formação de Professores
para o Ensino Normal, em
nivel superior, para as se-
guintes modalidades: Didátt-
ca das Artes Visuais aplica-
das à Educação, Didática da
Educação Musical, Biologia e
Higiene Escolar aplicadas à
Educação e Estatística apli-
cada à Educação. O curso
será dado em 4 anos letivos,
em nivel universitário, de
acordo com a Lei de Diretri-
zes e Bases e funcionará,
diariamente, a partir das 17h.¦ Os programas do concurso e
demais Informações serão
fornecidas, diariamente, das
9 às 16h, na Cooperativa Es-
colar do Instituto.

VESTIBULAR DE
MEDICINA

Escola Médica do Rio de
Janeiro — A Escola Médica
do Rio de Janeiro, da Socie-
dade Universitária Gama Fi-
lho, realizará no próximo dia
24 o concurso de habilitação
para o preenchimento de 64

vagas ao*- curso médico. O
exame será realizado nos
mesmos moldes do vestibu-
lar unificado, isto é, consta-
iá de testes de múltipla es-
colha, e a correção e classi-
ficação, feitas por compu-
tador eletrônico. A prova
constará de 100 questões,
abrangendo as seguintes ma-
terias: Biologia Quimica, Fi-
sica, Português, Inglês ou
Francês (opcional). O diretor
da Escola, prof. Campos da
Paz, declarou-nos que não
haverá "excedentes" porque
o plano de "ensino integra-
do" com laboratórios multi-
disciplinares para grupos de
16 alunos não permite exce-
der a capacidade de 64 es-
tudantes por série. As lns-
crições encerram-se impre-
terlvelmente sexta-feira, dia
17 de fevereiro.

MADUREZA

Colégio Estadual Rivadá-
via Corrêa — Comunicamos
aos candidatos inscritos na
prova de Matemática que a
mesma será realizada ama*
nhã, dia 13, às 18h30mln.

ENFERMAGEM

Escola de Enfermagem da'
Cruz Vermelha Brasileira —
Acham-se abertas até 15 de
fevereiro, as inscrições para
a matricula nos Cursos de
Enfermagem e de Auxillares
de Enfermagem. As Interes-
sadas encontrarão na Secre-
taria da Escola, melhores in-
formações, no expediente das
llh30min às 16h30min exce-
to aos sábados.

ESCOLA DE
ENFERMAGEM
DA UFF

A Escola de Enfermagem
da Universidade Federal Flu-
minense, faz público, que de-
verão comparecer à Secreta-
ria da Escola, a partir do dia
13, até o dia 24 do corrente,
das 11 às 17h, improrrogável-

PERTENÇA EM POUCO TEMPO
A UMA DAS PROFISSÕES

MAIS RENDOSAS DA ATUALIDADE
— Auxillares de Engenharia (Mecânica, Elétrica, Civil).
— Eletrotécnica.
— Eletricidade — Distribuição.
— Operação em usinas e subestações.

Padrões Pedagógicos da ÉLÉTRICITÉ DE FRANCE, dita-
dos pela ELETROBRÁS — Para todos os níveis de cultura— Duração dos cursos, 8 ou 4 meses — Os alunos formados
estarão aptos a exercer a profissão em qualquer parte do
Pais — Aulas Diurnas e Noturnas — Estágin*. em USINAS E
INDÚSTRIAS — Orientação para colocação ao término dos
cursos. .

Informações e matrículas no INSTITUTO UNIVERSITÁ-
RIO DE PESQUISAS DA FACULDADE CÂNDIDO MENDES,
diariamente das 12 às 18 horas, na Praça XV, 101, sala 19.
Inicio de nova turma. Estude no INSTITUTO MARCONI DE
ELETROTÉCNICA. 43775

CURSOS DE TÉCNICA DE TRADUÇÃO
E VERSÃO

INGLÊS — FRANCtS — ALEMÃO — PORTUGUÊS
Baseado na Estilística Comparada. Indicado para tradutores

(incl. de filmes e peças), candidatos ao Itamaraty e ao magistério
oficial, vestibulandos, etc. Na Av. Alm. Barroso, informações:
45-8923. 17577

EXAMES DE ADMISSÃO
AO GINÁSIO

ZONA SUL

EXTERNATO DUQUE DE CAXIAS
Rua Santa Clara, 285 - Copacabana, tel.: 37-0697

42452 71

PUC INFORMA

FACULDADE
DE DIREITO

Exames vestibulares para preenchimento das
vagas do curso noturno de direito inscrições até 17
de fevereiro início das provas dia 18 informações
na secretaria, 2.° and. dó prédio central. *

Rua Marquês de 
"S. 

Vicente, 225, Gávea.
68143

mente, os candidatos abaixo
relacionados, a fim' de efetua-
rem matricula na 1* série do
curso superior de enferma-
gem: Adenir Cardoso, Adilma
Santos Pereira, Aldi Lima de
Souza, Ana Maria Galaxe, Au-
rea Lúcia Baptista, Castorina
da Silva Duque, Conceição
Rodrigues da Silva, Dalva Eu-
gênia da Silva, DJair Costa Be*
zerra, Edi Chung Nin, Elida
Amitrano, Elisa Gomes Góis,
Eloísa de Jesus Fernandes,
GUda Rodrigues, Helena Go-
mes Gols, Hélvia da SUva Bar-
ros, Ironete Goulart Gonçal-
ves, Ivanilda Silva de Araú-
jo, Izaelcia Chatel, José Antô-
nio Leal Pimenta, José Car-
los Pinto Guedes, Lacy Ma-
chado Braga, Maria Alice de
Brito Ramos, Maria Áurea Vi-
leia Dourado, Maria Eduarda
Santos Lima, Maria Inez Me-
dlna Monnerat, Maria Ivonil-
da Rodrigues Coelho, Maria
Joana Furtado, Maria Leda
Bezerra, Maria Lúcia Corrêa,
Maria Lulza dos Santos, Ma-
rla Raimunda Oliveira, Maria
Vilma Santos, Mário Leal dos
Santos, Marlene Morais San-
tos, Marlisete Reid Silva, Mi-
raldlna Margarida de Santa-
na, Mirlan Moreira de Vascon-
celos, Nelva Santos de Amo-
rim, Neusa Machado de Sá,
Nilson Nogueira, Nilza Mon-
teiro de Souza, Oscar Gomes
da SUva, Rosa Elena Rodri-
gues da Silva, Rosane Ferrei-
ra da Silva, Sylvla Nicolina,
Telma Ferreira Santos, Vânia
Oliveira Santos, Virginio Fa-
rias e Yolanda Alves da Silva.

A Escola de Enfermagem
da Universidade Federal Flu-
minense, que funciona em re-
gime de internato para alu-
nas e externato para alunos,
foi o primeiro estabelecimen-
to de ensino superior de en*
fermagem a participar de
Exame Vestibular Unificado,
tendo sido aprovados 50 dos

74 candidatos inscritos, sen-
do 22 do Estado do Rio de
Janeiro, 6 da Guanabara, 3
do Espirito Santo, 3 da Bahia,
15 de Sergipe e 1 fdo Piauí.

COLÉGIO
UNIVERSITÁRIO

O Colégio Universitário da
da PUC, reconhecido oficial-
mente, que eqüivale ao aluno
cur.°ar a terceira série dos
cursos clássico ou cientifico,
mantém abertas as suas ins-
crições até o dia 17, fundo-
nando a sua secretaria na
sala 129, das 8 às 12h, no
prédio central da Pontifícia
Universidade CatóUca. i

Além de possibilitar ao alu*
no a conclusão do curso co-
legial, o Colégio Universitá-
rio da PUC prepara vestibu-
landps para duas categorias:
Seção de Humanidades (Le-
trás, Psicologia, História, Geo-
grafia, Jornalismo e Pedago-
gia) e Seção de Ciências
(ano básico dos Instiutos de
F!si6á e Matemática r para *
Escola Politécnica). "¦-

Kl «iiiKfdl

COLÉGIO JOHN KENNEDY

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO
(RIACHUELO E TIJUCA)

GINASIAL * COMERCIALCONTABILIDADE * CLÁSSICO E CIENTIFICOADMISSÃO * PRIMÁRIO * ART. 90.
Matrículas abertas — Aceitamos bolsas de estudo. Os

folhetos de bolsas de estudos devem ser apanhados no pró-
prlo Colégio. Visitem as nossas Instalações de ensino sem
compromisso. Amplas salas, auditórios, praças de espor.
tes, etc.

R. 24 de Maio, 516 — Riachuelo. Anexo: R. Haddock
Lobo, 22 — Tijuca. 39691

COLÉGIO ACADÊMICO

CURSO NORMAL
abertas —

Rua Humaitá, 50 tels. 26-0614 e 26-8354
68035

ADMISSÃO AO GINÁSIO - ART. 99
CURSO 19 DE FEVEREIRO

Rua 19 de Fevereiro 23/Sob
Direção e orientação de ensino por professores

do Estado
Matrículas na Secretaria do Curso

das 9 às 18 hs.
Maiores informações tel. 27*6487, 25-1127

ART. 99
GINASIAL - CLÁSSICO - CIENTÍFICO

AMANHÃ INÍCIO DA 6.a TURMA
MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO HÁ JÓIA

MENSALIDADES 1.° cido - Cr$ 25.000.
2.° ciclo - Cr$ 40.000.

GRÁTIS!
2 livros de matemática

livro de português
cadernos — carteira estudante

CURSO TRINDADE
Rua Miguel Couto, 105 - S/ 1312
Av. Pres. Vargas, 482 — S/ 1312
Filial: Av. Rio Branco, 157 — 2.° andar.

SfÜ 7 -AMtMflt*3MffMsfaÉllti
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ENSINO

Direito matricula aprovados até 17
Apresentamos a relação dos

candidatos aprovados na Facul-
dade de Direito da Unlversida-
de Federal do Rio de Janeiro,
que deverSo efetuar a matrí-
cuia até o dia 17 do corrente,
lmprorrogàvelmente, no 19 ano
do curso de bacharelado. O pri-
meiro lugar foi empatado com
média 8,50 pelos candidatos
Fernando Jablonski, Geraldo
Ferraz e Maria Cristina Pas-
quinelli Bacha. Inscreveram 665
candidatos e foram aprovados
221.

Fernando JaMonskl — 8,50;
Geraldo Ferrar — 8,50; Maria
Chrlstlna Parquinelll Bacha —
8,50; Vitória Abi Rihan — 8,00;
Maria Consuelo Frota Merbeck

8: Ricardo Xavier — 8; Mar-
ceio Hdefonso Cunha — 8; Hu-
(o de Barros Ferreira da Silva

8; Hlsaslu Kataoka — 8;

INGLÊS EM CASA — Con-
vemç&o e Comercial. Os
Cursos da BBV (gravação c
livros) servem a toda a fa-
milia, em qualquer época.
Mensalidades de Cr$ 18.500.
Rua da Quitanda, 27; Av.
N. S». Copacabana, 1189;
Conde de Bonfim, 422 —
Loja K e Shopping Centcr
Méler. 36343

PARA-PSIC010GIA
Os mistérios da parapsi-

cologle revelados em au-
las técnicas e práticas, sò-
mente para adultos. VI-
dência, clarivlddncia, psi-
cografla, mesas falantes,
telequlnéilo, aparições etc.
"I.C.B" — Rua Uruguaia-
na, 114 — 1.° andar — Te-
lefene: 25-6185.

52473

Francisco Sérgio Rezende — 8;
Josué Crottl — 8; Celso Leonel

8; Maria Thereza Werneck
dos Santos — 7,5; Maria Can-
tuárla Pereira — 7,5; Márcio
Touflck Barukl — 7,5; Paulo
Flores Vlanna — 7,5; Nilson
Carlos Moulln Lousada — 7,5;
Henrique Figueira de Carvalho

7,5; Glória Márcia Spagolla
NapoleSo da Silva — 7,5; Glse-
Ia de Mattos Villas Boas — 7,5;
Eduardo Couto Silva — 7,5;
Beatriz de Castro Menezes Bar-
cellos — 7,5; Aríete Ferreira
Gomes — 7,5; Antônio Garcia
Pereira Filho — 7,5; Pedro Pau-
lo Braga de Sena Madureira '—
7; José de Freitas — 7; Maria
do Carmo Lozano — 7; Sheila
de Albuquerque Blerrenbach —
7; Sérgio Fuzelra Martagão Ges-
telra — 7; Olga Maria de Me-
nezes — 7; Helvécio de Car-
valho Couto — 7; Fernando An-
tônio de Almeida — 7; Fausto
Verneck Soares Filho — 7; Es-
nesto Cardoso Roesslng — 7;
Katia da Costa Marques — 7;
José Narciso da Fonseca Silva

7;João Carlos Braga Gulma-
rães — 7; Jairo Vlctor Macha-
•do — 7; Ana Maria Cotta Gon-
çalves Pereira — 7; Ana Maria
da Costa Castro — 7; Álvaro
Vicente de Melo Miranda — 7;
Sueli da Silva — 6,5; Maria Te-
resa Moura Corrêa — 6,5; An-
tônlo Marques Porto e Santos

6,5; Yete Maria de Castro
Araújo — 6,5; Virgínia Maria
Ramos Pinho — 6,5; Suely Mar-
quês Barbosa — 6,5; Maria Lu!-
za Werneck dos Santos — 6,5;
Maria Leonor Jourdan Gomes

6,5; Sérgio Henrique- da Cos-
ta MagalhScs — 6,5; Maria Car-
neiro Leite — 6,5; Márcio Ge-
raldo Lorena de Araújo — 6,5;
Regina ¦ Barreira dos Santos —
6,5; Plínio Mauro Junqueira
Bastos — 6,5; Maria Lúcia Colan-

ART. 99
MANHÃ — TARDE — NOITE

Novas Turmas Especiais
para jovens de

Iè> anos ,o ciclo (ginasi8l) t>
ílt aaos ,0 *, , , • „2.° ciclo (colegial)

Garantida a eficiência já comprovada

CURSO DELTA
Kua Siqueira Campos, 43 — Sala 1.020 — 10.°

gelo — 6,5; Luiz Fernando Graf-
fé Tompson — 6,5; Ludmila Pa-
pi — 6,5; íris Selene de Faria
Franco — 8,5; Gilda Melman —
6,5; Everado Luiz Moreira Lima

6,5; Leda Leite Leal da Cos-
ta —- 6,5; EUane Pereira de
Araújo Góes — 6,5; Eduardo
Sabola Monte — 6,5; Denls Bor-
ges Barbosa — 6,5; Jorgenete
de Azevedo Basülo — 6,5; Cris-
tina Soares de Arruda — 6,5;
Civla Spekton — 6,5; Antônio
Sérgio Lima Mendonça — 6,5;
Ana Maria Coutinho Ferrão —
6,5; Antônio Fernando Colleta
de Almeida — 6,5; Süvio Olivei-
ra Borges — 6; Sônia Márcia
Rodrigues da Cunha — 6; Ru-
bia Maria Santana Thevenard

6; Lucflla Curvelo Baptlsta
6; Lula Edlna Leitão — 6;

Jullval Carvalho Silva — 6; Jo-
sé AntAnlo — 6; Ornara Vas-
concellos Costa — 6; Hallé Sa-
lasslé da SUva — 6; Vera Lú-
cia Fernandes Bernardlno — 6;
Valéria Neves Sales — 6; Ma-
ria Thereza Bartolomeu — 6;
Sônia Tamar Vieira de Castro

6: Maria José Figueiredo Ta-
veira — 6; Maria .de Lourdes
Alves Costa Rodrigues — 6;
Maria de La Concepcion Morei-
ra Balay — 6; Rune Peixoto —
6;Márclo Arauto Lage — 6; Re-
gina Cores Gomes — 6; Manoel
Francisco Renho Rocha — 6;
Paulo Fernando de Siqueira Ca-
valcanti — 6; Luiz Sérgio Ven-
tura — 6; Neves Cardoso — 6;
Nelde Rego Fernandes — 6;
Llndalva de Alencar Loyola —
6; Leonardo Viana Francisco de
Almeida — 6; Heitor Piedade
Júnior — 6; Leila Chalfoun —
6; Leila Brasil de Oliveira» —
6; Léa Frydman — 6; José da
Silva Marques — 6; Jorge Gul-
lherme Canedo de Magalhies

6; Danúsla Bárbaro Jurczwrs-
ka Nunes — 6; Claude Roberto
Armando Goetschel — 6; Ana
Maria Rodrigues de Almeida —
6; Nldson Araújo da Cruz —
8,5; Mário Augusto Domingues
Maranhão — 5,5; Maria da Gra-
ça do Patrocínio Corlette —
3,5; Luiz Paulo Fortes Rocha

5,5; Léa Busl — 5,5; Haley
Romário de Barros — 5,5; Eull-
na Nepomuceno Barcellos —
6,5; Carlos Augusto Figueiredo
Salazar — 5,5; Mário Machado
Vieira Netto — 5,5; Marlanela
Mergulháo Pinto de Carvalho

5,5; Maria Edith Jourdan de
Lucena — 5,5; Sônia Regina Ze-
vedo de Magalhães — 8,5; Silvia
Teresa Nasslf Andrade — 5,5;
Maria Augusta Carneiro Rlbei-
ro — 5,5; Paulo Barbosa dos
Santos Rocha — 5,5; Luiz Fer-
nando de Almeida Gomes —
5,5; Luiz Antônio Antônio De-
beux Debeux Fonseca — 5,5;

Noell Correia de Mello So-

SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA 6AMA FILHO
AVISA.

que por motivo dos transtornos ocasionados pelas chuvas e cujas conseqüên-
cias ainda perduram, as inscrições aos vestibulares das Faculdades foram
prorrogadas até o dia 15 do corrente.

Os exames realizar-se-ão na segunda quinzena deste mês.
Mais informações são fornecidas nas secretarias das Faculdades, à Rua

Manuel Viforino, 553/625 - Piedade.

Vestibulares para:
DIREITO — ECONOMIA — FILOSOFIA — SERVIÇO SOCIAL— MEDICINA.

A Sociedade Universitária Gama Filho não tem finalidade lucrativa

68153

COLÉGIO ACADÊMICO
SEMI-INTERNATO

ç{àt \» m[ S
DO MATERNAL AO COLEGIAL

E NORMAL
MATRÍCULAS ABERTAS

RUA HUMAITÁ, 50
TELS.: 26-0614 e 26-8354

SOB NOVA ORIENTAÇÃO DE
PROFESSORES DO PEDRO II E DO

ESTADO DA GUANABARA
PARQUE INFANTIL — ESTUDO DIRIGIDO

68036

CRIADO PARA SERVIR
AOS ESTUDANTES
GUANABARINOS

1' E 2' CICLOS
MATRÍCULAS ABERTAS
Professores Especializados

LARGO DA CARIOCA, 5
SALAS 917/18

brlnho 5,5; Lúcia Martins de
Oliveira 5,5; Nelson Lara dos
Reis 5,5; Hélio Magalhães de
Mendonça 8,5; Hélio da Costa
Lustosa 5,5; Harley Ferreira
5,5; Giocanda Iorio 5,5; Gala-
no Gomes Osório 6,5; Francis-
co Fernandes Brasil 5,5; Léa
Rabello 8,5; Elisabeth Soarei
da Cruz 8,5; Hullo César Bue-
no Brandão 5,5; Eduardo Les-
sa Bastos 5,5; Eduardo Galin-
do Moreira 8,8; José Luiz
Vianna da Cunha 8,5; José Lo-
pes Neto 5,5; Dilermando No-
nato da Costa Cruz 5,5; José
Ernesto Loureiro de Azevedo
5,5; Jorge Fernandes Macedo
5,5; Dayse Ballassa Silveira 8,5;
Creston Amauri Portilho 8,5;
Carlos Alberto da Silva Bar-
ros 5,5; Carlos Eduardo Case-
rio Machado 8,8; Carlos Ga-.
nem 8,5; Aureliano Pedro de
Farias 5,8; Ana Maria Reis
Gonçalves 8,5; Affonso Hello-
doro dos Santos 8,5; Aristote-
les da Silva Veríssimo 8,8; An-
tônlo Nunes Duarte 8,8; Antô-
nio Martins de Almeida 8,8;
Antônio Henrique Lago 8,8;
Hilda Isabel Cabarias de Mayol
8; Nancy Nalra Barata Fernan-
des 8; Moacir de Souza Rlbei-
ro 5; Maurelio de Almeida 8;
Antônio Domingues Moreno 8;
Mary dos Santos 8; Mario An-
tônlo da Silva Nascimento 8;
Maria Therezinha Cassano 8;
Maria Natalia Ferreira Henri-
quês 5; Mario do Carmo Pe-
reira Cavalcanti 8; Maria da
Graça Teixeira Pereira 8: Ser-
gio Barreto Dantas Motta 8;
Ronaldo Hazan de Gonlevsky
5; Mareio Eduardo Alvarenga
de Navarro 8; Renato Vascon-
cellos de Macedo 8; Mareia
Nogueira de Souza 8; Madalr
de Oliveira Costa 8; Oscar Jo-
sé Santiago Lima 8; Luclã Tho-
maz 5; Nelson Moraea Melin 8;
Nelde Ribeiro do Nascimento
S; Lourival Gonçalves de OU-
veira Filho 8; Honorino Freddo
8; Fernando de Santa Rosa 5;
João Francisco Montalvão da
Silya 8; Cyro de Lima Dias
Júnior 8; João Batista Gulma-'rães 8; João Alô 8; Ivo Tolo-
mini 5; Cecília dos Santos Du-
tra 6; Antônio Dias Martins
Neto 8; América vianna 5;
Alexandre Rodrigues Moreira
8; Alberto de Oliveira Roselll
8 Adahil Pereira da SUva 8;
Áurea Claveria Ramois Palm
8; Antônio Carlos Barreto de
Vasconcelos 8; Pedro de Bar-
ros Lins 4,8; Mônica Iorla Bas-
tos 4,5; Mario Cyfer 4,8; Mario
Augusto Martins Nunes 4,5;
Suelly Franco Castro 4,5; Stel-
Ia GedeSo 4,5; Sheila Maria da
CPV Almeida 4,5; Maria da
Conceição Lopes Maceno Silva
4,5; Sérgio Roberto Brito Sil-
va 4,5; Manoel Tolomel P. G.
Moletta 4,5; Paulo Eduardo
Manga Lomba 4,8; EUzabeth
Barreto dos Santos 4,5 Eliana
Barroso de Carvalho 4,8; Da-
vid Farias 4,5; Cláudio Robes-
co dos .Santos. 4,5; Carlos. .Rer-...
minlo de Pontes Medeiros 4,5;
Antônio Alberto Affonso 4,5;
Antônio Franco de Oliveira 4,5;
Ronald Ribeiro de Castro 4;
Nelson da Silva Guimarães 4;
Marilena Goulart de Oliveira 4;
Vera Maria de Oliveira Ricart
4; Roberto Lo Feudo Farinha
4; Pedro Urman 4; Estanlslau
Franklin de Souza e Mello 4;
Edy Maciel Monteiro Evange-
lho 4; Edem Botelho de Souza
4; Décio Curriti Pessoa 4; João
Pessoa Cavalcanti de Albu-
querque Neto 4; Cláudio Ro-
berto Hoff 4; Angela Maria de
Almeida 4.

RESPOSTAS DAS
PALAVRAS
CRUZADAS

PARA VETERANOS — HOR.:
til — dia — ave — arlgó —
impar — bis — ladalro — es-
tampar — ia — ruão — tal —
dar — sair — me — outorgar

tales — total — asa, — aba
olé. VERT.: tebe — Iria —

listra — dolmã — Aida — api
varal — Eras — mártir —

aposta — aurora — arguto —
«legas — aorta — mata — ursa

aval — ralé — ala. PARA
INTERMEDIÁRIOS — HOR.:
ampla — crioula — pomo —
zulo — Itapu — nos — Jó —
lnda — fato —* si — mau —
orlar — acre — suco — anima,
do — asilo. VERT.: arma —
miopia — pó — luz — aluna

coto — aló — pijama —
uselro — unto — dorsal —
furna — saco — aca — ludo

eis — ml.

ATOS RELIGIOSOS

MARIA JOSÉ DO CARMO ROCHA
(MISSA DE 7.° DIA).

Filhas, genros e netos de MARIA JOSÉ DO CARMO
ROCHA, agradecem aos que compareceram ao seu se-
puHamento e convidam parentes e amigos para a mis-
sa de 7.° dia que mandam celebrar dia 13, às 10,30
horas, na Igreja Bom Jesus do Calvário (Rua Conde
de Bonfim, 50). Antecipadamente agradecem. 18558

NARCISO PEREIRA DE
SEQUEIROS

(Falecido em Portugal)
(MISSA DE 7.°' DIA)

Joio Pereira de Sequeiros, esposa e tilhos, Domin-
gos Carneiro de Sequeiros, esposa e filhas, agradecem
sensibilizados as manifestações de pesar e saudade
prestadas por motivo do falecimento de seu pai, sogro
e avô NARCISO POEIRA DE SEQUEIROS e convidam para
a missa de 7.° dia que em sufrágio de sua alma será
celebrada na Igreja da Candelária, têrça-feirâ, dia 14
do corrente, às 7,30 hs. Antecipadamente agradecem o
comparecimenlo a esse ato de fé cristã.

NARCISO PEREIRA DE
SEQUEIROS .

(Falecido em Portugal)
(MISSA DE 7.» DIA)

Sequeiros & Cia. (Tele-Rio), Gel-Rio
Assistência Técnica Ltda., por seus Funcio-
nários, participam que farão celebrar terça-
feira, dia 14 do corrente às 7,30 hs. na
Igreja da Candelária, missa por alma de
NARCISO PEREIRA DE SEQUEIROS, pai de
seus diretores. Antecipadamente agradecem
aos que comparecerem.

61516

DR.RAM0N AFFONSO ÂNHEL
(MISSA DE 7.° DIA)

Edmar Salgado Affonso Anhel, Clara
Lúcia Salgado Affonso Anhel e Lúcia Adriana
Salgado Affonso Anhel, agradecem sensibi-
lizadosas manifestações de pesar recebidas
por ocasião do falecimento do seu inesque-
cível esposo e pai e convidam os parentes
e amigos para a missa de 7.° dia que será

celebrada terça-feira, dia 14, às 9,30hs. no
A!far-Mor da Igreja São Francisco de Paula
(Largo de São Francisco).

62133

Dr. Ramon Affonso Anhel
(MÉDICO SANITARISTA)

MISSA DE 7.° DIA
0 Diretor Geral do Departamento Nacional de En-

demias Rurais e demais funcionários, convidam os co-
legas e amigos do DR. RAMON AFFONSO ANHEL. para
a missa de 7.° dia que em sufrágio de sua alma,
mandam celebrar dia 14, terça-feira, às 9h30min, na
Igreja de São Francisco de Paula, no Largo de São
Francisco. 62134

CATÓLICAS

LUIZ AUGUSÍO DE REGO MONTEIRO
(l.° MÊS)

Zilfa Boscoli de Rego Monteiro, Angela Maria, Rogério Augusto e Bernardo
Augusto agradecem aos demais parentes e amigos as manifestações de pesar re-
cebidas por ocasião do falecimento de seu querido esposo e pai LUIZ AUGUSTO
DE REGO MONTEIRO e convidam para a missa que será celebrada hoje, dia 12, às
19 horas, na Capela da Casa de Saúde São José, à Rua Machado Sobrinho.

25403

ANTÔNIO VALERIO PIRES
(MISSA DE 7.° DIA)

Margarida Pereira da Costa Pires, Antônio Valerio Pires Filho, Senhora
e filhos, Viúva Amândio Sinaões e filhos, Maria dos Prazeres da Costa Pires,
Paulo Pires Simões, Senhora e filho, Fernando Pires Simões e Senhora e José
Augusto Valerio Pires, Senhora e filhos, agradecem sensibilizados as manifesta-
ções de pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu inesquecível espô-so, pai, sogro, avô, irmão, cunhado c tio ANTÔNIO VALERIO PIRES e convi-dam para assistirem à missa de 7." dia que mandam celebrar no dia 13 do cor-rente, às 10,30 horas, no altar-mor d 1 Igreja da Candelária. Antecipadamentlagradecem a todos que comparecerem a esse ato de fé cristã. 1732J

Santos Sete Fundadores
dos Servitas

A 15 de agosto de 1633
estavam sete nobres floren-
tinos celebrando a íesta da
Assunção de Nossa SJenho-
ra, quando cada um deles
teve uma visão da Virgem
Santíssima, convidando-os
para uma vida mais períei-
ta.

Logo resolveram atender
a tão piedoso convite e
combinaram renunciar às
respectivas fortunas, pas-
sando a viver humildemen-
te.

No dia 8 de setembro se-
guinte ali se reuniram no-
vãmente para celebrar a
Natividade de Nossa Se-
nhora.

Certa vez passavam eles
por uma rua, mendigando,
quando uma criança de
cinco meses, apenas, prodi-
giosamente os saudou, cha-
mando-os de servos de Ma-
ria. Aceitando essa deno-
min a cã o, instalaram-se

num monte próximo, fun-
dando uma instituição cha-
mada dos servitas,' aprova-
da pelo Papa Inocêncio IV.

Foram os sete fundador
res sepultados mais tarde
no mesmo túmulo e depois
canonizados pelo Papa Leão
xra."NSo repreendo* nin-

guém enquanto estiveres
zangado, mas sim quando
a irritação tiver passado.
Dessa sorte a correção
será mais aproveitada."

Santa Teresa
SANTOS DE HO.TE

Aleixo, Damião, Gaudên-
cio, Benigno, Eulália, Ma-
rina, Lilia.

— l.° Domingo da Qua-
resma. Epístola 2 Cor. 6.
1-11. Evangelho S. Ma-
teus, 4, 1-11.

SANTOS DE AMANHA
Benigno, Lucinio, Jordão,

Gilberto, Maura, Posta, Er-
melinda, Eustóquia.

Arthur Cardoso de Abreu
Os Engenheiros-1935 (Largo de São Franchco^man-

dam rezar missa de sétimo dia pela alma do seu colega
ARTHUR CARDOSO DE ABREU, depois de amanhã, fêr-
ca-felra, 14, às 10,30 horas no altar do Santíssimo Sa-
cramento da Igreja da Candelária. 41M7

DESPACHANTE ADUANEIRO
ANTÔNIO PEREIRA FAUSTIN0

(FALECIMENTO)
A família de — ANTÔNIO PEREIRA FAUSTINO

— (Despachante Aduaneiro) —, cumpre o doloroso
dever de comunicar o seu falecimento e convida os
demais parentes e amigos para o seu sepultamento
hoje, domingo, dia 12, às 12 horas, saindo o féretro
da Capela Real Grandeza, para o Cemitério de SSo
João Batista. 41982

Arthur Cardoso de Abreu
(MISSA DE 7.° DIA)

Odette Conrado Cardoso de Abreu, Alfredo Marques
Vianna, senhora e filhos, Avelino Cardoso Vasques e se-
nhora, Luiz Phelipe Vasques e senhora, Viúva Idalina Gul-
marftes, Nestor Toval Conrado e família, Luiz Toval Con-
rado e família, Mario Toval Conrado e família, Isabel Ve-
nerando da Graça e família, Carlos Sportistch e senhora,
Wolney Moreira e familia, Oswaldo Sahlone de Araújo •
família, Pedro Cardoso Guimarães e família, Aldolno Car.
doso Guimarães e família, Aldo Cardoso Guimarães, famftta
e demais parentes, agradecem as manifestações de pesar
recebidas pelo falecimento de seu adorado e Inesquecível
espôsoir pa!, sogro, avârira^o,s3brlnh&, cunhado, tio, pri-"
mo e convidam para a missa de sétimo dia, que será ce-
lebrada em sua intenção terça-feira, dia 14, às 10h30mlh,
no altar-mor da Igreja da Candelária, agradecendo, ante-
cipadamente, a todos que comparecerem a esse ato.

31197

Professor
Arthur Cardoso de Abreu

(MISSA DE 7.° DIA)
A Direção, ps Professores, os Alunos e os Funcionários

da Escola de Engenharia da Universidade Federal Flumi-
nense, profundamente consternados com o falecimento do
Professor ARTHUR CARDOSO DE ABREU, seu Diretor
Administrativo, ocorrido no dia 5 do corrente, convidam
para a missa de sétimo dia, a realizar-se terça-feira, dia 14,
às 10h30min, no altar de N. Sa. das Dores da Igreja da
Candelária. 31198'

Frederico Kohler
(MISSA DE 30° DIA)

Moinho Fluminense S. A., Indústrias Gerais, por sua
Diretoria, Conselhos Consultivo e Fiscal, Gerentes e Fun-
cionários, convida parentes e amigos de seu antigo e de-
dicado colaborador — FREDERICO KOHLER, para a missa
de 7.° dia, a celebrar-se na Igreja de São Francisco, no
Largo de São Francisco, terça-feira, dia 14, às llh30min.

68197.

CRISIIANO
VIEGAS
MISSA DE Tf DIA

Eserit6rlo Contibll Cattete
Ltda., convida seu» clientes •
amigo» para assistir 1 Missa de
7? dia, pelo eterno descanso de
seu saudoso amigo CRISTIANO
VIEGAS, quo em sua Intenção
mandam celebrar Is 10",4 hs.
do dia 1J (if-felra), no Altar-
Mor da lgre|a Matrlr de N. S»
da Glória do Largo do Macha-
do. Pelo bondoso compareclmen-
to, agradecem antecipadamente.

•311

CRISTIANO
VIEGAS

MISSA DE Tf DIA
Rleardlna Viegas, Fortunato

Vlegas e espfisa, participam aos
demais parentes e amigos a
Missa do 7? dia de falecimento
de seu querido esposo, pai e
sogro CRISTIANO VIEGAS, quemandam celebrar no dia 13 do
corrente (2«-felra), as 10>,!i hs.,
no Altar-Mor da Igreja Matriz
de N. S« da Glória do Largo
do Machado em Intenção de
sua alma. Anteclpademtne agra-
decem o bondoso compareci-
mento. «31 t

PROFESSOR ^

AUGUSTO
MONTEIRO
DE SOUZA

(MISSA DE 30f DIA)
Neuia Motta Monteiro da Sou.

za, José Carlos Monteiro de
Souza e família, Maria Vlctoria
de Souza Lessa • família a Car-
los José Monteiro da Souza e
família, viúva, Irmlot, cunha-
dos • sobrinhos do falecido
Prof. AUGUSTO MONTEIRO DE
SOUZA, convidam-os para a mis-
sa que, em Intenção da tua ai-
ma, farlo rezar segunda-feira,
dia 13, es 10h30mln, na Igreja
de N. S* do Carmo. Antecipa-
demente gratos pelo compareci-
mento a esse ate de religião.

27513

RICARDO
RODRIGUES

VIEIRA
José Alexandre Rodrigues

Vieira, esposa e filha, agrade-
cem sensibilizados as manlfts-
taçóes de pesar recebidas porocasISo do falecimento de seu
Inesquecível pai, sogro e avô econvidam para assistirem a mis-
sa de 7? dia, que mandam ceie-
brar, amanhS, dia 13, as 9h noaltar-mór da Catedral Metrono-lltana. Antecipadamente agrade-
cem a todos que comparecerem
a Esse ato de fé erlst». um

mjfc^bÊ&MtgA^Á^^fmMm^mm^mmlmmm^mmM^Mfísl^, , '&s^sigte
íasüíssím



:.v".~.;-:~ ¦' **

m 2.° Caderno CORREIO DA MANHA, Domingo, 12 de fevereiro de 1967
""""* 1

§

SODRÉ NÃ O CRÊ NO ÍNDICE DE CAMPOS
MOEDA & SEGUROS

BNDE — O Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico aprovou um empréstimo
de 240 milhões de cruzeiros destinado à In-"dústrla Auto-Metalúrgica de São Paulo, para-ampliação' de suas instalações, e outro de
lí milhões e 560 mil cruzeiros para implan-
tação de projetos de produtividade na fá-
brica de materiais para construção Marmo-
vidro, indústria e Comércio. Outra firma
Contemplada com' financiamento do BNDE
foi à Ciàn — Indústria Brasileira de Má-
Quinas Torqúato Di Telia, que receberá 110
milhões dé cruzeiros para financiamento de
seus projetos.

SEGURO-AUTOMÓVEL — Já está em
viíor a nova tabela.de Valores Ideais para
oi seguros do ramo automóveis, aprovada
pelo Conselho Técnico do Instituto de Res-
seguros do Brasil em 5 de dezembro de 1966
« referendada pela Superintendência de Se-
guros Privados. A tabela fixa novos valO-
res ideais para cálculo dos prêmios de se-
guros de carros de passeio, nacionais e es-
trangeiros. caminhões, ônibus e outros tipos
• veículos.
¦: AGÊNCIAS —' Foram autorizados pelo
Banco Central a instalar novas agências os
seguintes bancos: Banco Lar Brasileiro, na
Guanabara é Porto Alegre; Banco do Povo,
em Mato Grosso (Cáceres) e São Paulo (Ara-
catuba) e Banco de Desenvolvimento de Per-
nambuco, em Limoeiro e Vitória de Santo
Antão, ambas em Pernambuco.

CONVENÇÃO LOJISTA — Nos dias 10,
11 e 12 de março próximo realizar-se-á em
João Pessoa a VI Convenção do Comércio

Lojista do Nordeste. A reunião é patroci-
nada pelo Banco Industrial de Campina
Grande, um estabelecimento de crédito que
vem caracterizando a sua atuação por uma
série de iniciativas pioneiras e fecundas.

OPERAÇÕES BANCARIAS — Segundo
Conjuntura Econômica, os depósitos drena-
dos para as autoridades monetárias, em na-
vembro de 1066, através do setor bancário,
foram da ordem de 25,0 bilhões de cruzei-
ros, cifra influenciada pelo crescimento dos
depósitos recebidos do público pelos bancos
comerciais. As estimativas das principais
operações dos bancos comerciais indicam o
incremento de 18,2 bilhões nos depósitos i
vista recebidos do público, ou seja, 1,7%...
Seus empréstimos, por outro lado, expandi-
ram-se de 30,3 bilhões, isto é, 24,7%, o que
só se tornou possível graças à assistência
financeira a eles prestada através do redes-
conto e pela redução dos seus níveis de li-
quidez voluntária, que baixou de 17,5% cm
dezembro de 1965 para 15% no referido mis
de novembro,

CURSOS — O Centro de Treinamento
Bancário da Associação dos Bancos do Es-
tado da Guanabara abriu inscrições para a
2.» turma do Curso de Análise de Balanços,
destinado aos bancários das seções de cadas-
tro e contabilidade. Os interessados pode-
rão ser atendidos diariamente na sede da
entidade, na Rua do Ouvidor, 50, 12.° andar,
ou pelo telefone 31-1122.

POSSE — Tomará posse amanhã o novo
presidente do Banco do Estado de São Paulo,
sr. Lélio Toledo Piza.

SAO PAULO (Sucursal) —
Perguntado por um repor-
ter sobre se realmente o
aumento do custo de vida,
como vem afirmando o mi-
nistro Roberto Campos e
como repetiu o sr. Dêrüo
Nogueira, será apenas 1,2%,
o governador Abreu Sodré
levantou-se a comentar,
por duas vezes: "Deus quei-
ra... Deus queira..."

Falando num programa
de televisão, o sr. Herbert
Levy, secretário da Agri-
cultura, manifestou-se enèr-
gicamente contra as recen-
tes medidas tomadas . pelo
Governo federal, no campo
politica econômico-finan-
ceiro.

ERRO DUPLO
Depois de dizer que não

falava como componente da
nova administração paulis-
taL mas sim em nome pes-
soai, o sr. Herbert Levy
afirmou que "as autorida-
des federais erraram dupla-
mente, quer ao desvalori-
zar a nossa moeda, quer ao
instituir o cruzeiro forte,
que de forte na verdade,
nada tem. Aliás, as teorias
postas em termos de exe-
cução pelo Governo brasi-
leiro, nesse campo, foram
desastrosas' sob todos os
pontos de vista. Partiram
de premissas pessimistas e
negativas. Como conse-
qüência disso houve de*
créscimo da produção, em'
virtude da redução de con-
«umo; e como elo de uma

Casa da Borracha S. A.
AVISO

Acham-se i disposlçio dos
Senhores Acionistas, na ltda»
social, i Rua General Bruet,
n9s 311/331. nesta cidade, os do-
cumentos de que trata o artigo
99 do Décrtto-Ltl n? 2.627, de
26 dt setembro dt 1940, rafe-
rentes ao exercício de 1966.

Rio de Janeiro, 10 de feverel-
ro de 1967. ARTURO CONTI —
Diretor Presidente. «8194

v REPRESENTAÇÕES
SOBRASIL S. A.

. Acham-se à disposlçio dos st-
nhores acionistas, na sede to-
dal, m Praça da República n?
17, lo|a, nesta Cidade, todos os
documentos de que trata o ar-
tigo n? 99 da Lei de Socleda-
dts por Aç6ts, Decreto n? 2.427
• referentes ao exercício ter-
minado em 31 de dezembro de
1944.

Rio de Janeiro, 8 dt feverel-
¦ro de 1947

HÉLIO FERREIRA
Diretor

41949

•¦ REPRESENTAÇÕES
f SOBRASIL S. A.

ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

..... CONVOCAÇÃO.
Sio convidados os Senhores

Acionistas dtsta Sociedade, a
comparecerem a AsitmbKla Ge-
ral Ordinária, a. ser realizada
na sede social da Representa-
jdès 

"Sobrasil 
S.' A"., í Praça da

República n? 17, lo|a, nesta Cl-
dade, no dia 20 dt abril de
1947, às 17 horas, para o fim
de tomarem conhecimento e de-
liberartm sobre o Relatório dt
Diretoria, Balanço, Conta dt
Lucros e Perdas e Parecer do
Conselho Fiscal, rtf*rtnttt ao
exercício terminado tm 31 de
dezembro dt 1944, bem como,
elegerem os Membros do Con-
selho Fiscal para o exercido dt
19Í7.

Rio dt Jantiro, 8 dt feverel.
ro de 1947

HÉLIO FERREIRA
Dirttor

4194B

PNEUS"GENERAL"

S.A.
ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Stnhores Acionistas

convidados a se reunir tm As-
sembléia Geral Extraordinária,
na qulnte-feira, dia 23 de fev<-
reiro de 1947, na Avenida Rio
Branco, 85 — 89 andar, sala 806,
nesta cidade, pira o fim dt de-
liberar sobre a seguinte ordem
do dia:- - 1) Aprovar a venda da fábri-

ca dl sociedide, sltuidi
tm Queimidos, Estado do
Rio de Janeiro.

2) Aprovar o aumento de ca-
pitai dl sociedade utllizin-
do reservas provenientes
dl correção monetária de
seu itivo fixo.

3) Eleger novo Diretor-Ge-
rente.

4) Tritir dt quiisquer outros
assuntos pertinentes tos
negócios acima.

Rio de Janeiro, 10 de feverel-
re de 1947

ERNANI TEIXEIRA FILHO
Dirttor Prtsldtnta
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DECLARAÇÃO
À PRAÇA

Frederico da Silva Casano-
VI, ex-diretor de CASANÔVA
S. A. Peças e Accessórios para
Automóveis, estabelecida à Rua
Figueira de Mello n° 338, ten-
do deixado d« participar da Di-
retoria da mencionada socieda-
tíe em agosto de 1966, vem co-
municar à Praça em geral e aos
seus amigos que acabou de ins-
talar seu escritório particular
ha Rua Figueira de Mello, 350-A
— 1» andar, sala 7, onde terá
o prazer de recebê-los. 29545

BALANCETE

Déficit
O novo secretário dos Transportes de São Paulo, enge-

nheiro Firmino Rocha de Freitas, disse ontem que o
déficit previsto para as ferrovias paulistas no decorrer do
exercício de 67 é da ordem de 150 bilhões de cruzeiros.
Êsse elevado saldo negativo pi motiuo determinante do
estudo e da deliberação do governo do sr. Laudo Natel de
unificar as ferrovias do Estado. A proposição nesse senti-
do, enviada à Assembléia Legislativa foi rejeitada pela
mesma, causando, na ocasião, o pedido de demissão do
titular da pasta das Transportes, eng. José Carlos de Fi'
gueiredo Ferraz.

Técnicog
O economista Carlos Santos Júnior, consultor para

assuntos de mercados de capitais da presidência do BNDE,
informou ontem que aquele estabelecimento entrou em
entendimentos co?ii a USAID, a Universidade de Nova
York e a Fundação Getúlio Vargas, com vistas a reali-
zar, a pqrtir de abril próximo, um nôuo programa de
treinamento de pessoal para o mercado de capitais, tendo
em vista a crescente necessidade de especialistas, que se
intensificará nos próximos anos. O treinamento deverá ser
dado em três fases, parte sob a responsabilidade da FGV,
no Rio e em São Paulo, e a terceira fase na Universidade
de Nova York.

Ampliar em número e qualidade a faixa de técni-
cos especializados em assuntos de mercados de capitais é
o objetivo básico desses programas — declarou o sr. Car-
los Santos Júnior. <

O papel desempenhado pelo mercado de capitais,
disse, precisa ser analisado e compreendido dentro do
quadro geral da economia do País. Aqueles que atuam no
mercado devem estar preparados para compreender e
para criticar construtivamente os métodos operacionais e"os instrumentos 'u^tza^t~pèXü~TnsWuiç^i 'nõ'^^^''"

balho de captação de poupanças e precisam saber inter-
ceptar a validade dos critérios de aplicação de recursos di-
ante dos objetivos das empresas e do planejamento go-
vernamental. Conhecimento dd legislação que regula o setor
e de métodos quantitativos e qualitativos de avaliação de
negócios, acompanhado de bom senso e objetividade na ado-
ção e adaptação de novas técnicas para um mercado em
organização e em desenvolvimento, como é o nosso, devem
fazer parte da educação e da personalidade daqueles que
trabalham no setor e dos que têm responsabilidade pelo
seu desenvolvimento tanto imediato quanto futuro, O me-
canismo de tomada de decisões deve apoiar-se mais em
fatos concretos e em análises racionais do que em afir-
motivas e opiniões emanadas da experiência de cada um,
onde muitas vezes o conhecimento dos fatos não é per-
feito ou sua interpretação não é completa ou correta
diante das variáveis que influenciam os problemas ou dos
objetivos visados.

A primeira fase do programa terá como patrocinadores
o BNDE, a USAID e os empregadores dos candidatos. Será
ministrado de 3 de abril a 9 de junho um curso, sob a res-
ponsabüidade da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Ja-
neiro e São Paulo, simultaneamente, a um total de 100 alu-
nos, recrutados nos bancos privados, companhias de invés-
timentos, bolsas de valores, instituições financeiras gover-
namentais e universidades. Os alunos receberão treina-
mento intensivo de inglês e aulas de Estatística, Materna-
tica Financeira, Análise Contábil e Financeira, Teoria Eco-
nômica Geral, Direito Comercial, Princípios de Moeda,
Bancos, Direito Tributário, Instituições Financeiras Bra-
sileiras e Legislação sobre as mesmas.

Apôs um exame sóbre as matérias da lfi fase, 50 alu-
nos serão selecionados para a 2.a fase, a ser realizada, ain-
da no Rio e São Paulo, com a co-responsabilidade da Uni-
versidade de Nova York. De 26 de junho a 18 de agosto,
receberão os alunos (além do treinamento de inglês) aulas
relativas a estudo comparativo dos mercados de capitais
e análise das funções governamentais disciplinadoras das
operações financeiras.

Vinte e cinco dos que cursaram a 2,a fase serão sele-
cionados, em exame, para a 3,a fase, a ser ministrada em
Nova York, de 21 de setembro a 23 de janeiro, com aulas
sóbre Economia Geral, Mecanismo do Mercado de Capi-
tais, Princípios de Investimentos, Análise de Títulos, Fun-
cionamento de Sociedades por Ações, Análise de Projetos.
O curso poderá ser estendido por mais três semanas, com
estágios em instituições financeiras norte-americanas.

Diretoria
A Assembléia Geral da CESP — Centrais Elétricas de

São Paulo — reunida em Assembléia Geral, elegeu sua
diretoria, que ficou assim constituída: presidente, Lucas
Nogueira Garcez; vice, Vicente de Paula Lima; diretor co-
mercial, Reinaldo Costa de Abreu Sodré; diretor técnico,
Nilo Amaral; diretor administrativo, J. B. Passos de Cam-
pos; diretor financeiro, Moacir Teixeira; e diretor de su-
primento, brigadeiro Newton Neiva Figueiredo. As 18 ho-
ras de amanhã será renlijada a cerimônia de posse da nova
diretoria do Banco do Estado de São Paulo. Assumirá a
presidência o sr. Lelio Toledo Piza.

Siderurgia
A aplicação das dotações federais na produção de aços

especiais na região Sul do Pais, e os problemas da side-
rurgia nacional, foram os principais temas do encontro
mantido em Porto Alegre entre o economista Carlos Bessa
de Sousa, do Ministério do Planejamento, e os dirigentes
cin Comissão do Plano do Carvão Nacional.

O sr. Carlos Bessa de Sousa manteve contato com
diversas comissões técnicas, e revelou que a entrada em
funcionamento da Aços Finos Piratini promoverá o surgi-
mento imediato de outras empresas de médio porte na
região, permitindo a formação de nóuo complexo indus-
trial no extremo Sul do Pais.

Durante sua estada em Porto Alegre, o sr. Carlos Bessa
de Sousa analisou, também, o estudo da Administração Re-
gional da Comissão do Plano do Carvão Nacional — CPCAN
— pnrn o desenvolvimento do projeto dn usina com o em-
prego de carvão J00ri nacional nn produção rie jerro-es-
ponja. (pie servirá de elemento para fabricação d« nços
não-comnns.

longa cadeia de males, sur-
giu o desemprego, gerando
a toda sorte de prejuízos,
como o povo desde logo ve-
rificou e sentiu em sua pró-
pria'pele". Declinando sua
qualidade de deputado fe-
deral e de professor de eco-
nomia, tendo nesse duplo
papel se habituado ao tra-
to de tais questões, o sr.
Herbert Levy insistiu em'
suas criticas, conseguindo
provar, inclusive com ele-
mentos objetivos, o total
desacerto das providências
relativas ao dólar e ao cru-
zeiro novo.

REAÇÃO
A reaçSo, em todos os

círculos — menos, é evi-
dente, os que se favorece-
ram com a compra maciça
de dólares, eis que foram
avisados a tempo de que o
Governo cogitava de des-
valorizar o cruzeiro — con-
tra as providências tomadas
esta semana ho campo eco-
nômico e financeiro, foi
violenta. Mesmo as cama-
das mais populares criti-
cam com inusitado vigor o
que chamam, de "a maior
negociata do. século", sen-
do comuns, hás emissoras
de rádio e estações de te-
levisão, os pronunciamen-
tos de comentaristas, que
também investem contra
aquelas medidas. A impres-
são generalizada é a de que
pequeno grupo de privile-
giados foi, realmente, cien-

RJ prorroga
prazo para
pagar ICM

NITERÓI (Sucursal) — O
secretário das Finanças do
Estado do Rio, sr. Mário
Arnoud Batista, assinou por-
taria prorrogando, até o pró-
xlmo dia 13, o prazo para
o pagamento do Imposto de
Circulação de Mercadorias,
em virtude dos feriados ban-
cários ocorridos nos últimos
dias da semana e em aten-
dimento à solicitação dos li-
deres do comércio e da In- .
dústrias fluminenses.

Sobre a utilização do cru-
zeiro novo no pagamento do
funcionalismo fluminense,
disse o secretário Mário Ar-
noud Batista que é ainda
assunto de exame, pois não
se tem, até agora, a idéia
exata de como será feita a
recarimbação das cédulas e
sua utilização.

O secretário Arnoud Ba-
tista declarou-se totalmente
favorável à Implantação do
novo sistema, entendendo-o
perfeitamente enquadrado
na realidade do problema
brasileiro. Na oportunidade

.in.fer.rnpu „o. Jitulax._das..JE!l«..
nanças que o pagamento ao
funcionalismo fluminense é
previsto só para depois do
dia 15.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO"LINDOLAR"
R, HADDOCK LOBO, 163

Convocamos os condo-
minos do edifício Lindolar
para Assembléia Geral, a
ser realisada no salão de
festas, dia 15 de fevereiro
de 1967, ent primeira con-
vocação às 19,30 horas e
em segunda convocação
com qualquer numero de
condôminos ks 20,30 horas,
para deliberarem sóbre os
seguintes assuntos:
1) aprovação das contas do

exercício de 1966;
2) previsão orçamentária

para o exercício de ...
1967;

3) reconstrução da chaml-
né; e

4) assuntos de interesse
reral.

J. F. VELLOSO
Síndico

TÍTULOS E AÇÕES 94

TÍTULOS DE CLUBES —
Compro e vendo títulos só-
cios proprietários à vista —
T. 22-2491 — ARY BRUM.
VENDE-SE título do Panora-ma Palice Hotel, quitado sem
despesa, inís. 47-4487.

58308 94
VENDO — 2 cadeiras Maraca-
ns na trib. juntas ou sep. 1
tlt. Costa Brava e Castelo Pe-
tróp. (urgente), tel. 26-3559, sr.
MANOEL. 17492 94
VENDO — Hípica. Soe. Hamos,
Gurilandia, Castelo Petróp. Ia-
te Ar., Iate Jardim, S. Libanês,
e outros (aceito oferta), Av.
Rio Branco 156, s' 2925 — ..
32-8215 — JUANITA.

17489 94
VENDO — Motel Bandeiran-
tes. Costa Brava. Floresta,
Pontal, Nevada, Rivlera, Caça
e Pesei, Barra resld. Motel M.
Geraes Hotel GaleSe, aceito
oferta, Av. Rio Branco 156 s|
2925 — 32-8215 — JUANITA.

17490 94
COMPRO — Cadeiras Maraca-
nã trib. Iate CRJ. Itanhangá.
M Líbano. Cl. Federal, P. P.
Hotel. M. M. Geraes, e Flumi-
nense, Av Blo Branco 156 s|
2925 — 32-8215 — JUANITA.

17491 94
COSTA BRAVA CLUB — Ven-
do titulo por 800 mil facilita-
dos. Tratar com D. CELI —
Tel. 48-0808.
SEGURO — Saúde Hospital
Silvestre, títulos de 450 por
300 contos (vai subir mais).
Tel. 26-5885.
CAIÇARAS — Vende-se titulo
a preço especial. Tel. 43-9688
ou 23-3669 — Sr. Werner.
JOCKEY — Vende-re. 4.000 a
vista, telefonar 52-4712. D. Car-
men, depois 15 h»ras.
FLORESTA — Vendo títu-
Io e apto. n.°.19, Bloco A.
mnbiliado, junto piscina —
Ver dnmlnpo. Tratar Tels.
22-4615 p 32-3784 — Dr.
JOSÉ.

17316 94

tificado de que o Governo
pretendia, no dia aprazado,
pôr em prática tanto a var
lorização do dólar quanto o
lançamento do cruzeiro nô-
vo. Dai a verdadeira corri-
da aos bancos e casas de
câmbio, com a conseqüente
compra de moeda norte-
americana, em volumes que
transformaram em milioná-
rios, da noite para o dia,
aqueles que se inteiraram"ninguém sabe como", das
intenções de nossas autori-
dades.

RETRAÇÃO
O sr. Vanderley Bocchi,

líder dos comerciantes ata-
cadistas de São Paulo, in-
formou à reportagem que"o comércio varejista tam-
bém vinha sofrendo com a
sensível diminuição do vo-
htme de compras, eis que
os consumidores já não po-
diam fazer face a novos
gastos com a aquisição de
gêneros. Assim, o fenôme-
no registrado pelos que se
dedicam ao atacado desbor-
dou para os que comerciam
a retalho. E agora, então,
com a desvalorização do
cruzeiro, acho que muitos
comerciantes, mesmo os de
grande porte, não terão
condições para sobreviver
à crise que vem aí".

Na bolsa de cereais, o
pregão íoi realizado apenas
para não fugir à rotina,
pois praticamente não hou-
ve a presença de corretores
nem de compradores.

BANCOS VÃO ABRIR
AMANHÃ COM SEU
EXPEDIENTE NORMAL
BELO HORIZONTE .(Sucursal) — O presidente do
Sindicato dos Bancos de Minas Gerais, sr. [Francisco
de Assis Castro, informou ontem ao CORREIO DA
MANHA que os bancos reabrirão normalmente na
próxima segunda-feira fazendo todas as operações
costumeiras. O sr. Francisco de Assis Castro consi-
dera "injustificável" a prorrogação do fechamento
dos bancos.

Prevendo uma enorme afluência pública, na se-
gunda-feira, os bancos de Belo Horizonte tomaram
uma série de medidas visando a facilitar os descon-
tos. pagamento e recebimento de acordo com a nova
nomenclatura monetária nacional. Uma delas foi a
impressão de tabelas com os novos valores monetários
em vigor para facilitar o preenchimento dos cheques.

PERNAMBUCO DIZ
QUE INDÚSTRIA VAI
SOFRER PREJUÍZOS
RECiFE (TRP-CM) — O sr. José Paulo Alimonta,
presidente do Centro da Indústria de Pernambuco,
disse ontem que a instituição do cruzeiro novo de
nada adiantará ao País, "pois a mudança de nome
da moeda não trará sua valorização, enquanto a re-
cente alta do dólar acarretará a elevação do custo
de vida em cerca de dez por-cento".

Segundo o sr. José Alimon-
ta, as indústrias serão preju-
dlcadas pela elevação do dó-
lar em vinte por-cento, o que
aumentará no mesmo ritmo os
presos da gasolina, dos trans-
portes e dos produtos de im-
portação, influindo diretamen-
te nas atividades das emprê-
sas. Por outro lado, o con-
sultor jurídico da associação
comercial de Pernambuco, pro-
íessor Gláucio Veiga, conside-
rou a medida do Governo sem
nenhuma conseqüência no
combate à inflação, além de

ser desastrosa, e comprova o
fracasso da atual política eco-
nômico-financeira "que seguiu,
no caso, tentativas frustradas
de outros países subdesenvolvl-
dos". O sr. Wilson Moura, pre-
sidente do Sindicato dos Ban-
cários de Pernambuco, afir-
mou que o cruzeiro novo
não trará nenhuma modifica-
ção prática à vida do Pais,
nem diminuirá substancial-
mente os serviços dos bancos,
cujos funcionários poderão fl-
car tranqüilos, pois nio vai
haver desemprego.

EDITAL DE

A Companhia Nacional de Alcalis, devidamente autorizada pelaAssembléia Geral de Acionistas, põe à venda o Imóvel sito à Rua
André Cavalcante n.° 142, Bloco "C", apt. 207, composto de sala,
quarto, passagem, cozinha e banheiro, cbm direito a uma vaga
na garagem, mediante o preço mínimo de CrS 15.000.000 (quinze
milhões de cruzeiros). As propostas deverão ser endereçadas, em
envelopes fechados, para a Rua Visconde de Inhaúma, 134 —
20.» andar, A/C da Diretoria Administrativa, e serio abertas às
16 horas do dia 23-2-67. Maiores detalhes com o sr. Wladimyr
Sérgio no endereço supra. O apartamento encontra-se alugado.
A CNA dará preferência ás propostas para pagamento à vista c
se reserva o direito de, a seu critério, náo aceitar as propostas
apresentadas. 19475

TRABALHO DE ÚLTIMA HORA! SERVIÇO EXTRA!
TRABALHO URGENTE! ACÚMULO DE FIM

DE MÊS!
PROJETOS ESPECIAIS!

Temos uma equipe de funcionários à disposlçio
de sua empresa, destinada a solucionar casos destas
naturezas. Consulte-nos.

O.A.S.E.
Organização Auxiliar de Serviços de Escritório.

Av. Rio Branco, 106/108 — Sala 1310.
Tel. 52-8294

«8193
K

FIOS E CABOS PLÁSTICOS
PO BRASIL S/A

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas a se rtunl-
rem em Assembléia Extraordinária a realizar-se na Md*
social, na A.venlda Suburbana, 4.930, no dia 24 de feve-
relro corrente, ès 10 horas, a fim dt dellbararem (obre I
seguinte ordem do dia:

a) — Alteração dos Estatutos Sociais.
b) — Assuntos de Interesse geral.

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1967

As.) ALBERTO B. LEE — Diretor Comercial
Ml 97

FIOS E CABOS PLÁSTICOS
DO BRASIL S/A

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas a se rtunl-
rem tm Assembléia Geral Ordinária, na stde social, na
Avenida Suburbana, n." 4.930, no dia 24 de ftvtrtiro
corrtnte, is 11 horas, a fim de deliberarem sobre a st-
guinte ordem do dia:

a) — Discussão e votação do Relatório da Diretoria,
Balanço, Conta de Lucros e Pardas t Partctr
do Conselho Fiscal, relativos ao extrciclo de
1966.

b) — Eleição da Diretoria para o «xerefeio ttgulntt
• fixação dos respectivos honorários, na forma
dos Estatutos Sociais.

c) — Eleição do Conselho Fiscal para o txtreicio de
1967 e fixação dos respectivos honorários, dt
acordo com os Estatutos Sociais.

d) — Assuntos de Interesse geral.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1967

Aí.) ALBERTO B. LEE Diretor Comercial
68196

DESCONSIDERAÇÃO

O presidente do Sindicato
dos Bancos confirmou que o
Governo nio fêz nenhuma co-
municaçSo oficial sóbre a mu-
dança do padrão monetário
nacional até anteontem, i tar-
dt. Os bancos de Minas só
tomaram conhecimento do de-
creto presidencial, das cir-
culações e instruções do Ban-
co Central através dos jornais.

O fato segundo o sr. Trancls-
co de Assis Castro, quase pro-
voca um tumulto na vida eco-
nômica do Estado. Só nio
"ocorreram coisas mais graves
porque logo depois do decre-
to o Governo divulgou para a
Imprensa uma Instrução — a
de número 73, do Banco Cen-
trai — estabelecendo largos
prazos para que os bancos se
adaptassem à nova slstemáti-
ca monetária".

MINISTÉRIO DA SAÚDE
CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DA MALÁRIA

VENDA DE VEÍCULOS
Chamamos a atençio dos interessados, para o Edital pobll-

cado no Diário Oficial do Estado da Guanabara, dia 31 de Ja-
neiro ultimo, páginas 1492/3.

Em 8 de fevereiro de 1987 f
Dr. ANTÔNIO HENRIQUE MENEZES .

Chefe da Divisão Administrativa da C.E.M.
112(6

BANCO DO ESTADO DA GUANABARA S.A.
AVISO

Comunico aos srs. acionistas que será inicia-
da a partir do dia 16 do corrente, a entrega dos
certificados das ações relativas ao aumento de ca-
pitai aprovado em 11-10-66 pelo Banco Central
da República do Brasil.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1967.
WANDER SALVADOR
DIRETOR-SECRETARIO

68158

COMPANHIA AMERICA EABRIL

AVISO
A COMPANHIA AMÉRICA FABRIL comunica aos

seus acionistas, às instituições financeiras, ès so-
ciedades corretoras e aos membros das Bolsas de
Valores que, de acordo com o deliberado em reu-
nião de Diretoria de 9-2-1967, providenciará seu
enquadramento nas condições do art. 7.° do re-.
cente decreto-lei, baixado pelo Exm.° Sr. Presi-
dente da República em 4-2-1967, que concede
estímulos fiscais à capitalização das empresas e
incentiva a compra de ações.

Rio de Janeiro, 11 de Fevereiro de 1967

A DIRETORIA

61401

II
COMPANHIA DEODORO

INDUSTRIAL

AVISO
A COMPANHIA DEODORO INDUSTRIAL comuni-

ca aos seus acionistas, às instituições financeiras,
às sociedades corretoras e aos membros das Bôl-
sas de Valores que, de acordo com o deliberado
em reunião de Diretoria, de 9-2-1967, providen-
ciará seu enquadramento nas condições do art.
7.° do recente decreto-lei, baixado pelo Exm.°
Sr. Presidente da República em 4-2-1967, que
concede estímulos fiscais-à-capitalização, das em-
presas e incentiva a compra de ações.

Rio de Janeiro, 11 de Fevereiro de 1967
A DIRETORIA

31200
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ADEMAR
JVVÊNIS CARIOCAS
ESTRÉIAM EM BH
sem força máxima
BELO; HORIZONTE (Sucursal) — Desfalcada de
vários titulares absolutos, como é o caso dos alvi-
negros Afónsinhòj Paulo César e Rogério, e Adilson,
do Vasco, que foram promovidos aos times principais
de seus clubes, a seleção carioca de amadores estréia
esta tarde no Campeonato Brasileiro, enfrentando a
sekção do Estado do Rio, que obteve a classificação
em Brasília.

Mesmo defendendo o seu título de tetracampeS
nacional da categoria, a seleção carioca fará a pre-
liminar do espetáculo duplo desta tarde, no Estádio
Minas Gerais, pois a partida principal será disputada
entre o selecionado mineiro, promotor do certame fi
a seleção do Amapá, que se classificou brilhante-
mente para as oitavas de final.

IMPROVISAÇÃO

Embora tenha sido im-
provisada à última hora. e

¦ com apenas dois ou três
treinos de conjunto, a se-
leção carioca é franca fa-
vorita do jogo preliminar
desta tarde, contra o time
do Estado do Rio.

A equipe carioca tem
como base a equipe do
Botafogo, embora alguns
dos principais jogadores do
campeão carioca tenham
sido promovidos e estejam
atualmente excursionando
com a equipe principal pe-
Ias Américas.

O treinador Zagalo anun-
ciou a seguinte formação
para o jogo desta tarde:
Carlos Henrique; Gagui-
nho, Valtinho, Queiroz e

I AMÉRICA
JOGA EM
CURITIBA

CURITIBA (Especial para
o CM) — A equipe carioca
do América estréia na tar-

d.e„d.e_Jioj.ç..='.12h_—.jem,.
gramados paranaenses, en-
frentando a equipe do Atlé-
tico, em partida que está
despertando grande inte-
rêsse pela presença no qua-
dro visitante do atacante
Edu, v i c e-artilheiro do
campeonato da Guanabara
e que possui grande cartaz
nesta Cidade.

Os jogadores do Amérí-
ca chegaram na madruga-
da de ontem e, à tarde, ío-
ram ao local.do jogo para
fazer um reconhecimento
do terreno, tendo o treina-
dor Evaristo anunciado a
seguinte formação para es-
ta tarde: Ita; Sérgio, Ale-
mão, Aldeei e Wilson Va-
lença; Marcos e Ica; Jor-
glnho, Antunes, Edu e Edu-
ardo.

ZÈZINHO

No Rio, o vice de fute-
boi americano, sr. Gérson
Coutinho, afirmou, ontem,
que não está gostando
do noticiário em tôrno de
Zèzinho, por achar que
o assunto pode virar no-
vela, o que não deseja
de forma alguma. Disse
que o Flamengo não pediu
e, mesmo que solicitasse, o
América não daria licença
para Zèzinho jogar esta
tarde contra o Bonsucesso,
pois não teria qualquer ga-
rantia contra riscos.

Afirmou o dirigente ame-
ricano que o Flamengo te-
rá de pagar 50 milhões à
vista pelo passe de Zèzinho
ou trocá-lo por Itamar ou
León, pois qualquer outro
negócio não interessa a seu
clube, que não lamenta fi-
car com Zèzinho.

PRAZO

Informou ainda o dlri-
gente americano que ence-
ra-se amanhã o prazo con-
cedido ao Flamengo para
examinar e submeter Zèzl-
nho a testes e que por is-
so mesmo vai procurar o
supervisor rubro-negro, sr-
Flávio Costa, para saber da
resposta do Flamengo. O
supervisor do Flamengo,
segundo o sr. Gérson Cou-
tinho, havia combinado com
Evaristo, não transformar o
assunto em novela e esta
promessa será cobrada
amanhã.

Gérson Coutinho fêz
questão de frisar que o
América, embora tenha in-
terêsse em negociar Zèzinho,
por força de problemas in-
ternos do seu clube, de for-
tna alguma ficará triste se
o jogador tiver de perma-
necer em Campos Sales.

Reinaldo; Rodrigues e
Serginho; William, Mimi,
Ferreira e Arilson.

FLUMINENSES

Pouco se sabe da equipe
do Estado do Rio, a nSo
ser que o seu preparo e
tempo de treinamento foi
muito mais cuidado e de-
morado que o dos cariocas.
Os fluminenses a longo
tempo estão concentrados
na concentração do Amérí-
ca, no Km-18 da Rio-Pe-
trópolis e têm condições de
surpreender.

A equipe escalada para
o jogo desta tarde é a se-
guinte: Lanzetti; Pepe, Cé-
lio, Aledio e Russo; Helcio
e Paletó; Guinzo, Pele.
Clair e Maurício.

O jogo entre carioca e
fluminense começará às 15
horas e o principal, entre
Minas e Amapá, às 17 ho-
ras.

MARTIM
ESTRÉIA
TSA BAHIA

SALVADOR (SP-CM) —
A apresentação do Bangu
esta.tarde, nesta Capital, e

Jine..sexL a-única na Bahia,-
pois foi cancelado o jogo
programado para Feira de
Santana, deverá se consti-
tuir num grande sucesso,
tal a curiosidade que está
despertando na torcida lo-
cal, ansiosa por saber o que
é "Central Sistema", de
Martins Francisco, e rever
Paulo Borges, artilheiro do
Campeonato Carioca e sem-
pre grande atração para os
baianos.

O Bangu enfrentará a
equipe do EC Bahia, tendo
os treinadores das duas
equipes anunciado as se-
guintes formações: BAN-
GU — Ubirajara; Fidelis,
Mário Tito, Luis Alberto e
Pedrinho; Jaime e Ocimar;
Paulo Borges, Norberto, Ca-
bralzinho e Aladim. BA-
HIA — Nadinho; Tiago,
Henrique, Ivan e Delorme;
Enaldo e Aurelino; Vadi-
nho, Hamilton, Raimundo e
Edinho.

ATRAÇÃO

A equipe bangüense, pelo
título de campeã carioca
conquistado com vitória sô-
bre o Flamengo, é uma
atração para a torcida bai-
ana. Os jornais e emisso-
ras locais destacam, prin-
cipalmente, a figura do
ponteiro Paulo Borges.

Outro aspecto que vem
despertando curiosida-
de nos círculos esportivos
desta Capital é o comenta-
do "Central Sistema", cria-
çâo do técnico Martim
Francisco".
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A estréia de Ademar e o lançamento do vetera-
no Américo são as grandes atrações que o Flamen-
go apresentará ná tarde de hoje — início previsto
para as 16h30min — no amistoso contra o Bonsucesso,
na Avenida Teixeira de Castro, com renda dividida,
a ser arbitrado por Nivaldo Santos e com arquiban-
cada a 2 mil cruzeiros e cadeiras a 5 mil cruzeiros.
O campinense Joãozinho e o americano Zèzinho ti-
veram vetada a sua participação no amistoso, o pri-
meiro por contusão e o segundo porque não foi so-
licitada a devida autorização ao América.

As duas equipes íoram ontem escaladas e joga-
rão assim formadas: Flamengo — Marco Aurélio,
Leon, Jaime, Ditão e Paulo Henrique; Carlinhos e
Américo; Clair, Ademar, Fio e Rodrigues. Bonsu-
cesso — Jonas, Natal, Moisés, Lumumba e Albérico;
Paulo César e Ivo; Gilbert, Adauri, Enos e Beto.

O objetivo do Flamengo,
ao acertar o amistoso des-
ta tarde, contra o Bonsu-
cesso, além do interesse fi-
nanceiro, era o de apre-
sentar as suas mais recen-
tes aquisições: Ademar,
emprestado pelo Palmeiras
por três meses; Joãozinho,
emprestado pelo Guarani,
de Campinas, até o íim do
ano e Américo, que tem
passe livre e está em vias
de ser contratado. Afora
êsses, também havia a hi-
pótese do lançamento de
Zèzinho, do América, que
está aguardando resultado
de exames para ser nego-
ciado.

Dos quatro, contudo,
apenas Ademar e Américo
serão lançados, desde que,
no expediente de ontem da
FCF, tenha sido dada a au-
torízação para que eles in-
tegrem o time do Flamen-
go. Joãozinho torceu o joe-
lho na parte final do cole-
tivo de sexta-feira na Gá--
vea e teve a sua estréia
adiada, cabendo á Clair su-
bstitui-lo. Quanto a Zèzl-
nho, faltou o pedido de àu-
torízação ao América —
que não o daria — pârá
que êle fosse submetido a
um teste público.

De qualquer forma, o
Flamengo ainda conseguiu
organizar um time razoa-
vel, capaz de proporcionar
um bom espetáculo na
Avenida Teixeira de Cas-
tro. É certo, também, que
no decorrer do amistoso,
algumas alterações sejam
efetuadas no time rubrone-
gro, a fim de que jogado-
res como João Daniel e
Paulo Choco, que estiveram
ausentes da Gávea durante
um ano, revelem as suas
atuais condições físicas e
técnicas.

BONSUCESSO
Em preparativos para

realizar uma temporada
por gramados do sul do
Pais e já com estréia mar-
cada para a cidade de Cam-
bé, no Paraná,, no próximo
dia 19, o B°nsucesso enca-
ra o amistoso desta tarde
como um ajuste final de
sua equipe, que apresenta-
rá poucas alterações com
relação à que disputou o
Campeonato Carioca do
ano passado. Os leopoldi-
nenses têm sua viagem
marcada para a próxima
sexta-feira e deverão, além
da estréia no interior do
Paraná, disputar mais dez
jogos no Sul do País, ,

ATRAÇÃO
Ademar é uma boa razio para uma ida hoje à Avenida Teixeira de Castro

ESTREARBANGU VAI
COBERTO E GRAMA

ESTÁDIO
ARTIFICIAL

Por 
indicação"a*b"pfèsi-~

dente da FIFA, sir San-
ley Rous, que.afirmou ser
o Brasil um dos poucos
países onde ainda se pra-
tica o futebol-arte, inteira-
mente desaparecido jia Eu-
ropa, o sr. Stan Macllvai-
ne, vice-presidente
da Houston Sports Asso-
ciation, veio ao Brasil e
assegurou a participação do
Bangu em um torneio ln-
ternacional, a ser promovi-
do pela North American
Soccer League, única enti-
dade americana filiada à
FIFA.

A participação do Ban-

gu foi acertada ontem, no
encontro havido entre o
presidente Euzébio de An-
drade e o dirigente ame-
ricano que, entre outras
coisas, revelou que o tor-
neio será disputado num
estádio inteiramente fecha-
do, com ar refrigerado e
com grama artificial •-
matéria plástica — e que
tem capacidade' para 52
mil espectadores sentados,
em cadeiras estofadas.

FUTEBOL NOS EUA

Segundo o dirigente ame-
ricano, o futebol nos Esta-
dos Unidos está dando os
seus primeiros passos, com
várias cidades interessadas
em formar suas equipes de
soccer — como é chamado
o futebol praticado pelos
estrangeiros, para diferen-

"ciãr'ão ragW."Têní rèaii-
zado jogos entre si e. den-
tro em breve, os norte-
americanos estarão em con-
dições de disputar a Copa
do Mundo.

Quanto à aceitação do
público, o sr. Stan, disse
que, depois da última Copa
do Mundo, cujas partidas
finais foram transmitidas,
pela TV, para os Estados
Unidos, o futebol despertou
grande interesse. Vários
empresários trataram, en-
tão, de contratar times es-
trangelros para exibições,
principalmente em Nova
York, o que veio aumen-
tar o interesse local pelo
soccer, e estimular muitas
universidades a formar
suas equipes de estudantes.

A North American Soe-
cer League, filiada à FIFA,
congrega 10 times amerl-
canos e mais dois canaden-
ses e se divide em duas
partes: Leste e Oeste. Na
parte Oeste, estão as cida-
des de Dallas, Los Angeles,
San Francisco, Houston e
Vancouver, esta última, do
Canadá. Na parte leste es-
tão incluídas, as cidades de
Washington, Cleveland,
Boston, Chicago, Detroit,
N. York e Toronto, no Ca-
nada. Cada uma dessas ci-
dades possui o seu time,
mas no torneio para o qual
o Bangu foi convidado, es-
sas cidades serão represen-
tadas por equipes estran-
geiras dos principais cen-:
tros esportivos do mundo.

BRASIL

O insucesso do Brasil na
Copa do Mundo da Ingia-
terra não fêz com que os

Bertholdo de Castro

brsstleiroí patiessem sfets
cartaz nos Estados Unidos,
criado pelas exibições dos
times nacionais nos Tor-
neios de Nova York. Logo
após a Gopa, a equipe do
Santos fêz duas exibições
em gramados americanos,
contra o Benfica e contra
o Internazionale, goleando
a ambas, recuperando pie-
namente o prestígio do Bra-
sil.

Quanto a Pele, os norte-
americanos o consideram
como o "Rei do Futebol
Mundial", e que sua habili-
dade com a bola nos pés o
transforma num autêntico
artista e malabarista.

O empresário americano,
quando de sua viagem à
Inglaterra, manteve pales-
tra com sir Stanley Rous,
presidente da FIFA, que lhe
garantiu o sucesso de qual-
quer equipe brasileira no
torneio, por considerar que
o Brasil ainda é um dos
poucos paises onde se pra-
tica o futebol-arte.

TORNEIO

Participarão do Torneio,
que terá a sua tabela ela*
borada amanhã, em To*
ronto, com todos os repre-
sentantes das cidades ame-
ricanas e canadenses, 12
clubes estrangeiros, dividi-
dos da seguinte maneira:
três da Escócia, dois da In-
glaterra, dois 'tia Irlanda,
um da Tcheco-Eslováquia,
um do Brasil, um da Itá-
lia, um do México e um da
Holanda, sendo que êste
último será representado
pela própria seleção holan-
desa.

E' desejo dos promotores

úü Torneioconvidar em pa-
ra a partida de abertura o
presidente Lyndon Johnson
e p presidente eleito do
Brasil, marechal Costa e
Silva, para assegurar um
alto gabarito para a pro-
moção.

O sr. Stan Mcllvaine não
acredita que, nos primeiros
três anos do torneio — pois
é desejo da Liga promovê-lo
todo os anos — não venham
a ter lucro, pela simples
razão de se tratar de uma
verdadeira introdução do
futebol nos Estados Uni-
dos.

A presença do Bangu é
aguardada com interesse
pelo público norte-ameri-
cano, porque o time cario-
ca é o representante direto
do futebol bicampeão e,
além disso, já atuou com
destaque em Nova York.

As partidas do Torneio
serão disputadas nas cidá-
des filiadas à North Amerl-
can Soccer Leage, devendo
o clube brasileiro viajar
por várias cidades ameri-
canas e em Vancouver, no
Canadá.

Liga clandestina

Sôbre a existência de uma
liga clandestina. nos Esta-
dos Unidos, o represeritan-
te americano informou que
dificilmente a FIFA venha
a dar uma solução conci-
liatória à questão, pois,
quando da criação da N°fth
American Soccer Leage, os
representantes de Baltimo-
re discordaram de vários
aspectos e resolveram criar
uma outra liga que passou
a ter uma existência mar-
ginalizada. A North Ame-
rlcan rapidamente foi re-

cònhécídãT pçlã'FífA',"qüe"
mostrou grande interessa
pela difusão do futebol nos
Estados Unidos.

A respeito da-contrata-
ção de jogadores estrangei-
ros, o representante ameri-
cano declarou que a sua
Liga não deseja adquiri-
los, mas apenas levar ti-
mes de fora para que os
jogadores norte-america-
mos venham a aprender
com eles como se joga o
futebol.

ESTÁDIO

Com capacidade para 52
mil pessoas,.todo fechado,
com ar refrigerado numa
temperatura média de 21
graus e possuindo grama-
do artificial de plástico, o
Astrodome é considerado,
pelos americanos, como a
oitava maravilha do mun-
do.

O estádio tem as suas ca-
deiras, margeando o cam-
po, removíveis, podendo ser
praticados vários esportes,
além de shows, convenções,
rodeios, touradas e espeta-
culos circenses. O Astro-
dome possui, ainda, um
parque de estacionamento
próprio, um hotel para vi-
sitantes, geradores próprios
e restaurante com cozinha
internacional.

O Astrodome está locali-
zado a dez minutos do cen-
tro da cidade de Houston,
no Texas, com várias vias
de acesso, de maneira a
não dificultar e não engar-
rafar o trânsito.
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ESTÁDIO BOSSA NOVA

O Astrodome, cm Houston, no Texas, é o mais moderno estádio, sendo todo fechado, coin ar refrigerado e o seu gramado artificial é de fibra de plástico

FLA
A MARGEM
DO CAMPO

A fórmula mágica do
sr. Abrahim Tebet; que
permitirá ao Cruzeiro e
ao Santos participarem da
Taça Libertadores da
América sem prejuízo do
Campeonato Roberto Go*
me» Pedrosa, foi-me, áfi"
nal, revelada. Apertai pa-
ra esclarecimento; o pre*
zado amioo Tebet, há um
mês no mínimo, vem
anunciando que a tabela
do Campeonato Roberto
Gomes Pedrosa nâo preci*
sara ser modificada, em-
bora marque jogos nas
mesmas datas previstas
para a Taça Libertadores
da América. Dai a magia
invocada.

Concentrem**e no as*
sunto, porque vocês «n-
trarão em contato com a
alta malandragem (tam*
bém apelidada de malí*
cia^ do futebol sul-ame*
ricano. Como poderão o
Cruzeiro e o Santos jogar
simultaneamente peta Ta-
ça e pelo Campeonato se
materialmente i impo*»í"
vel colocar em campo, aó
mesmo tempo, dois times
que representem a força
máxima de cada um dtsr
sis clubes, em dias sagra-
dos de uma tabela sacra-
mentada?

Ninguém conseguirá
responder, exceto o Abra-
him. Eis a grande. jogar
da: o Cruzeiro e o Santos
devem atuar primeiro no
Peru e na Venezuela; cer*
tamente ganharâc; depois,
seus adversários terão, de
vir ao Brasil, já então
em plena disputa do Camr
peonato Roberto Gomes
Pedrosa; mas, como per*
deram as partida» iniciai»,
estarão praticamente ,i*tt*
minados, pois no Brasil a»
suas chances serão ainda
menores; porém, terío -d»
vir às suo» custa», pagan-
do passagem e estada) 

"o

preço será alto para uma
aventura, tendo em vista
que, ainda. q«.e..»e.nç'm e...
segundo jogo, o deiempa*
te será no Brasil, redu-
zindo ao mínimo ai suai
possibilidades de sucesso;
assim, os clubes venezue-
lanos e peruano» preferi*
riam pagar a multa regu*
lamentar de 7 mil doía-
res por jogo que desisti»*
sem de realizar no Brasil,
a disputarem-no perdendo
dinheiro a troco de nada.

Sem dúvida, um perfel-
to golpe. O Santos e o
Cruzeiro ganham lá fora.
Na hora de retribuírem,
Peru e Venezuela dímí-
nuem seu prejuízo desis-
tindo e pagando multa,
Não jogando, Santos e
Cruzeiro não terão qiial-
quer problema, podendo
prosseguir tranqütlamen-
te no Torneio Roberto
Gomes Pedrosa, de vêz
aue a etapa seguinte da
Taça Libertadores' da
América está programada
para depois do Torneio.

Admirável plano, reco-
nheço. Mas, não posso
evitar a pergunta: e se o
Cruzeiro e o Santos per-
derem as primeiras parti-
das na Venezuela e no
Peru? Senão todas, uma
que seja? É claro que, en-
tão, o Deportivo Itália, o
Universitário de Lima e
semelhantes gastarão o
que fôr necessário para
tentarem, no Brasil, a
classificação ds semifinais
da Taça Libertadores,
através de um empate
apenas. Nesse caso, o Tor-
neio Roberto Gomes Pe-
drosa que se dane. Jogos
do Santos e do Cruzeiro
serão antecipados ou adia-
dos, abrindo vez ao bri-
lhante Deportivo Itália ou
ao incomparável Universi-
tário de Lima, que sem-
¦pre foram sensacionais
atrações para os torcedo-
res cariocas e paulistas.

Chegamos a êsse pri-
mor de organização. Com-
petições e datas serão ri-
gor o somente obedecidas
— se a sorte ajudar. O
calendário ão futebol bra-
sileiro, que êste ano in-
clui um torneio ãa maior
importância, como é o
Roberto Gomes Pedrosa,
fica na dene-ndência de o
Cruzeiro derrotar o De-
portivo Itália na Vene-
zuela, se não acontecer
um empate com o Depor-
tivo Galkia. On a vitória,
ou a bagunça total e ine-
vitáveí.

Surpreende e espanta
que a CBD endosse pro-
cessos tão comprometeâo-
res para a estabilidade do
nosso futebol.

ACH1LLES CHIROL
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4o CADERNO

Sm' 1958, a liderança comunista chinesa Iniciou
uma revisão de princípios básicos que estabelecem as
relações entoe o Partido e o Exército. Istes princípios,
que envolviam um certo afastamento da profissiona-
lização das Forcas Armadas, passaram a ser resumi-
doa nos stefaas "Política no Comando" e "O Partido
comanda d Fuzil". As modificações refletiam a decisão
dt que se deveria continuar com uma estratégia revo-
iudonáriabaseada na guerra do povo, apesar de o pais
empregar recursos substanciais em armas nucleares.
Após uma forte disputa entre o Partido e o Exercito,
Mao Tse-tung decidiu rejeitar as propostas de Kxu-
chev para um comando nuclear unificado e expansão
da iòrça Bãllitar, « fim de que, eventualmente, fosse ¦
pcasfcflií"feter um ataque norte-americano,,além do
Parido já haver frisado a necessidade da utilização
de unidades militares para o trabalho na economia,
isto féz com que o Exército se desviasse de um su-
mento do profissionalismo, voltando-se para a organl-
zaçào da marda nacional e partícipaçfio rio-trabalho
de construção econômica. Como outras importantes
idéias de Mao Tse-tung se manifestassem; na época,
os lideres de 1958 das relações Partido-Exérclto pre-
sümirím que uma balança satisfatória poderia ser
atingida entre a modernização profissional e a espe-
"iàlizaçSo por um lado, e a modificação política ou
'•revòlucloBsfflzaçáo" (ideologia vermelha) por outro.
Foijustamente a resistência do Exército a essas ma-
nobres que causou 6 expurgo de lideres militares, en-
tre eles Píeng Teh-huai, em 1959.

Em 1960. após a transferência do controle mili-
tar para Lin Pião — as tensões entre os dois ramos
continuaram a existir de maneira considerável. Os
denominados Boletins Militares (de atividades) de-
-am ampla evidência da insatisfação entre os mais ai-
'os postos dó Exército durante 1961. Seus lideres per-¦meiam ao grupo de Mao, embora sem bases para
articularem suas afrontas em público, dificilmente

odendo sugerir ap Partido que a principal causa fora
visão de luta e a desonestidade politica criada por

na manipulação irresponsável de definições. Decla-
ivam ainda estes Boletins que o Partido Comunista
avia identificado unia área do Exército oe grandes
ònflitos entre os "revolucionários" mais velhos e a
iventudé, que tenderiam a trazer uma confirmação

•o Partido' da necessidade de uma doutrinação mais
ímpia, enquanto o Exército era colocado numa posi-
io de visível desvantagem em relação a seus esfor-

;os para sustentai seu papel na estrutura do Poder.
_ ¦ Sabe-s#que, em 1960, um quadro de acònteci-

aentos dramáticos e urgentes tiveram prioridade na
. ¦>. tençip do. Partido entre todos os outros problemas,
incluinjío. .àqueles que atingiam as relações entre os
dois.sftóref. Fç^tes rebeliões ístourâram em diversas
partes da China,"enquantopràtitíamente toda * po-
puhrção erà attógl^
solrraWvè^ííti^^
litica do Fartldo em relação à Armada. A manutenção
de um exército efetivo eleal, com propósitos de suípr
-»*¦ l|pW^MWÍÍÍ^Í^^:ÍÍ; ortt«rfl| aoeial
ton^-st^tó<;*i» ssw dú contrólft ,c«nuruW. Por 

'

out» lado, isso trouxe maiores concessões de lia Pião
emJrdsííb^ ^.rej^diesç^ 4o.S^eroíto. Fez diversas
promoções *}, psrmltiu a instituição de outros prlvilé-.
gios «petíauj ís^ suai tórças, voltando toda a sua

1 itençie para o' «equilíbrio da balança entre ó pro-
fissionalismo e a consciência politica. Enquanto cria-
va novas Classes para seus soldados dentro de técnicas
militares avançadas, incluindo a utilização de material
bélico químico e nuclear, Lin Pião reunia o Comitê de
Assuntos Militares, em outubro de 1960. Nesta reu-
nião ficou estabelecido o programa que deveria ser
seguido nos meses vindouros, programa êste que ser-
viu como base para um intenso estudo dé campanha,
uma vez que os controles de segurança haviam sido
restabelecidos. Em fins de 1962, estando restaurada
a ordem na China e tendo sido evitado um temido ata-
que da China Nacionalista, o Partido, não mais vendo
uma necessidade urgente de o Exército suprimir oposl-
ções internas ou repelir um ataque, passou a dar um
valor menor às forças profissionais, enquanto relevava
seus papéis políticos e econômicos. Hsiao Hua decla-
rou no princípio de 1964, que as mais importantes ta-
retas do exército seriam "a elevação do trabalho" po-
litico ideológico, o cultivo do estilo de trabalho, a ih-
tensificação do treinamento e o melhoramento das
condições de vida do povo. Vaga referência foi feita
em relação às "preparações adequadas para uma guer-
ra contra agressões", estando o ponto mais alto do
discurso baseado no slogan "Politica no Comando".
Tal era a situação em fevereiro de 1965. »

A expectativa de paz que caracterizara p período
anterior mudou radicalmente durante o ano' de 1965,
com o receio de que os Estados Unidos estendessem
a guerra do Vietnam até a China. Com esta mudança
novas revisões foram feitas em relação às responsa-
bilidades do Exército, tendo sido discutidas as seguin-
tes alternativas: 1) a China, apesar do pequeno ta-
manho de seu estabelecimento nuclear e sua fraca
base logística, deveria tentar contar com o Exército
de Libertação do Povo, usando a estratégia convencio-
nal para deter ou derrotar uma invasão norte-ameri-
cana; 2) O papel político do Exército deveria ser acen-
tuado e refletir, dentro de maiores mudanças estra-
tégicas, um trabalho de cooperação em turnos entre
o povo e as Forças Armadas, principalmente na téc-
nica de guerrilha, sob o comando da Guarda Nacio-
nal; 3) Pequim deveria pressionar uma reaproxima-
ção a Moscou e encorajar uma moderação no conflito
do Vietnam, a fim de ganhar tempo para nuas defesas.

A terceira alternativa parece ter sido rapidamente
eliminada, embora náo sem rivalidades entre o Par-
'.ido e o Exército. O conflito sinò-soviético havia ido
.onge demais para permitir na época uma reaproxi-
mação. Além do mais, o Partido argumentava que o
retrocesso facilitaria um ataque norte-americano e pre-
via a repetição dos mesmos erros acontecidos em Mu-
nique. Até mesmo um conflito maior traria efeitos
positivos para os chineses, pois revelaria à terceira
geração os perigos do imperialismo ianque. £, como
ficou dito por Lin Pião em seu discurso de 2 de se-
tembro de 1965, a "destruição, sacrifício e sofrimento"
teria livrado o povo de "torríar-se escravo voluntário",
e traria "segurança para todas as nações, todos os pai-
ses, e até mesmo toda a humanidade".

Estando decididos a suportar um continuado con-
ílito do Vietnam, os chineses voltaram novamente sua

Novas tensões entre

o exército e o partido

Morton H. Halperin

John Wilson Lewis
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tação os temas de combate corpo a corpo, guerra de*
íenslva, e guerra de amadores.

COMBATE COKPÓ A CORPO

A importância deste tipo de luta tornou-se o tema
de um grande número, de artigos em 1965. Batalhas
frente a frente com o inimigo receberam aplausos en-
tusiásticos dos chineses que afirmaram que essas lutas
não poderiam ser suportadas por ataques aéreos e ou-
trás armas pesadas. Como sugerido numa. análise fei-
ta a 10 de junho, tais lutas aniquilariam o inimigo. £
uma forma de combate, como enfaticamente afirma-
ram os chineses, que demonstra a superioridade moral
das tropas comunistas. Q combate corpo a corpo é a
mais alta forma política da arte militar. É a forma
que demonstra que na guerra o povo é mais impor-
tante que is armas.

, O mais impressionante tipo desta nova forma de
guerra veio contida num artigo sobre baionetas publi-
cado no Diário de Libertação do Exército, a 26 de no-
vembro de 1965. Êste artigo dá.grande ênfase ao es-
tado de espirito do soldado individualmente em situa-
ções de um futuro combate. Segundo o autor, a pes-
soa psicologicamente preparada pode aumentar o má-,
ximo as suas forças e minimizar as do inimigo. Os
americanos têm medo do combate corporal e o pesado
equipamento de armas é inútil. Ainda de acordo com
o artigo, "tão cedo a guerra comece faremos com que
nossos inimigos lutem em nossos próprios campos oú
penetraremos. profundamente em sua cauda e lá kita-
remos. "Quando isto acontecer, afirma, "bombas atômi-
cas não poderão ser usadas". O que o autor chama de
fúria, ferocidade e precisão, só pode ser insinuado na
força do povo e trazido através de um treino continuo.
Estas, forças podem vencer o inimigo, seja êle forte ou
fraco. No artigo, rara ênfase é colocada na vantagem
que pode ser obtida através de altos brados, olhos bas-
tante abertos, e outras demonstrações físicas que levará
o soldado inimigo ao pânico. Após a instlgação de tal
pânico, a anlquilação dos americanos seria um caso
relativamente simples.
.As Forças Armadas pelo contrário, preferem apareri-
temente a guerra mais convencional, usando o equi-
pamento que possui o Exército de Libertação do Povo.

V GUERRA DEFENSIVA

De forma mais geral, os documentos sobre normas
militares de 1965 frisavam a necessidade de que "a

Suerra 
do povo" englobe uma estratégia basicamente

efenslva criada para um poder fraco. O ministro da
Defesa, Lin Plao, falando sobre autodefesa, assume a
posição de que o povo chinês deve lutar sozinho a fim
de manter sua solidariedade politica e Integridade re*
volucionária. A dependência de armas e recursos vin-
dos de fora forçaria o pais a voltar as costas para o
seu principal baluarte, o próprio povo. O continente
deve suportar qualquer castigo que lhe fôr1 imposto
pelos Estados Unidos e logo após forçar o país inimigo
a lutar contra as guerrilhas e a Guarda Nacional em
sl&q$uW. v ¦
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1965-1966
atenção para o problema de relações entre o Exército
e o Partido, numa preparação para uma Invasão dos
Estados Unidos. Como foi declarado em janeiro de
1966, "o imperialismo ianque persiste em sua hostili-
dade em relação ao povo de nosso pais e ao mundo.
Um teste de força conosco é inevitável e será apenas
uma questão de tempo. Por esta razão, fortificar a
presteza de combate não é em hipótese alguma ape-
nas uma medida temporária, mas um trabalho estra-
tégico a longo prazo". Foi a definição do Partido de
prontidão de combate a causadora de novas tensões.

As freqüentes disputas entre os dois setores têm
como tipo central que tipo de guerra preparar, e como
prepará-la. As análises que se seguem focalizarão
apenas questões relacionadas com o Exército e o PC,
e não tentarão, exceto quando necessário para o enten-
dimento de interpretação, desenvolver um contexto
mais extenso de crises internas e externas nas quais
estas relações estão baseadas.

Tanto o Exército como o Partido concordam em
que uma invasão americana é bastante provável, mas
divergem no que deveria ser feito para ir-se de encon-
tro a ela. Concordam que o primeiro estágio do ata-
que certamente procurará abranger os principais cen-
tros de bombardeios nucleares, tstes bombardeios
trarão grandes danos, mas não destruirão a China.
Segundo declarações do general Yang Yung a 25 de
outubro, há, no momento, um grande perigo de que"nossa construção e nosso atraente modo de vida pos-
sam ser destruídos numa guerra provocada pelos im-
perialistas dos Estados Unidos". Esta mesma crença
de que a guerra poderia dizimar a população chinesa
foi afirmada em novembro por uma emissora de rá-
dio local, de liderança comunista, cujo autor, Wang
Jen-chung tenta aparentemente desmentir rumores pre-
dominantes em sua área de que armas nucleares pro-
duziriam maiores danos na China Comunista. Os não
Identificados "boateiros", espalharam o receie de íutu-
ros bombardeios que êle afirma serem inevitáveis se
uma guerra estoura. Mas os prejuízos e danos pode-
riam ser rapidamente reparados.

O ponto de divergência entre o Partido e o Exér-

Tradução de

JÜlizabeth de Carvalho

cito refere-se a como lidar com o segundo estágio de
uma invasão americana no território. Basicamente, o
Partido propõe a utilização de forças militares moder-
nizadas contra os norte-americanos. Todos concordam
que muitas coisas devem ser feitas previamente. Mas
o Exército de Libertação afirma que é necessário que
se liberte de um treino Ideológico e da Guarda Na-
cional para se concentrar em preparações para a guer-
ra, ao passo que o Partido enfatiza o preparo ideo-
lógico e o treino da Guarda Nacional. Esta segunda
posição íoi expressada por Lo-Jui-Ch'ing em dezembro
de 1964, ao declarar que as forças militares deveriam
fortificar seus treinos políticos, elevar a consciência
de classe de seus membros e cultivar excelentes esti-
los de trabalho. Nestas bases, deveria ser levado em
consideração um treino cuidadoso a fim de dominar-se
a habilidade de destruir o inimigo a 200 metros. A res-
posta dos chineses a um ataque com armas modernas
seria a primeira defesa. A posição do Exército de Li-
bertação, da maneira com que foi indicada numa criti*
ca feita pelo Partido, era de que o receio de dar pre-
eminência a políticos "adversàriamente afetaria o trei-
no militar e outros trabalhos". Por outro lado, a lide-
rança das Forças Armadas argumentava que a linha de
massa não era mais relevante para os problemas mili-
tares da China.

O Partido continua a insistir na necessidade do
Exército de Libertação subordinar-se à liderança po-
litica. Em novembro de 1965, Lin Pião, ministro da
Defesa, promulgou o chamado "Principio de 5 pontos",
designado para estabelecer esta subordinação. Como
também havia sido antes declarado por Lin Pião em
seu discurso comemorando o aniversário da Liberta-
ção do Povo, a guerra do povo "comandada pelo Parti-
do Comunista Chinês", foi tema para vários editoriais
do Exército e Guarda Nacional. Por exemplo, o Dlá-
rio do Povo, de 21 de setembro de 1965, declarava que
as organizações do partido em todos os seus planos de-
veriam ser colocadas sob o controle do Partido que fir-
memente assumiria a direção do programa de traba-
lho da Guarda Nacional. Em suma. O Partido tomara
a posição de que o comando do Exército de todas as
esferaí de defesa e preparações militares teria um pa-
pei secundário em relação ao PC.

A disputa entre o Partido e o Exército será exa-
minada com maiores detalhes, levando-se em conside-

GUERRA DE AMADORES
.&,: atos referentes à boi-vontade para acel*

reviveram através do movimento de
i um Soldado". Numa guerra do povo,
aeses dessem.o máximo de sua "bomba

e moral", ò Exército de Libertação
secundário, enquanto que os membros

icional .desempenhariam o principal. A
genuidade do povo no final seriam mais

que a estratégia e as táticas dos ofi-
i> no. Exército da Libertação, do Povo .As»
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ral::«ma posição inferior. Embora continuando Óbvia'''
mettte a ter certa responsabilidade quanto aos desti-
nos do país, a premissa da guerra do povo é que a prin-
cipal colocação para a defesa não é dirigida para o
suporte e modernização do próprio Exército, que se vê
na contingência de passar a maior parte do tempo trei*
nando a Guarda Nacional.

A importância dada aos amadores é demonstrada
não apenas na ênfase colocada na Guarda Nacional
pela imprensa comunista durante o ano de 1965, mas
também pela liderança comunista chinesa em maio,
abolindo fileiras do Exército de Libertação. Como re-
sultado desta abolição, os quadros do Partido passam
a ter maior importância dentro do "sistema dual" de
liderança militar, a eles sendo dados privilégios mais
elevados e pagamento adicional.

Lin Çiao resumiu o ponto de vista do Partido em
relação à diferença enter o lutador profissional e ò ama-
dor em sua declaração de setembro, onde afirma que"as forças de guerrilha definitivamente superaram os
exércitos regulares. Amadores que jamais íoram trei*
nados em qualquer escola militar ultrapassaram os
profissionais diplomados em academias",

,Isto pode ser a base de uma significante divisão
dentro do Exército demonstrada na declaração de 18
de janeiro de 1966, quando da conclusão da conferên-
cia do Exército de Libertação, na qual a seguinte afir-
mação é feita: "Dar proeminência política forma uma
base da qual fortificamos a revolucionalização e mo-
dernização de nosso Exército, levar a cabo nossas pre-
parações para esmagar a guerra de agressão pelo impe-
rialismo ianque, opor-se e prevenir o revisionismo, e
garantir que nosso exército jamais se tornará aposta-
ta." Nesta mesma conferência Hsiao Hua lembrou ao
Exército que êle era "o principal instrumento da di-
tadura do proletariado" mas como um "Exército Vito-
rioso" êle havia perdido o contato com o povo. Acres-
centando: "A vitoria tende a trazer o envaidecimento o
a complacência... Um longo período de paz tende a in-
citar a insensibilidade do povo e a relação da vigilân-
cia... O que nós devemos realmente recear é a degene-
ração política, estando ela divorciada das massas,
e tornando-se frouxa a ponto de perder o desejo de
lutar." Esperando bater esta tendência, o Partido,
sob protesto do Exército de Libertação, afirmou que
dependerá primeiramente de amadores numa guerra
do povo para defender a China.

Uma cuidadosa revisão dos documentos sobre as-
suntos militares em 1965-66 veio clarear o papel de-
signado ao Exército de Libertação do Povo na prepa-
ração para o conflito com os Estados Unidos — que a
liderança chinesa sente que agora será inevitável, pelo
menos a longo prazo — em que o Partido o coloca res-
ponsável pela defesa da China, mas não pode preparar
a defesa a seu modo. O Exército não parece partici-
par do entusiasmo do Partido quanto a tal posição. Há
indicações, como foi demonstrado acima, que o Exér-
cito de Libertação pode defender a China com suas
próprias íôrças, e justamente por isso inquire séria*
mente a premissa do Partido de que os chineses pode-
riam se opor a um assalto nuclear dos Estados Unidos
sem o suporte da União Soviética, e sem a ativa pre-
paração interna militar.

Outra inferência a ser extraída das normas milita-
res incluída nos documentos é que a população urba-
na da China será sacrificada de forma a preservar as
bases rurais. Os chineses estão prontos para arriscar
a destruição de seu setor urbano a fim de manter uma
posição "ideologicamente pura" com respeito à União
Soviética e sua postura militante de suportar o con-
ílito da Frente de Libertação Nacional e o Vietnam
do Norte.

Embora a evidência não possa ser mais sugestiva,
concluiríamos que as tensões básicas realmente exis-
tem entre o Partido e o Exército, e que estas tensões
são suficientemente importantes para causar maior
preocupação na hierarquia do Partido. O Exército pode
uma vez mais ter-se tornado ameaça potencial para o
papel de Liderança do próprio Partido, que não pare-
ce aceitar a proposição de que um maior conflito em
território chinês necessitaria de confiança em forças
modernas e a transferência de principais decisões que
trazem autoridade para o corpo de oficiais do Exér-
cito de Libertação. Os lideres do Exército, por outro
lado, estão insatisfeitos com a estratégia que os força
a se concentrarem na preparação do povo para a guer-
rilha e as Forças Armadas para a retirada.
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A tendência a explicar o conflito
Bino-soviétlco apenas, ou essencialmente
pelo ângulo ideológico, conduz a um
labirinto de considerações escolásticas,
manifestamente factícias e decidida-
mente enjoativas.

. Nunca a ideologia foi, como neste
caso, uma inversão alienatória do real,
• o real sio os interesses nacionais em
jogo e no caso da China especifica-
mente a luta contra uma hegemonia.

Que a chamada Revolução Cultural
seja bárbara, grotesca ou folclórica, seu
conteúdo é nacional e não é porque
seja bárbara, grotesca ou folclórica, ou
tudo isso ao mesmo tempo, que Brej-
nev a condena, mas porque representa
o fim de qualquer influência da União
Soviética na China.

Representa, também, uma atitude
revisionista em face de situações que
Moscou considerava tranqüila e defi-
nitivamente resolvidas, entre elas a
da Mongólia exterior.

Em face de uma China inquieta,
tumultuada, insólita na sua conduta, e
prejudicada por algumas declarações
levianas sóbre o problema da guerra,
de alguns dos seus lideres, a União
Soviética pretende representar o papel
do bárbaro convertido à civilização,
enquanto distribui à China o papel
do civilizado de outrora, com seus man-
darins e letrados — também o -ópio-
a miséria e a dependência — conver-
tido subitamente à barbárie.

A imagem que a União Soviética
pretende criar da China é aflitivamen-
te plagiada da que o Ocidente trace-
jou no século XIX e parte do século
XX para justificar as suas interven-
ções.

Só falta o "perigo amarelo" mas
já tivemos a intervenção no Sinkiang,
na Mongólia e Tanou-Touva. E se não
tivermos outras é porque a China de-
cldidamente hoje é mais dificil de de-
vorar do que quando aceitou os trata-
dos impostos pelo tzarismo e homologa-
dos pela "diplomacia socialista", ou
seja, .os de Aigoun, de Tien-Tsin, de
Pequim e de S. Petersburgo.

Desviar o problema para a ideolo-
gia é uma habilidade dos soviéticos. Os
chineses deformados pelo modelo, si-
tuam ps problemas, ém parte, na mes-
ma linha,, embora as questões territo-

-rial* Já tfhham começado a surgir na
argumenttçfio de Pequim.

Pelo tratado de Aigoun de 1858 os
russos extorquiram à China 480.OQO

quilômetros quadrados do seu terrltó-
rio, pelo tratado dé Pequim de 1880,
os russos apoderaram-se de novas e
vastas zonas, de portos da Mandchú-
rla entre eles Vladivostok e de 900.000
quilômetros quadrados do Turquèstão
chinês, isto é, a Mongólia exterior.,

Mas não constituindo ainda o íun-
do da argumentação, êste é o fundo
do problema.

O conflito seria inevitável com
Chiang Kai-shek ou com Mao Tse-tunr,
a dificuldade hoje para a União Sovié-
tica é que se defronta com um partido
comunista, não podendo dizer que está
a serviço dos "feudais", dos "senhores

da guerra" ou do "imperialismo".

Quão mais fácil seria para Brejnev
ter por adversário Chiang Kai-shek!

Em vão o delegado de Chiang Kai-
shek, T. Soung, tentou, em 1945, defen-
der a posição da China no caso da
Mongólia. A base jurídica da argumen-
tação de T. Soung, que nem por ser de-
legado de Chiang Kai-shek deixava de
ter razão, era o próprio tratado ¦ino-
soviético de 1824 pelo qual "a Monge-
Ha exterior f as parte Integrante da Chi-
na .

Stalin com seu habitual cinismo
dizia a Molotov: "O tratado existe, íoi
assinado numa época em que a União
Soviética não tinha idéia da sua im-
portáncia mundial" (Isto é: não tinha
ainda entrado na era das anexações e
para tanto basta recordar a data: 1924).
E acrescentava: "Além disso trata-se
de Chiang Kai-shek." Mas o aborreci-
do nestas questões nacionais é que pa-
ra além da ideologia elas existem e as-
sim Mao Tse-tung, na célebre entre-
vista concedida....ao jornalista Edgar
Snow, antes da sua vitória declarava:
"Se a revolução triunfar na China a
Mongólia exterior, terra chinesa, e co-
mo tal reconhecida pelo governo sovié-
tico, deve voltar automaticamente à
China."

Quando Mao Tse-tung, como, aliás,
De Gaulle, ataca Yalta, sabe perfeita-
mente que aí está a base do condomi-
nio e também a cláusula pela qual a
Mongólia exterior foi consagrada como
zona de influência soviética. De íato o
documento da conferência de Yalta, ca-
talogadò sob a rubrica oficial de Tra-
tado respeltantc ao Japão, tem como
primeiro ponto o seguinte: "O statu quo
da Mongólia exterior será mantido", ou
seja, a hegemonia soviética. Em Yalta
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Chou En-lai,

a serenidade

no caos

íoi homologada uma ocupação feita pe-
las armas. Ocupação feita com a pro-
messa de retirada (notas diplomáticas
de Tehltcherine de 11 de novembro de
•1920 e 22 de julho de 1922), suplemen-
tarmente com um tratado que a con-
siderava terra chinesa (sino-soviético
de 1924), mas tudo anulado por Stalin
por uma capitulação dos lideres oci-
dentais que hoje paga a China, nunca
ceanha-U, aem «aa Chlaar Kai-skek
nem cem Ma* lae-tang. A União So-
viétlca sabe que a China não esqueceu
a Mongólia como nfio esqueceu a ane-
xaçfio de Tanou-Touva, nem os nego-
cios da estrada de ferro do Leste chi-
nês, que Stalin vendeu aos japoneses,
recuperou pelo tratado de Yalta e de-
pois negociou outra vez com os chine-
ses. Nem foram esquecidas as tentati-
vas de domínio sobre o Sinkiang.

Isto não é unui luta ideológica, per
parte da China, mas a natural conse-
qUêncla da revolução anticolonlal. Que
esta revolução se tenha voltado contra
a União Soviética define bem o tipo
de governo que manteve e ampliou,
com Stalin e seus sucessores, o legado
dó imperialismo tzarista.

Mesmo quando se trata de proble-
mas aparentemente apenas ideológicos,
como a discussão sobre a orientação do
Komintem na China, na verdade é *sô-
bre as intromissões do Komintern, co-
mo representante, de íato, do governo
soviético no movimento revolucionário
chinês. * 

'

Estes sáo íatos que devemos ter
presentes, para se entender a terrível
convulsão que atravessa a China. ¦

."¦, ¦ Quer os acontecimentos terminem
por uma vitória de Mio Tsé-tung, quer
por um compromisso através do pri-
meiro-ministro Chou En-lai, que dá
apoio à Revolução Cultural, mas tem
agido como elemento moderador, preo-
cupado com a administração e as con-
seqüências econômicas, as relações com
á União Soviética serão tensas, e náo
há mais qualquer possibilidade de he-
gemonla ou mesmo de liderança sovié-
tica, em Pequim.

A vitória total de Mao poderia ser o
rompimento que, aliás, se tornou já
uma hipótese mesmo no decorrer do
processo da Revolução Cultural.

, A rigor pode surgir de um momento
para o outro.

* * *
Neste quadro gigantesco e sombrio,

onde o lado de Mao Tsé-tung age de
uma forma violenta, ò nacionalismo (a
sinização do marxismo deu essa íorma
específica que é o maoísmo), neste caos
fantástico que significa a libertação de
um modelo, e pode servir de aviso a
quantos pretendem adotar modelos e3-
trangeiros, Chou En-lai tem mantido
grande serenidade e, embora ílel a Mau
Tsé-tung, ninguém ao certo pode dizer
até que ponto aprova certos desman-
dos e a humilhação de antigos com-
panheiros como Teng Hsiao-Ping.

Número três do regime, no antigo
esquema hierárquico de 1956, depois no
de 1958 e no de agosto de 1986 (Re-
volução Cultural), a sua posição pa-
rece sólida e foi dos lideres menos ata-
cados ou criticados pelos Guardas Ver-
melhot.

De ascendência rica, segundo uns, e
de origem um pouco menos "burgue-
sa", segundo outros, foi um dos funda-
dores do partido comunista em 1921,
em Changai. Depois da Longa Marcha
impôs-se no Yenan. Participou de nu-
merosas depurações, em 1955 de Kao
Kang por "desvio esquerdista", em
1957, eliminação dos "direitistas" que
se afirmaram através das Cem Flores,
em 1959 contribuiu para o afastamento
do marechal Peng Teh-huai, partida-
rio dos soviéticos e inimigo de Lin Pião,

£ apontado como autor de alguns
textos da Revolução Cultural e um dos
seus inspiradores. Apesar de ter par-
ticipado de depurações — não i ma-
neira de Stalin — é considerado, den-
tro do extremismo chinês um modera-
do. Segundo a opinião de alguns espe-
cialistas. como Benjamin Shwartz, c
de uma forma mais discreta por Edgar
Snow, pode ser o homem de um rela-
tivo compromisso — favorável contudo
a Mao — entre as duas grandes cor-
rentes. Mas depois dessas opiniões qu*-,
por terem, uma 15 dias e outra 12,
devem considerar-se já, em parte, en-
velhecidas, e em virtude das complica-
ções sucessivas entre Moscou e Pequim,
a força moderadora de Chou En-lai, e
a sua habilidade em manobrar, podem
não conseguir resultados positivos.

De todas as formas, é dos lideres
que se colocaram ao lado de Mao Tsé-
tung, o único com um alto sentido rea-
lista e dotado de tendências fortemente
pragmatistas.

As suas eventuais declarações devem
ser consideradas como um indice do sis-
tema de íôrças e das linhas que segue a
Revolução Cultural, das possibilidades
mesmo tênues de algum entendimento
entre os grupos, ou da convicção de
que a vitória total de Mao Tsé-tung é
o único caminho aceitável.

PAV IO DE CASTRO

O epílogo da guerra
ideológica na Europa

A última reunião da OTAN, durante a qual con-
sumou-se a retirada da França, é um marco na his-
tória das relações internacionais. Num comunicado fl-
nal, documento desse marco, esti a decisão, tomada
por unanimidade, de lutar contra «as barreiras exis-
tentes, para tornar mais livre e mais amistoso o in-
tercâmbio entre países de sistemas sociais e econômi-
cos diferentes". O documento é, também, um compro-
misso de que continuará o esforço "para assegurar
melhores relações com a União Soviética e os países
comunistas do Leste europeu, nos campos econômico,
social, político, cientifico e cultural".

Ao mesmo tempo, Herbert Wehner, novo minis-
' tro de Assuntos Alemães, da Alemanha Ocidental,

admitiu que seu governo poderia reconsiderar á po-
litica de não reconhecer a Alemanha Oriental, des-
dè que o regime comunista alemão ae "democratizas-
se". O ministro Wehner foi miais longe, afirmando no
jornal do Partido Social Democrata que a Alemanha
Ocidental não tem a intenção de impor seu sistema
social e econômico ao povo da Alemanha Oriental.
Inaugurava-se, na prática, a politica de construção de
pontes entre as duas Alemanhas.

Na Europa, o que predomina, cada dia com mais
força, é o desejo de coexistência pacifica. Caem as
barreiras ideológicas. A guerra iria agoniza no pró-
prio berço onde nasceu.

Hoje, se acentua o íato de que pela primeira ver
os temas de contenção militar do comunismo não de-
ram o tom de uma conferência do conselho atlântico.
O tom foi dado pela proposta (do ministro belga Pier-
re Harmel, aprovada por todos, determinando a rea-
lização de um estudo sobre as tarefas futuras da
OTAN, "tendo em vista á evolução politica dos últi-
mos anos". Era o rompimento^ de úm imobilismo de
muitos anos, que se alimentava na recusa em aceitar
as transformações do mundo.

Os Estados Unidos não estão à margem do íenô-
meno. A decisão de Washington, de elevar o nivel de
suas relações diplomáticas com a Hungria e a Bul-
gárla traduziu, acima de tudo, uma mudança de
atmosfera nas relações internacionais. Num discurso
a 7 de outubro de 1966, na Conferência Nacional de
Escritores e Editores, o presidente Johnson íêz uma
afirmação surpreendente: — O fim da partilha da
Europa é o primeiro requisito para o fim da divisão
da Alemanha.

Antes, o conceito arraigado no Departamento de
Estado norte-americano era o de que somente a re-
unificação poderia terminar com as barreiras ideolo-

glcas que mantinham a Europa dividida. Johnson ter-
minou defendendo, portanto, um conceito inverso, o

que mostra que os argumentos diplomáticos estão lon-
ge de serem dogmas. Mesmo nos Estados Unidos, mui-
tos conservam, por isto, a esperança de que não exis-
tem obstáculos intransponíveis entre norte-americancs
e chineses. Quando chegou a hora, Estados Unidos e
Hungria souberam passar por cima de divergências

como a que mantêm o cardeal Midszenty preso na
Embaixada norte-americana em Budapeste, normali-
zando suas relações.

Acentuou Johnson na Conferência Nacional de
Escritores e Editores:

— Não permitiremos que divergências sobre o
Vietnam, ou qualquer outra espécie de divergência,
r.os impeçam de explorar todas as oportunidades para
uma reconciliação com o Leste.

Leste, no caso, são os paises comunistas da Eu-
ropa. O presidente norte-americano procura promo-
ver no Congresso três medidas fundamentais para o
nndamento de seu plano de "luta pacifica":

1. Ratificação do tratado interditando o espaço
exterior às armas atômicas, acertado com a União So-
viética dois meses depois do discurso para escritores
c editores norte-americanos;

2. A nova lei de relações comerciais leste-oeste;
3. O tratado consular entre os Estados Unidos

e a União Soviética.
Estas três medidas estão agora na dependência

de um novo Congresso, eleito em novembro de 1986,
no qual desponta um Partido Republicano em arran-
cada para o poder, que disputará com boa chance nas
eleições presidenciais de 1968. £ possível, portanto,
que as dificuldades de Johnson, em sua decisão de
romper o imobilismo da politica norte-americana na
Europa, venham a ser muito mais internas do que
externas. Dois temas candentes dominam os primeiros
grandes debates do novo Congresso:

1. A deterioração da guerra e do Vietnam e a
confissão da Casa Branca, feita implicitamente num
pedido de verba suplementar, de que foi subestimado
o custo dessa guerra;

2. A necessidade ou não de empregar bilhões
de dólares na construção dè um sistema nacional de
proteção contra foguetes soviéticos.

t certo que Johnson não abandonará a luta para
melhorar as relações dos Estados Unidos com a Eu-
ropa comunista. Três novas personalidades de desta-
que do Departamento de Estado defendem com Vigor
essa melhoria:

1. Eugene Rostow, subsecretário para assuntos
políticos e número três da hierarquia diplomática nor-
te-americana, acentuou em Paris a necessidade de con-
tinuar a "luta pacífica" exposta por Johnson;

2. Nicholas Katzenbach, secretário de Estado in-
tcrino e número dois no Departamento de Estado, fêz
um incisivo discurso em Nova York, no mesmo sen-
tido;

3. Foy Kohler, ex-embaixador em Moscou e agora
número quatro, fêz a defesa da mesma tese num dis-
curso para a Legião Americana, na Flórida.

No Departamento de Estado, o esforço se con-
centra, no momento, em conseguir a aprovação da lei
de relações comerciais leste-oeste. O principal obje-
tivo é dar « Johnson uma autoridade flexível para
usar o comércio como arma de negociações com a
União Soviética e os paises comunistas europeus.

NEWTON CARLOS
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O olho dé Medusa
Haroldo de Campos

Foi Sartre quem comparou o olhar
da crítica — de certa crítica majoritária
pelo menos — à mirada do olho de. Me-
dusa: um olhar que petrifica tudo aqui-
lo sobre que cai. "é preciso que noa
lembremos" — escreve o autor de "Si-
tuatlons" — "de que a maior parte dos
críticos são pessoas que náo tiveram
muita sorte e que, nò momento em queestavam á beira do desespero, encontra-
ram uma pequena posição tranqüila de
guarda, dè cemitério". Como levantar a *
maldição desse olho medusante, como -
fazer da crítica uma atividade que chel-
re à vida, ao invés de exalar um Hálito
de morte?

Creio que o Interesse demonstrado
contemporftneamente pelos criadores —
poetas e prosadores, artistas plásticos
e músicos — no exercício da critica,
além de traduzir o desejo dé proporclo-
nar um bastidor teórico para as suas
próprias criações, inclui em grande dose
a vontade de vlvificar essa atividade, de
injetar nela aquela abertura para o nô-
vo e para o futuro, que o fazer na sua
dimensão concreta, e talvez só êle, é
capaz de dar. Maiakóvskl, lapidar, ex-
primiu esta defasagem entre criação e
crítica em versos contundente: "Entre es-
evitor / e leitor / postà-3e o intermedia-
rio, / e o gosto / do intermediário / é
bastante intermédio. / Medíocre / mes-
nada / de medlaneiros médios / pulula
/ na critica / e nos hebdomadários."

A renovação dos métodos críticos em
nosso tempo deve muito á poetas como
um Pound, um Eliot, um Valéry. Toda
uma importantíssima corrente que está
na raiz dessa renovação — o formalis-
mo russo, depois estruturaUsmo do Cir-
culo de Praga (hoje em maré montante
de prestígio graças aos. contatos da lin-
gUistlca estrutural com a antropologia
de Lévi-Strauss) — nasceu do trabalho
conjugado de críticos e pootas de van-
guarda, inspirando-se profundamente
nas experimentações destes últimos, üm
dos expoentes deste movimento crítico,
Borís, Eikhenbaum, fazendo o respecti-
vo histórico, mostra como, no momento
de sua. eclosão, a ciência acadêmica es-
tava completamente à margem dos reais
problemas teóricos e utilizava linfàtica-
mente, axiomas envelhecidos empresta-
dos à estética, & psicologia e à história,
tendo perdido de tal maneira o sentido
dè seu objeto de estudo, que a sua exis-
têncla mesma se tornara ilusória. Dai
a importância que, àquela altura — à
roda dos anos 10 — tiveram na Rússia
os poetas simbollstas que praticavam uma
crítica jornalística (uma "ciência jorna-
listica", na expressão de Eikhenbaum) de
influência infinitamente superior aos
estudos eruditos e às teses universitárias.
A polêmica que então se travou entre a
geração simbolista e sua sucessora, a
geração futurista, deu-se' não no domí- -
nio da denota acadêmica, mas nesse
campo vivo da critica extracurricular,
polarizada em tôrrio de criadores (de um
lado, as posições teóricas de um poe-
ta e prosador ,por parte de Andriél Bié-
li; de outro, as novas idéias defendidas
por gente como Burlluk, Khliébnikov,
Krutchônik, Maiakóvskl...).

No Brasil, tivemos um exemplo re-
cente de fenômeno dessa natureza, na
segunda metade da década de 50, com
a atividade crítica e teórica desenvolvi-
da por poetas e críticos a eles ligados
através dó Suplemento Dominical do
Jornal do Brasil. Embora os frutos dês-
se trabalho coletivo se façam sentir até
hoje, no há dúvida de que o ambiente
(e isto não é uma característica apenas
do ambiente nosso) tem sempre uma re-
nltente capacidade amortecedora « clea-
trizadora, tendendo a assimilar os golpes
que recebe e a reconstituir o seu ante-
rlor status quo, como um velho boxeur,
que mesmo 6onado, permanece de pé na
resistência maciça e opaca de sua inér-
cia. Voltar periodicamente a sacudi-lo é,
portanto, um dever comezinho de mili-
tância.

Envelheceu, é verdade, nosso contex-
to, de uma forma visível, nestes últimos
anos. Parece que regredimos aos tem-
pos de opereta satirizados por Oswald
de Andrade nas Memórias de Miramar,
à época dos Drs. Pôncio Pilatos da Gló-
ria, Mandarim Pedroso, Pepe Esborra-
cha e Machado Penumbra, com 6uas ti-
radas pomposas, seu patriotismo orna-
mental, seu moralismo maniqueu, pu-
xado a convento e convertilho. O ale-
çórico "Reino da Estupidez» do poeta
* rea de encontra sua expressão ubuesca
no atual PBAP, o "Festival da Besteira"
para o qual o saboroso e agudo cronista
carioca encontrou sigla e slogan. Mas
não será contribuindo com achegas pa-
ralelas para esse processo gerontológlco
que lhe iremos fazer frente. O obscuran-
tismo se combate com as luzes, não com
mais trevas no tintelro.

Seria interessante, por exemplo, que
o critico jovem e o poeta novo meditas-
sem nessas coisas, antes de se renderem,
por desinformação ou mauvafae cons-
cience, às intimidações daqueles que que-
rem relntroduzir nos debates artísticos
de agora o grosso e desmoralizado mo-
tíêlo zdanovista, cuja aplicação acarretou
um atraso de perto de 30 anos à litera-
tura soviética, no curso do petrifleante
período stalinista. Não será regredindo
ao quadrado estaláo do "sociologismo ln-
gênuo (como o batizou uma enciclopé-
dia bafejada pelos oxigênios do degelo
khruchoviapo), que iremos, llteràrlamen-
te, prestar 

"serviço 
à facção das luzes.' 

Observemos com mais atenção o que
se passa em outras partes, onde certos

problemas-chave, como o d» "realismo"

por exemplo, já foram arejados por uma
reflexão mais profunda. Na área da as-
sim chamada crítica sociológica, vê-se
um Lucien Goldman no emnenho de ma-
nlpular certas categorias da estética lu-
kacslana sem se deixar travar pelos pre-
juízos oitocentistas do velho teórico hún-
garo. Isto sem esquecer — vá dito entre
parênteses — que o jovem Lukács que
escrevia em 1909: "O verdadeiramente
social na literatura é, porém, a forma"
("História Evolutiva do Drama Moder-
no"), ou aquele que, nos anos 30, en-
dosseva a tese de Heine contra a "poe-

sia tendenciosa (diríamos hoje "alista-

da") estúpida" ("die bornierte Tendem-
poesic"), oferece mais de uma perspectl-
va para o uso aberto de seus conceitos.

Pois Goldman, no seu "Pour una Meio-
logie dn roman» (1064). vale-se da idéia
de "reifleação", elaborada por Lukács a
partir do "íetichlsmo da mercadoria" da
teoria marxista, para analisar as contrl- -
buições do nóvo romance francês, de •
NathahV Sarraute e Robbe-GriUet, che-
gando à conclusão, sobretudo em relação
a "Les 00010*8'' e "Le- Vojfeuíf: deste
último, que se trata de "duas das obras
mais realistas da literatura. romanesca
contemporânea". E faz ainda; esta ailr-
mação, que seria quase um trulsmo, não
fora o seu valor edificante na colocação
de um problema que a critica de tipo
dogmático-slmplista tantas vezes falseou:
"Se estes dois escritores adotaram uma '
forma diferente da dos romancistas do
século XK, isto ocorre em primeiro lu-
gar porque têm a descrever e * exprimir
uma realidade humana diversa daquela
que estes últimos descreveram ,e exprl-
mirim". "A procura formal de RG" —
acrescenta — "é uma tentativa dé tomar
o conteúdo tão manifesto, tão acessível
quanto possível, e se os críticos e os lei-
tores têm tanta dificuldade em captá-lo,
não é culpa do escritor, irias dos hábi-
tos mentais, dos sentimentos preconce-
bidos e dos julgamentos preestabelecldos
com os quais a maioria deles, aborda a
leitura". Num só iance, Goldman mos-
tra p isômorfismo fúndò-fofma que pre-
slde a obra de arte criativa, bem como
a necessidade de se criarem novas rea-
ções semânticas para a abordagem do
signo nóvo, além de esboçar a relação
dialética, sutil, não de mera superposi-
ção mecânica, que existe, entre a série
social de um lado e a série literária de
outro, afetando o repertório de formas
e o código comunicativo \

Também Roger Garàudy, no seu
"D'un Réallsme sans Rlvages" (1963) —
livro que o justalhiear Aragon (tantas vê-
zes reticente e tantas vezes conivente nos
anos dogmáticos...) saúda como um
"acontecimento" — se preocupa em rés-
gatar o conceito de "realismo" das grl-
Ihêtas do dirigismo burocrático.

Sem temer o paradoxo aparente, ei-lo
a fazer a defesa e ilustração da poesia
de Saint-John Perse, um poeta que po-
deria ser definido como "puro", cuja
linguagem solene, no prolongamento do
slmbolismp, se alimenta de um vocabu-
lárlo principesco e de uma retórica men-
surada nos torneios de chancelaria e nas
Inscrições lapidares (SainWohn Perse
é o pseudônimo de Alexls Saint-Léger
Léser, alto funcionário diplomático fran-
cês, durante muitos anos secretário-ge-
ral do Quay-d'Orsay). Para Integrá-la
no seu conceito alargado e enriquecido
de "realismo" — um "realismo'! redefl-
nido à luz de obras das mais represen-
tativas de nosso sécujo sobreas,.quais
pesava, antes uma interdição — Garaú- ,
dyé levado a admitir Vque o sartré de
"Sltuátion TST Já reconhecera; a auto-
nomia da palavra poética ("O papel
mesmo da linguagem é assim posto em
causa: no curso de evolução da poesia,
desde três quartos de século, as palavras
têm cada vez menos um valor èxpressl-
vo e cada vez mais um valor criativo. A
linguagem poética não tem mais por
função imitar a natureza ou explicar à
maneira de um discurso ou de um con-
to, mas fazer surgir uma realidade no-
va. As palavras cessam de'ser 6òmente
signos para participar das próprias coi-
sas. A linguagem não é mala om meio,
é um ser, dizia Jacques Rlvlère no seu
estudo sobre o movimento Dada").

Se o crítico sociológico ou de preo-
cupações sociológicas não tem o faro do
que é novo, não se deixa contagiar pelo
que estão fazendo de vivo os criadores do
seu tempo, cone o risco de se transfor-
mar num mero gramático, caçador de
simetrias mecânicas e de consonâncias
definidas a prior!.

Mas o dado talvez mais significatl-
vo desse rápido levantamento (que está
longe de ser exaustivo) é a recente an-
tologia La Poésie Russe, organizada por
Elsa Trlolet, que, como se sabe, é espô-
sa de Aragon e irmã de Lília Brik, a
mulher amada e celebrada por Maiakóvs-
kl. Nessa antologia, na qual compare-
cem bem representados poetas antes
"malditos" como os futuristas Khliébnl-
kov e Kamiênski ou o construtlvlsta SI-
elvínskí, há uma Introdução especial, es-
crita, a pedido de ET, por Roman lá-
kobson, o notável lingüista e critico,
pioneiro do íormalismo russo e do estru-
turalismo praguense, hoje lecionando
em Havard (na Universidade e no MIT),
EUA. Iákobson é um desses rarisslmos
exemplos de críticos visceralmente sin-
tonizados com a coisa nova, formado no
convívio de poetas e pintores <Khllénl-
kov, Maiakóvüi, Maliéyitch foram seus
amigos pessoais), instrumentado por vo-
cação para a análise da Informação orl-
ginal no momento mesmo de sua pro--.
dução, quando a mediação do critico
sensível se torna justamente mais neces-
sária e a atividade crítica pode assumir
um papel de co-particlpante da própria
atividade criadora (um dos primeiros e

amais famoses trabalhos de Iákobson é
precisamente um estudo sobre a nova
poesia russa, estampado em 1921, dedl-
cado sobretudo à obra de Khliébnikov,
o "pceta para poetas" por excelência do
modernismo russo). Iákobson, cuja ln-
fluência hoje, após um longo ostracismo,
não mais se detém no chamado mundo
ocidental, mas retoma às matrizes, atin-
gindo críticos e lingüistas do mundo 60-
ciallsta (como se pode verificar do nü-
mero especial da revista Diosène —
Problèmes du Langage — editado sob os
auspícios da UNESCO), termina as suas
instigantes e polêmicas Notas sobre os
caminhos da Poesia Russa com as se-
guintes palavras: "A época das grandes
reformas poéticas colocou tantas balizas
novas, que seus preceitos enriquecem até
hoje as experiências multiformes e apaj^
xonantes das gerações ulferiores, que se

• opõem vivamente a todas as veleidades
de fazer a poesia marchar para trás, as-
6im como a arquitetura e a pintura, e
de as deixar enregelar no estado de hl-
bernação da era vitoriana".

Isto posto, não há razão estética nem
ética para continuarmos a alimentar
entre nós a Górgona e seu olho medu-
sante.
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Outro dia os jornais noticiaram um
fato ocorrido em Moscou que prova
quão longe estão as relações sociais e
culturais entre os artistas.e o Estado
na União Soviética de ser sadias bu in-
tegrádas. Abriu-se ali uma. exposição
de pintores abstratos, numa cerimônia
dessas que se fazem aqui é por toda
parte na ocasião. Éis, porém, que uma
hora depois de inaugurada, festivamente
chegavam autoridades para encerrar *
mostra, sob o pretexto, de que a sala era
necessária para outra cerimônia ou fun-
ção'. Os expositores, uma dezena dêlès,
viam suas obras retiradas das paredes,
e recolhidas. Negavam-lhes, assim, sob
uma forma hipócrita, o direito de exi-
bi-las. .

Ao tempo de Kruchev, este em pes-
soa — Nikita era para isso um tempe-
ramento — foi desafiar os artistas roo*
demos que começavam a aparecer, e
até os ameaçou de lhes tirar o pão de
cada dia, ao interpelá-los se era para
produzir tais coisas que o Estado os
sustentava. Na realidade, Kruchev exi-
gia daqueles artistas "üm trabalho pro*
dutivo", quer dizer, um produto com
valor de uso tranqüilo, ou uma merca-
doria. O grande burocrata lhes lembra-
va que, contrariamente ao que, pudes*
sem crer, a posição'deles na sociedade
soviética (teoricamente sem; 'classes)
não era a do "trabalhador improdutl-
vo", como Milton ho exemplo clássico
de Marx, ou não produtor de' mercado-
ria, mas no máximo' üm ''produtor iride-
pendente" que leva ao mercado, seu pro*
duto -de valor de. troca assegurado, ou
mero trabalhador produtivo, isto é, um
assalariado no mercado capitalista.

Quando Kruchev ameaçaHirár o pão
ao artista, porque éste. não retribui em

• troca do dinheiro (equivalente .geral)
que recebe com um produto de valor
de uso desimpedido nó circuito distri-
butivo, na verdade está êle a1 reduzir
a uma relação contingente, secundária,
a produção do artista no sistema, .em-
bora esta não se dispa de. seu caráter
pessoal e seja sua vocação forçar a re-
lação direta, essencial de objeto para
objeto, de um produtor pessoal para
outro produtor pessoal. Impelindo o ar-

¦ tista para uma relação,mediatizada pe-
lo equivalente geral num sistema''. de
trocas regulado por este equivalente; o
burocrata; estava,1 ao assim agir, negan-
do a natureza socialista de seu regime.
Pior ainda, êle brutaliza a natureza do
artista, trabalhador improdutivo, obri-
gando-o a aceitar7üma volta atrás ao sis-
tema da propriedade privada çápitalis-
ta, em que a fatalidade da trocai do
mercado, arranca ,àos. produtos íntegros
do homem sua qualidade essencial de
"criações pessoais''. < - • •?'"' '

A burocracia desconhece qualquer
criação pessoal, A burocracia' que se
elevou, senão a classe, certamente à
grupo dirigente nós paises que; fizeram
dos meios de produção propriedades db
Estado, também não reconhece;"cria-
ções pessoais". Qs objetos .vêjri ao cir-
cuito distributivo como produtos quais*
quer de troca indistinta;;Basta.; pára
tanto que a qualidade generalizada que
os identifique seja o seu Y*}ot[Jé yso,
graças a um instrumentòi^l|t'c«||rii'iri-
dispensável, modelo abst
da mercadoria que o. çapjl|" sob a forma d« um supri
oü equivalente, gírál, a'
a adoção generalizada do modelo, todas
es outras formas jdO trooa ácaarh-bani-—
das. Esta é a relação que predomina
hoje no regime burocrático do spcialis-
mo de Estado Soviético.

Para Marx, contudo, quando dois
proprietários privados donos de dois
objetos são postos um em relação ao
outro, descobrem eles dêssè contato
haver uma natureza específica de cada
um desses objetos a que precisamente
constituí a matéria da propriedade pri-
vada de cada" um dos proprietários. O
desejo, a necessidade qüe estes sentem
dos objetos, mostra a cada um dos pro-
prietários privados existir algo íora da
propriedade privada, ou uma relação
essencial muito diferente da que colo-
cou os dois proprietários em face um
do outro. Descobre cada um deles no
seu desejo que essa relação diferente,
longe de ser secundária, contingente, é.
essencial. Assim, fora da propriedade
privada revela-se uma relação essen-
piai a demonstrar que o proprietário
privado não se extingue no ser parti-
cular que acreditava ser, há nele "um

ser total" cujas necessidades se encon-
tram vis-à-vis das produções do tra-
balho de outrem "numa relação de
propriedade interior", pois, segundo
Marx, "a necessidade que tenho da
uma coisa é a prova evidente, irrefu-
tável que ela pertence a meu ser, que
a existência desse objeto para mim, que
sua propriedade, é a propriedade, a par-
ticularidade de minha natureza".

E veio Nikita e vem agora a equipe
impessoal que o sucedeu a quererem
impor ao artista, produtor independen-
te de objeto não em si quantificável no
mercado, uma condição socialmente
alienada de relação secundária, contin-
gente de um ser particular. Ora, o artis-
ta numa sociedade já não mais compe-
titiva, já para além do circuito do mer-
cado, ou é nada, nem mesmo admissí-
vel, sem lugar próprio no contexto so-
ciai, ou é, de si mesmo, e cada vez
mais, uma antecipação do "ser total",
perspectiva só concebível no socialismo
plenamente realizado, ou, se quiserem,
nas calendas do comunismo.

A explicação teórica dessa premissa
está em que o objeto considerado como
propriedade privada só existe como

- produto de substituição," como equiva-
lente. Nesta condição, o objeto deixa
de existir fundado em sua própria iden-
tidade para exprimir-se apenas em re-
lação a outra coisa. Na posição de equi-
valente, sua própria existência não' é
mais sua própria particularidade. (A
obra de arte deixa de ser obra de arte.)

O objeto da propriedade privada tor-
nou-se assim valor, e de modo imedia-
to, valor de troca. Ora, "sua existência
como valor é diferente de sua existên-
cia imediata; externa à sua natureza
específica: é uma determinação alie-
nada ae seu próprio ser. Não tem mais,
senão uma existência, relativa.

A ação retrógrada de Kruchev e
agora a de seus sucessores fica bem
exposta e prova com isso que, apesar
das divergências que os separaram na

política, suas concepções são idênticas,
e^jio fundo, _patrimônie-ou-^—
ceito cultural do grupo a que todos
pertencem. Como consideram, com efei-
to, esses respeitáveis senhores os artis-
tas na grande sociedade que dirigem?
Como "trabalhadores improdutivos", na
qualificação de Marx? Não, porque
esses altos burocratas cobram dos ar-
tistas um produto com valor de troca
predeterminado, ou um produto alie-
nado de seu próprio ser, mero objeto
de substituição, aferido por um equi-
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valente comum. É claro aqui o retro-
cesso no caminho das relações capita-
listas de propriedade privada, pois se
impõe aprioristicamente um valor do
troca à obra dós pintores, negando-se-
lhes aquela "relação essencial" que já
deve reger, num país de socialismo, o
produto do artista, as obras de arte.

* O dirigente burocrático define-se
socialmente pelo seu comportamento em
face dos artistas quando, partindo do
fato econômico inexorável de qüe todos
os objetos produzidos na sociedade rus-
sa ainda são submetidos a um media-
dor comum, equivalente geral, dinhei-
ro, mercado, ou à alienação essencial",
submete as obras de arte, produto ti- -
picamente nascido fora do mercado, ao
mesmo padrão, isto é, valerem no qut
representem o mediador comum. Faz-
sè assim a inversão da'relação original
preexistente ao capitalismo, quando o
mediador dinheiro parecia só ter qü ad-
quirir valor na medida em que êle mes-
mo só valia no què pudesse representar
algum produto. Essa relação original
é que deve ser reencontrada para a obra

#de arte, numa economia já socialista.
E por quê? Porque no sistema de mer-
cado o trabalho humano é reduzido a
um simples ganha-pão. Resulta daí que
inevitavelmente se exclui de toda ati-
vidade produtora qualquer fruição pes-
soai; o produtor deixa de ter qualquer
relação com o trabalho. O trabalho pas-
sa a ser uma alienação e uma contin-
gência em relação ao próprio trabalha-
dor, e implica na sua dependência em
relação às necessidades sociais, alheias
ao operário mas que a êle se impõem
pela coação. O trabalhador, o antigo
produtor independente se submete a
éle por inelutável necessidade. A'con-
servação da própria existência indivi-
dual é-lhe agora o problema máximo,
premente, elevado a fim supremo da
atividade do operário. A atividade real
do trabalhador perde qualquer finali-
dade intrínseca, para ser-lhe apenas um
meio. Desaparecida a relação essencial,
original dum produtor para outro pro-
dutor, dum objeto para outro objeto, "o
trabalhador só vive sua vida para ad-
quirir os meios de viver". As famosas
"necessidades sociais" se transformam
nüm monstro crescente que o oprima •
o ameaça, na sua insana voracidade,
como o Minotauro devorador de vir-
gens. A condição mesma do trabalha-
dor, mesmo já com algum lazer, não
lhe permite em geral um interesse
maior por atividades que, na contingên-
cia social do trabalho e no estranha-
mento fatal deste em relação ao pró-
prio produto, cuja finalidade lhe é cada
vez mais estranha, estão fora do circuito
de sua vida. A arte já está sobrando na
civilização de massa ocidental, mas eis
que também começa a dar sinais de só-

¦ brar na civilização socialista incipiente,
' ao entrar esta no estágio da grande

produção em massa, quando se vêem
os altos burocratas soviéticos erguerem-
se contra os pintores abstratos, sob o
pretexto de que suas obras não interes-
sam ao sujeito soviético. São sinais esses
ominosos para o futuro da cultura so-
cialista ainda em germe.

Seja como fôr, dessa atitude reaclo-
nária partem os burocratas soviéticos
dirigentes para pretender, anacrônica-
mente, que o consumo do povo traba-
lhador no país é direto ou espontâneo,
e o que este deseja ou quer é o que
deve ser produzido e estimulado. Agora
mesmo, aliás, a alta burocracia cedeu
à pressão das camadas sociais mais pri-
vilegiadas no sentido do-consumo «pn*.._
picuo, ao encomendar na Itália e na
França (Fiat e Renault) duas fábricas
de automóveis individuais, quando aln-
da sob Kruchev a resistência era gran-
de ao fabrico de carros de passeio em
detrimento da produção de tratores, de
máquinas e veículos coletivos. No en-
tanto as mostras de "arte abstrata"
continuam a ser sabotadas senão prol-
bidas na Rússia. Mas agora cabe a
pergunta: Para quando os salões anuais
do automóvel em Moscou? Sob essa
luz, podemos tentar analisar a preten-
são de Kruchev e seus sucessores se-
gundo o qual o que os artistas sovié-
ticos fazem só se justifica se fôr da
digestão fácil para os consumidores da
sociedade soviética. Toma-se .assim
claro o significado social dessa política
cultural burocrática.

A obra de arte para ser válida deve
trazer consigo expressamente um va-
lor de uso espontaneamente assegura-
do como sapatos, chapéus, sorvete, per-
fume, revistas de sensação, brevemçn-

• te automóveis de passeio. Isso pode ser
(inevitável nas condições dadas, mas
violenta o pensamento, a paixão social,
a doutrina mesma do velho Marx. Ja-
mais, com efeito, admitiu êle que a
arte devesse ser ditada pelo consumo
espontâneo do povo: "Quando o consu-
mo libera de sua grosseria primitiva •
de sua espontaneidade, nela atardar-sa
será ainda o resultado de uma produção
que não ultrapassou o estágio da bar-
bárie. Como instinto, o consumo é *3tl-
mulado pelo objeto, pela necessidade
nue dele sente, pela sensação que dêl«
tem." E eis como êle desmascara aqui,
por antecipação, o privilégio que se
arroga a alta burocracia de ditar ao
artista o que éste deve produzir; "O

objeto de arte — como qualquer outro
produto — cria um público sensível à
arte, um público que sabe gozar da be-
leza." Numa admirável intuição do que
seria a interrelação da produção e do
consumo na futura sociedade de pro-.
dução em massa, Marx acrescenta: "A

produção não cria apenas um objeto
para o sujeito, mas também um su-
jeito para o objeto. A produção pois
também produz o consumo, seja
fornecendo-lhe a matéria, ou determi-
nando-lhe o modo de consumir, ou fa-
zendo nascer no consumidor a necessi-
dade de produtos que o consumo colo-
cou primeiramente sob a forma de ob-
ietos. Ela cria por conseguinte o obje-
to, o modo e o instinto do consumo. Do
mesmo modo o consumo produz o ta-
lento do produtor solicitando-o como ne-
cessidade amadurecida por ama finali-
dade." _

A passagem de Marx é surpreen-
dente. O socialismo era para êle essa
permanente provocação aos talentosso-
licitados não como a necessidade cria-
da imediata e direta do consumismo
pelo consumismo da produção em mas-
sa do capitalismo, mas por uma ne-
cessidade amadurecida por uma fina-
lidade. O mais alto capitalismo da pro-
dução em massa criou a cultura de
massa, o consumismo pelo consumismo,
além do consumo conspícuo. O sócia-
lismo, em que a mais alta produtiyi-
dade em fluxo contínuo e automático
será a condição de sua existência, cria-
rá, em lugar do consumismo pelo con-
sumismo, o consumo comunitário, _ o
consumo cultural, premissa essencial
para que o fenômeno mesmo da arte
sobreviva, autônomo e pleno, na so-
ciedade dos homens. O que não é certo.

' '
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BABOEIL — babel de olhos de Augusto de Campos

O problema da chamada literatura
participante, pelo menos aqui no Bra*
sil, face ao marxismo mal digerido ou
transformado em religião (cultiva-se a
estática, em lugar da dinâmica do mar-
xismo), íace .até mesmo ao delírio car-
relrista da busca do sucesso, já chegou
a ganhar foros de anedota. Existem
inúmeras, reais ou parabólicas, em tôr-
no do assunto. A própria figura do poe-
ta autonomeado de participante, alista,-
do, engajado é esdrúxula, no momento
em que, conformado com os velhos me*
canismos de versejar, investe contra a
poesia de vanguarda ou contra os artis-
tas em geral, descomprometidos com os
tabus de um burocracismo ideológico.

De inicio — Com vistas a inferir,-'
como participado, a capacidade de o
poeta, através de seus versos, atuar sô-
bre as massas, a situação afigura-se
das mais contraditórias, quer dizer,
alienante. Pois, na maioria dos casos,
as metáforas dos "participantes" pos-
suem aquela dose de hermetismo, cuja
decifração é apenas acessível aos cole-
gas de oficio e mais uns poucos inicia-
dos e aficionados. Assim, a versalhada
maciga somente traduz umá reiteração
de idéias políticas conhecidas de sobejo
pelo circulo restrito de amigos. Em su-
ma: sem entrar numa análise de méri-
to, em matéria de arregimentação,' um

-berro do sr. Brizola fazia muito mais
do que as obras completas de Thiago
de Melo.

Desse modo, os poetas pretensamen*
te alistados nada operam com sua obra:
nem atuam sóbre as massas, nem atuam
sobre a linguagem (o que deveria ser
a sua função). Tirante a admiração de
alguns amadores em estado de graça, ti*
rante as hotúnculas cordiais de alguns
colunistas literários, o povo não toma
conhecimento de tanto sacrifício, os in-
telectuais não levam a sério essa falta
de conteúdo. Mário Faustino caracte*
rizou esse tii>o de poetas como "bur-

gueses de Charleville mascarados de
agitadores catalães". E, posteriormen-
te, um outro critico militante e até de
índole lukacsiana, como José Guilher-
me Merquior, denunciou as "criações"

de alguns notórios "participantes", co-
mo ocopoemas. A teoria da rouquidão
no ôco de idéias.

Seria interessante, contudo, tecer al-

gumas considerações no tocante à hipó-
tese de participação das artes de van-

, guarda, sobre os efeitos que produziram
\ çío «ó, com ou sei» retardo, sóbre a

estruturai da linguagem;* mas sóbre os
hábitos de comunicação e de comporta-
mento. Não é nem preciso ir longe, ao
impressionismo (na pintura) ou ao ex-

pjrçsdonismo (pir' literatura), que
legaram o que hoje^saõaígüns lugares--""
comuns usados na informação verbal ou
visual. É só lembrar o espirito dada,
que sacudiu valores da civilização, que
retorna, ainda açora, inspirando a pop-
art, o happening. O surrealismo que,
com a necessidade de afirmar até as úl-
times cnser ências a ibertação do in-
divíduo, Incorporou Freud à estética, es*

peculou, mediante o automatismo psi-
quico, com uma espécie de mimesis das
manifestações do subconsciente. O fu-
turismo, tomando conhecimento da má-
quina, da velocidade, a procurar uma

estrutura especificamente sonora para
os textos criativos; o futurismo, seja o -
de Marinettl, seja o dos russos do grupo
LEF, onde despontou Maiak^yski., —
uma das primeiras vitimas dos verseja-
dores acadêmicos enquistados.no poder,
na União Soviética. A vanguarda, nes-
se século, não íoi um oficio de embuça-
dos. Por que Hitler teria fechado a
Bauhaus? Exatamente, uma das hipó-
teses de cunho ideológico é a. de que o
hábito diuturno que se legava ao ope-

•rário de lidar com objetos racionais e
funcionais, na superestrutura (uma ca*
deira, uma maçaneta de porta, uma
banqueta, talheres), isto é, formas cia-
ras, haveriam dé lhe permitir que, in-
dutivamente, vislumbrasse o irracional
da infra-estrutura.

E a poesia concreta? Com relação
a esta, emerge o mesmo paradoxo. O
problema de comunicação e conse-'
quente participação colocados pelas
suas características formativas, aferida
em seu momento mais autêntico e ra-
dical (que não deve, inclusive, ser con-
fundido com experiências posteriores)
tem uma dialética paralela, na linha ra-
cionai, ao das outras vanguardas, dos
ismos explosivos. A arte concreta, fun-
dada numa formulação não-icônica, se
propõe, não a um tipo de comunicação
expressiva, mas à informação puramen-
te estrutural, 9um processo que» se de-
fine á si mesmo e, por conseguinte, se
esgota, na própria dedução, com a anu-
íação de ímpetos catárticos. Enfim, o
poema como o símbolo de uma 

"função,

que hão se propõe à imediata configu-
ração de uma realidade contingente.
Ponto à parte as indagações sé se trata
ou não de arte, pueris no caso, caberia
especular se ela serve mais ou menos à
modificação da realidade do que o sis-
tema irônico, que, por analogia, pode
ser encorpado no versejar discursivo.

Acreditamos que as duas águas
possam rolar paralelas, pelo menos a
curto prazo. Contudo, num plano de
discusiSo a respeito de importância,
com vistas ao processo (aquilo que
Whitehead denomina de permanência
do infinito nas coisas finitas), a água
não-icônica bate mais fundo na noção
de sistema. O desenvolvimento cientí-
fico, trazendo a multiplicação forçada
do que hoje ém dia se entende por es-
pecializações, liquidou com a dualidade
clássica entre o puro empirismo e o

puro racionalismo. Isto, logo, remete a
uma estocada na idéia tradicional de
aplicar o conceito de valor, que se tor-
nou — êle próprio — um critério de eh-
foque relativo. O princípio vigorante,
hoje, é o de que o homem não percebe

, coisas em si, isoladas em seu absoluto
• cciTpóre&,--m3%--sim,.relgçiiÊSJ..^jL.daí._

por exemplo, que Merleau-Ponty, ha
Fenomenologia da Percepção, pôde cons-
tatar a nova dialética das relações en-
tre sujeito e objeto. Assim, também, as

pesquisas de Gelb e Goldstein sobre a
afasia permitiram-lhe concluir a ine-
xistêncla do pensamento, como entida-»
de pura, ou, por outro lado, os estudos
de Malinowski sóbre as sociedades pri-
mitivas, facultaram-lhe verificar que os
sentimentos e as condutas ditas pas-
sionais são invenções como as palavras
— mesmo aqueles, que como a pater-

nidade, pareciam inscritos no corpo hu-
mano, saíram, na realidade, meras ins-
tituições.

Concluirse que a própria filosofia
se recoloca em situação e, èm lugar de

partir de idéias gerais, como um con-
ceito estabelecido a"priori que se de-
seja evidenciar, o filósofo começa ata-
tear, a partir de determinados ramos
especializados (psicologia, antropologia,
sociologia, economia, alquimia, etc),
tentando uma cosmovisão, que, ámiúde,
nio chega; Daí'mesmo é qué, còmre-
laçâo à obra literária, aquela' idéia de
um "conteúdo" maior ou»menor cal no
vazio, pois, à estética \ moderna' há
muito repugna a separação artificial de
forma e conteúdo na análise de um
texto. •¦••'£;•»'•

Mas a poesia concreta, como uma
modalidade de metapoesia, tentou, na

verdade, dentro do setor especializado
— a arte de jogar com as palavras —
uma síntese geral dos processos de lin-

guagem, a partir das notações conven-
cionais: letras, palavras, termos lexi-
calizados, sinais de pontuação, etc. O

poema concreto não reflete uma ime-
diata experiência empírica com a pa-
lavra, sua mlse-en-situation não é di-
retamente vivencial; constitui uma abs-
tração Intelectual das constantes for-
mativas e, assim, as relações entre as
mesmas palavras se baseiam a partir
de dados objetivos, 

'físicos, 
em função

de uma informação estrutural.

O concretismo condiciona uma no-
va perceção. Mas tal appsal rimará
com o.processo de infra-estrutura? A
resposta a ser dada será também con-
dicionada à pergunta sobre se a espe-
cializáção crescente do indivíduo (que
já afastou, há muito, o públic. do poe-
ta- lírico) — a lhe conferir, evidente-
mente, uma maior consciência forma-
tiva — o afastará ou não dessa insti-

gação. Enfim, de uma indagação que
somente o eco futuro do tempo- dará
uma resposta propícia. Mas, fica tam-

I bém necessário observar que o anoni-
mato ou a falta de sucesso popular dos

poetas de vanguarda não anulam suas
•experiências, da mesma forma que. a
descoberta do átomo, da teoria da re-
latividade, dos foguetes espaciais não
implica que o público em geral conhe-
ça profundamente a» obra de um Eins-
tein, de um Qpenheimer, além de ci-
bernética ou geometria não-euclidiana.

Einstein foi participante? A per-
güntá é ridícula: Dá mesma' forma se-
ria ridículo perguntar se O Capital, de
Marxi é participante. Raríssimos ope-
rários, lavradores ou jangadeiros nor-
destinos digeriram o Capital ou conhe-
cem as equações einsteinianas. Mas,

por causa disso, Einstein ou Maric nãõ
deixaram de atuar profundamente, de
serem' participantes sem aspas. Por aí
se vê o quanto é alienada essa preõ-
cúpação dé o escritor ser compreensí-
vel para as massas ou para òs guias
espirituais do marxismo. É é esse mes-
mo conceito marxista de alienação r.fi-
rado a esmo pelos literatos de gabl-
néte (ou de galinheiro, como quer Nei-
son Rodrigues) que, como um impie-
doso boomerang, volta ao lugar donde
partiu.

Nossa

Cidade

Buffon

Paulo Francis

Não seriam necessários os 40 dias e 40 noites. Se
chovesse 7 dias seguidos, o Rio cessaria de existir como
cidade civilizada. Pergunto-me se os teólogos da Se-

gurança Nacional, em seus laboratórios laputianos na

Praia Vermelha, já consideraram tal hipótese. Os co-
munistas, essa gente que come crianças cruas ao breafc-

fast parecem amadores, perto de São Pedro, quando
este resolve verter água. Em 1966, durante aquela
enchente, tivemos um semicolapso das autoridades
incompetentes. Formaram-se sovietes (no sentido ori-

ginal do termo), sem distinção de classe, que eva-

cuaram a população flagelada abrigaram-nas medica-
r;>m-na, alimentaram-na. O sr. Negrão de Lima apa-
rcceu na TV e disse que um "fenômeno pluviométri-
co" se havia abatido sobre a cidade. Buffon estava
certo: o estilo é o homem.

Já é discutível se o Rio é uma cidade civilizada,
com ou sem chuva. Falta-nos, por exemplo, um co-
mércio internacional, a diversificação de bens de
consumo de primeira qualidade peculiar às metrô-

poles, de "cidadezinhas" como Genève a Nova York.
E quanto aos serviços essenciais, nem falemos disso.
Em tempos "normais", há sempre um certo suspense
ao ligarmos o gás, a luz, ou o telefone. Está tudo po-
dre, é a impressão que se tem. Rompeu-se a represa,
etc, etc, mas, antes disso, em todas as ocasiões em

quc ameaçava chover e o vento soprava forte, já
havia queda de voltagem, as luzes tremiam, quando
não apagavam de todo. Em 45 minutos de chuva( cro-
nometrados), Copacabana fica intransitável, só se anda
dc esqui aquático. E em Copacabana há dinheiro bas-
tante para incomodar os podêres constituídos, mas nem
esse estímulo idealista sacode o artritismo governa-
mental.

O horror arquitetônico do Rio se agrava mês a
mês. É uma sorte que o Ministério da Aeronáutica
impeça a construção de prédios acima de um certo

gabarito, pois, caso contrário, as montanhas já esta-
riam entumbadas cm caivotes de concreto com cuecas,
calcinhas, etc, criando paisagens pop contra a folha-

gem (que as crianças com bolinhas injetadas nas
veias, queimariam, nas noites de festa). As praias são
um esgoto perene, acrescido do papel de merenda, de

jornal e tralha das mais variadas. E o ruído do rádio,
da gente falando cada vez mais alto, alimentando a.
nossa neurastenia, como se alimentam os gansos de
Strasbourg, até entupi-los.

Não se consegue ficar quieto. Entro num táxi, e
quero fazer minha cultura durante meia-hora, vendo
os anúncios de Manchete, lendo Sérgio Porto ou Art
Buchwald e lá está o rádio ligado, com alguém falan-
do da namoradinha de não sei quem, incitando-me a
tratar de calos que não tenho, etc. Mas se pode con-
versar a meio tom (como mamãe nos ensinou) nos
restaurantes, tal a gritaria cruzada, a gargalhada de
boca larga, o choque de talheres. O garçom, a quem
nunca vi antes põe a mão nas minhas costas e per-
gunta-me o que vai ser. Sacudo o ombro para afastar
a intimidade pegajosa, mas respondo documente, certo,
entretanto, de que êle errará, no mínimo, três vezes

(Cristo determinou o número-padrão de negativas),
no meu pedido. Será a água morna, a batata velha, o
bife duro, o atraso no serviço — escolham.

Não há vida médio no Rio. Quando se tem dinhei-
ro, dispõe-se, digamos, de meia dúzia de restaurantes
que seriam considerados de boa (mas não excepcio-
nal) qualidade em Paris. Cobram os preços dos me-
lhores no Exterior bem entendido. Acabamos indo a
eles, porque, ao menos, o uísque não é falsificado, e
come-se decentemente. Mas é uma humilhação cara.
Já o restaurante "médio" local, varia da pocilga à
semipocilga. Idem, quanto à moradia. Esta é uma
cidade onde só gente de dinheiro pode viver em hotel,
se excetuarmos os circos de pulga, e de outros bichos
do centro da cidade. Tudo isso trai uma absoluta falta
de civilização, que slooans como "cidade maravilhosa"
e a tradicional cordialidade do carioca (loqüacidade
seria a palavra exata) não conseguem disfarçar.

Vejamos o episódio do carnaval. A televisão su*
plantou a minha expectativa. Uma locutora do Canal
6 falou de "tutela" (com acento, sim), "semi-preclo-

sas" (idem). No poo! Rio, Globo e Excelsior, houve,
no minimo, meia hora de xingação dos espiqueres con-
tra o Teatro Municipal, por um ou outro motivo, de
nenhum interesse para o espectador, desejoso de ver
a festa. Mas isso é incidental. O próprio planeja-

mento do carnaval é que trai uma incompetência rara.
Admitindo-se, por hipótese otimista, que o Rio es-

tivesse funcionando normalmente, não haveria motir
vo algum para que milhares de turistas viessem a Uma
cidade sem vida cultural, sem vida noturna, sem co-
mércio internacional, com praias sujas, com um único
hotel de primeira qualidade (Copacabana). A única
maneira de atrai-los seria a concatenação de uma sé-
rie de acontecimentos que culminasse no carnaval. Já
que é verão, que se organizassem competições espórti-
vas, corridas de automóvel, iatismo, natação, etc. Como
está, o carnaval paira abstrato e isolado, num calen-
dário vazio. Elementar, meu caro Carlos Laet.

Por que não se usa o mar nas festas? Navios bem
iluminados, que cobrissem a baía? Elementaríssimo, e
bem mais fresco (em qualquer sentido do termo para
o divertimento geral). E a iluminação deveria ser feita
por "cima", a beleza que resta do Rio vem de "cima

para baixo", da montanha ao mar, e não do asfalto
sujo e esburacado onde se enfiam aqueles praticáveis
monstruosos.

E é necessário acabar com aquele melancólico
mulambário de gente fantasiada andando a esmo pelas
ruas. O Governo ainda usa o velho conceito de "ci-

dade". Quando dizemos cidade, aqui, queremos dizer
o centro da cidade, mas este centro, há muito tempo,
já se diluiu pelos bairros da Zona Sul e Norte. Não
fosse, aliás, a* concentração da rede bancária e a» sede
de alguns jornais no perímetro de Getúlio Vargas e
Rio Branco, creio que já chamaríamos Copacabana de
"centro". O Governo teria de selecionar os princi-
pais cantos de cada bairro, dar-lhes uma orquestra
(nenhum alto-falante a substitui) e um estrado, po-
licialmentè protegido, onde o povo pudesse reunir-se.
No momento, o povo não sabe aonde ir.

Claro que a Secretaria de Turismo não pode dar
conta do recado. Seria necessária uma superinten-
dência especial para a festa, que a preparasse com
um ano de antecedência. Isto, e uma legião de beatas
que pedisse constantemente piedade a São Pedro para
evitar a chuva, pois, segundo as autoridades brasilei-
ras, a engenharia moderna, que já é capaz de enviar
um homem à lua, ainda não conseguiu controlar. o
efeito de um temporal sobre o fornecimento de energia.

niHtBiiiiriBtoimiiiemimmaé



u&m^^~r .-..- —

4.° Caderno CORREIO DA MANHA, Domingo, 12 de fevereiro de 1967

!'^-MRMlMi-:il^^ÍMf-vlMMmiaMg^nMMli'lW'" IIIP ifiiMi^^^^^^^^^^^Miii ini—wium ' ' ' ummmmmum, , 1,,,, um—^—¦

HB'BB'3 bl*, flppp^Mn^^âSk£>\ *^fl B^ <^n ^*JB

Bk ^L^B>"' '^L^Ie ^L^B¦ :¦':':^^fl:fo>l\^"'¦¦^-<c ¦''¦.¦'¦.-^mwl "^mut Wmw9Ly-'¦¦íy^^'-:^^B

imII Br B? Br jÉHlBÉÉi^llftÉâiS 1^ É^^-^^i^^^^ro*^^»:' *\ lÉÜI'
^BrSl11^^'' B«ly''^^^E .¦ a^^^^^B^^^^BB^^^^BIfc^::^\i&&>gjgi^^^^BlW av>x-&^^¦.vay^&gWifc^B^i^B

:" B í' B fl' ¦ET'' *•-'•"¦ ^»L^BÍs[^al BBP^^^I-^^^1 mm ' JÉÉfl HwK'iSÍBni HÜ

¦«íS^H L^BVHLtiiÊ^B H^^^^^^^JÉ^iS-SjtMHH^^B ^B^s«rSBH ^B,» -j^m\ m*£*V*^m\ mwW^TS ^mmriTmliSeVjMm mmu^íl. r^^mmWmm ME3M mWm* L?°*-^m mm. ^m\ H H^^Hob@&^l ^fclriJBHÍÍ^i^B Hktt^ikT^KaM 1W.J

s&^iB LBrW^ IwBi^''^^^*^! K' 
"¦ 
*« vi

MB Hte ^afejij BmPB WralfFB BPIlJilPBBP^IlPB
Í?íB fl ¦•'"¦'*'•'¦'¦':• 

' 
Bn^BP>"B^I BB Ba*I^^JI^^5:^F^-7 ' t^

..^ji ||ív ' íB^^m^B^^V^?íí\jB ESB BSa'^-'•':-"'' -B
¦¦>Safl ^^^í^íí^H i^^i^^^i^^B^^^^la^sisi^^BB^^fl BBi^^^^^^i»

l«fl Bi- K}MÈ' v^^^^^fl IHIHBI v^k^jéb ISp
^B^7-::7:.7: Mb^M'MM^!í:M-!KM BrMv3M BflHF&Jl^fl flBa&a£R3SftMMgíS L^^Sgfe&^flií
L^B ^BB^-^v ' ^B:; ,'^L^'!'M Lfl5ffi*í-fi™^B Ifl —* Ifl \K^fB L^flâHfl ^Bf^*'>'-Wf
BBi^ - JmmmmW&A&& Â:... 7B»a •- i.^wí.B B^tí^roflBtv^^^B B^fllEj^^fl L 5 < vÉ

^B^^íi^^^^È^l^jRi^Katí^^^B BflH ^By^SÇPííáB Hi

Olivia de Havilland, Leslie Hovvard, Vivien Leigh
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N

- reprise
Paulo Perdigão

Nesta temporada, nova reprise de Gone With the
Wlnd (... E o Vento Levou). 0 êxito mais popular
de. todo o cinema, em sua última aparição (1957),
adaptado para tela panorâmica, ressurge em cópias
Panavision 70mm, dez anos depois, Há mais de duas
décadas, porém, a popularidade do filme tem resisti-
do às técnicas ou. modas que vão passando: a sua atual
conversão à wide screen não era decisiva, nem indis-
pensável, para repô-lo, como sem dúvida fará. na li-
derança do box-office de todos os tempos. Gone With
the Wind, mesmo não reexibido dez anos, conservou
aquele recorde (cerca de 41 milhões de dólares aíre^
cadados hos Estados Unidos) desde a première mun-
dial em Atlanta, a 14 de dezembro de 1939 — só re-
centemente foi sobrepujado por lhe Sound of Musio
(A Noviça Rebelde), depois de ter saído, invicto, na
disputa com Ben-Hur, 2a. versão (38 milhões) e The
Ten Commandments (34 milhões), nà lista das maio-
res bilheterias do mercado americano. O recorde de
renda durou mais tempo do que outro, também osten-
tado pela versão da novela de Margaret Mitchell: o
de maior running time (222 minutos, ou 3 horas e 42
minutos de projeção). Dois anos antes de The Sound
of Music, o atribulado' Cleopatra da Fox chegava, so-
frendo cortes, á 243/minutos — o máximo; até" hoje,
em um só filme (não se computando : as" três partes
de Guerra e Humanidade, japonês, de Kobayashi, Com
ó total de 594,minutos).

De 39 a 66, Gone With the Wind foi, na história
dò cinema, a obra mais milionária — as estatísticas
não levando em conta o velho (1915) Birth of a Na-
tioni- -de - Grif f ith.-Êsse- título;- que - êle - poderá - recon -
quistar de The Sound of Music em 67. dá a medida
de sua fama e da categoria do espetáculo, que ante-
cipava, há 27 anos, muitos doa valores mais tarde
consagrados na área hollywoodiana da superprodu-
ção- O tempo não diluiu as suas virtudes, até conf ir-
mou, ao mantê-las intatas, a impressão causada na
estréia: a de ser, em seu gênero e dimensão, o filme
perfeito.

Gone With the Wind esconde uma longa, compli-
cada história. David O. Selznick deixara em 1935 a
MGM para fundar, no ano seguinte, sua unidade inde-
pendente, a Selznick-International, com participação
da familia Whitney, encabeçada por John Hay, dois
banqueiros de Nova York, Robert e Arthur Lehman, a
atriz Norman Shearer, Irving Thalberg, John Hertz
e a irmã de Selznick, Myron. Imediatamente, um
contrato de três anos com a United Artists e a pro-
dução de Little Lord Fauntleroy e The Garden of AI-
lah, interpretado por Marlene Dietrich. Foi durante
a realização do segundo que a editora de argumentos
de Selznick, Kay Brown, tentou convencer o patrão .a
adquirir a novela de Margaret Mitchell, uma desço-
nhecida. O livro, publicado em junho de 1936 pela
gráfica Macmillan, interessara a poucos produtores,
pois se supunha que o assunto civil war havia sido
esgotado no cinema por The Birth of a Nation e, de
fato, a Paramount experimentara um insucesso co-
mércial com o monumental So Red the Rose. Além do
mais, a agente literária da autora, Annie Laurie Wil-
liams, pedia 100 mil dólares — uma exorbitância, na
época — pelos direitos de filmagem, tendo recusado
a oferta de 35 mil dada por Darryl F. Zanuck e a Fox.
Em julho, Selznick e John Hay Whitney fecharam o
negócio por 50 mil — mas as câmeras só começariam
a rodar três anos depois, e no meio tempo Selznick
chegou a produzir cinco fitas na United (A Star is
Born, The Prisoner of Zenda, Nothin? Sacred, The
Adventures of Tom Sawyer, The Young in Heart).
O atraso teve diversos fatores, uma indecisão que se
arrastou por 18 meses que quase puseram um fim na
carreira independente de Selznick.

O êxito do livro já estava testado em 36, o pú-
blico aguardava noticias sobre a versão filmada, ru-
mores corriam sobre quem seria a intérprete na tela
de Scarlett 0'Hara, "a mulher mais comentada na
América" daquele ano. Falava-se em Tallulah Bank-
head, que era sulista; também em Norma Shearer, só-
cia de Selznick. Em março de 37, fontes do estúdio
anunciavam Miriam Kopkins como Scarlett e Clark
Gable como Rett Butler, Leslie Howard como Ashley
Wilker'e Janet Gaynor no papel de Melanie. A escolha
de Gable não tinha alternativa: embora mencionado
uma vez Gary Cooper, Selznick jamais cogitou de ou-
tro ator para o protagonista. Para isso, foi obrigado a
esperar que a Metro, à qual Gable se achava preso por
contrato, cedesse o ator — e isso não aconteceu: a
companhia impôs, em troca, o-direito de distribuir o
filme, mas Selznick estava comprometido cem a Uni-
ted. A solução foi aguardar três anos, sob o risco de
que a fama da novela saísse de moda. Com os nomes
de Sidnev Howard, George Cukor e William Ca-
meron Menzies anunciados para ocupar, respectiva-
mente, as funções de screen-writer, diretor e dese-
nhista de produção, Selznick partiu para as nego-
ciaçôcs com a MGM, através do agente Al Lichtman.

O produtor recusou, entrementes, oferta da War-
ner Bros.: financiamento total, 25% da receita, Bette
Davis (Scarlett), Errol Flynn (Rett), Olivia de Havit-
land (Melanie) no cast. Era uma boa chance, só que
a Selznick importava encarregar-se do filme por conta
própria. A situação não se modificou até que, em 24
de agosto de 1938, o contrato foi assinado com a
MGM que se dispunha a investir metade do capital
necessário (2 milhões e 500 mil dólares) desde que
controlasse a distribuição. O empresário da Selznick,
Hemy Guinsburg, fèz ver a este o risco da empresa, c
o produtor respondeu que Irvinjj Thalberg, ha pouco

falecido, não o temeria. Os conselhos de Joseph
Schenck também não foram ouvidos. . .'

Queria Selznick para Scarlett 0'Hara uma "des-
conhecida" — Tallulah Bankhead, Miriam Hopkins e
Katherine Hepburn (não convidada mas que ambi-
cionaváq papel) saírárti do páreo. Os testes foram ini- ,
ciados em ritmo lento. Deram oportunidade a várias
new faces que, mais adiante, ganhariam o estrelato:
Susàn Hayward, Paulette Gòddard (que atuara em Mo-
dern Times e casara com Chaplin), Evelyn Keyes,
Joan Fontaine, Margaret Tallichet e uma certa Judy
Turner, tôdás reprovadas. A última"teve sua chance
no filme de Le Roy, They Won't Forget, o nome mo-
difiçado para Lana Turner. Lucille Bali foi outra en- .c
trevistada, inutilmente. A certa altura, a seleção emò- ^
cionava a América, sobretudo quando Norma Shearer,
a quem resolveu recorrer Selznick, não aceitou o papel:
os fãs a haviam convencido de que Scarlett 0'Hara, *
"a mulher má", arruinaria sua carreira. Norma, na-
turalmente, jamais se .conformou com essa decisão,
objeto até de editorial nas colunas políticas do New
York Times. Pouco depois, o New York Herald Tribune
processou enquête. em. três mil fã-clubes: Katherine
Hepburn ganhou a preferência. A autora do livro, Mar- •
garet Mitchell, levada a manifestar-se, declarou: "Não
conheço ninguém no cinema que se pareça com Scar-
lett." E deixou aberta* a questão.

* * #

Rumores, logo desfeitos, previam. Gable e sua na- '

morada Carole. Lòmbard, à frente do elenco, Victor
Fleming, amigo de Clark, no lugar de Cukor. Porém,
na noite em que se iniciaram as filmagens de Gone
With the Wlnd, nenhum dos três estaria no set. Foi a
10 de dezembro de 1938, nos estúdios da velha Pathé,
em Culver Çity: a seqüência do incêndio de Atlanta
teve Cameron Menziés por diretor e como "Scarlett"
e "Rett" dois stunt-mèn que atravessavam ao longe,
de carroça, a cena em chamas. Menzies tomou a ini-
ciativa de incendiar o décor do .antigo fi'me de De
Mille, King of Kings, demolindo tudo e limpando a
área onde seriam erguidos a herdade de Tara e os
exteriores de Atlanta.' A imprensa e a sociedade de
Hollywood estavam presentes, e ainda uma garota in-
glêsa, de 26 anos, que viajava aos Estados Unidos a
fim de rever seu' noivo, Laurence Olivier, ator prin-
cipal em Wulheringr Heichts (O Morro dos Ventos Ui-
vantes), c!e Wyler. Seu nome: Vivien Leigh. A irmã
de Selznick, Myron, apresentou-a: "Quero que conheça
Scarlett 0'Hará." E era, de fato. ¦¦¦-.¦; ~. ¦ >,.;, . ¦.¦:,

' Vivien âfl&re^era em duas fitas, obscuras, A' Yanlr
at Oxford e St. Mãrtin's Lane e sua escalação foi ins-
tantânéá. George Cukor ainda testou, empregando 'pe-
lículas em côr, três outras novatas (Joan Bènnett, Jean
Arthur e Paulette Goddârd) nas cenas em qüe Mammy
ajuda Scarlett com o espartilho, aquela onde Scar-
lett conversa' com Ashley no celeiro e a seaüência onde
a heroína, embriagada, procura atrair Rett. Vivien
Leigh,-que deslumbrara o produtor na noite do in- ',
cêndio, venceu as provas, foi escolhida. Isso, a 13 v
de janeiro de 39. As estatísticas mostravam que ape-
nas 35 por-cento do público era a seu favor.

As primeiras cenas rodadas, em 26 de janeiro de
39, focalizavam as planícies de Tara. Cukor perma-
neceu três semanas com o megafone. Descontente
com o ritmo e o estilo de narração, e julgando que
o diretor não imprimia a devida ênfase às pevsona-
gens femininas, Selznick concordou com Gable e tro-
cou Cukor por Victor Fleming. Na verdade, tanto
Vivien Leigh quanto Olivia de Havilland haviam-se
adaptado à linha de Cukor (aliás um admirável di-
retor de mulheres) e sentiram a mudança. O roteiro
foi reescrito por Ben Hecht. Em abril, decorridos de
filmagem Í0 semanas, demitiu-se Fleming. O próximo
foi Sam Wood, que concluía o filme. Só o nome de
Fleming, porém, mereceu citação ao conferir a Aca-
demia de Hollywood a Gone With the Wind o Oscar de"melhor diretor". Inexplicavelmente.

Selznick mostrou a Lichtman cinco rolos do co-
pião, o agentç da Metro ficou entusiasmado — só que
o orçamento estourara e a companhia não estava dis-
posta a despender um dólar além do estipulado em
contrato. Lichtman, entretanto, obteve ajuda do Banco
da América, em Dos Angeles, através de Joseph Ro-
senberg, e o empréstimo de um milhão de dólares ser-
viu para finalizar a produção. Custo total: 3 milhões
e 750 mil dólares. Transcorridas 22 semanas de filma-
gem, o último take teve lugar a 1 de julho. A monta-
gem em bruto, concluída a 11 de novembro, somava
4 horas e 25 minutos de projeção. Contra o ponto de
vista de Schenk e da Metro, Selznick — que já cota-
borara com Sidney Howard e outros doze cenaristas
no screen-p!ay, tantas vezes reescrito, e estivera pre-
sente, dando ordens, em todos os sets — resolveu cor-
tar 43 minutos, reduzindo para 3 horas e 42 minutos
o running time definitivo.

A première em Atlanta, no Grand Theatre, deco-
rado como o pórtico de Twelve Oaks, uma das man-
soes da Geórgia, contou com a presença de Clark Ga-
ble e sua nova mulher, Carole Lombard, Selznick e
sua descoberta, Miss Leigh. As glórias sulistas foram
cantadas em prosa e verso durante dois dias de festi-
vai de gala. Margaret Mitchell exclamou à platéia:"É uma grande honra para a Geórgia e o Sul ver-de
volta os Confederados." Ninguém se lembrava então
que uma outra guerra estava começando...

16 de dezembro de 39, estréia nos cinemas Astor
e Capitol de Nova York, gravada por um estranho apa-
relho eletrônico: a câmara de televisão. Renda recor-
de: 4 milhões em quatro meses, 13 milhões e meio em
um ano, 5 milhões na reapresentação em 1941. Apesar
das cifras, Selznick vendeu a John Hay Whitney as
ações do filme em 1942, e, em 44, Gone Whith the
Wind passou exclusivo ao acervo da MGM. Até que
Ben-Hur arrebatasse 11 Oscars em 1959, o épico su-
lista permaneceu como o filme mais premiado pela
Academia, com 10 estatuetas: filme, direção, atriz (Vi-
vien Leigh), atriz coadjuvante (Hattie McDaniel), ro-
teiro (Sidney Howard), produção (Irving Thalberg
Memorial Award), cenografia, fotografia em côr (pri-
meira distribuição nesse setor: Erncst Haller e Ray
Rennahan, técnico em Technicolor), montagem e so-
nografia. Gable perdia o prêmio de melhor ator para
Robert Donat (de Goodbye Mr. Chips), enquanto a cri-
tica de Nova York preferia atribuir a Wuterinç
Heights o titulo de melhor filme do ano. Entre os cri-
ticos Vivien Leigh também saiu laureada, mas Fie-
ming perdeu para John Ford (Stagecoach).

Sobraram poucos para recapitular a história de
Gone With the Wind. Morreram oito. Leslie Howard,
o primeiro: desastre de aviação em 1941. Depois, pela
ordem, Hattie McDaniel, Victor Fleming e Sam Wood
(49), William Cameron Menzies (57), Clark Gable
(60), Thomas Mitchnll (64) e o último, de enfarte
(em 65), David O. Selznick. Serão todos lembrados
enquanto perdurar o fascínio — melodramático, ou
folhetinesco, mas que importa? — de Gone With the
Wind, climax do cinema-espetáculo.

FILMOGRAFIA

ANTÔNIO MONIZ VIANNA

Ralph Nelson
i^HMflHH B v^iÉB BülB WÊtr iiâm^11 IBt!? B B^iiB BMvB B ¦ '-IliaB

fl B fll. ,JI . ilfl B9I9 BtV fl mm ¦¦ •• * h^ttt^BBJ
II ¦¦¦(¦ ¦niliilS B^9 ¦¦'•9 ¦¦ BA ÉmÊmj<:B BB BmK£íVv'VB B«9 BHi ^^H Ü^B IK* ^IBBBfc«^ '¦*:"^^B

^IBPP^jI BhSÊIítB B mBI hi n^Í9 k^I^B^Ns&^B
?ja HV 7—t^y^B WffivJ^ji*r^t i»»r wWn-Hr:^Bt''*-¦'-• -^M^B mtt.'mmwmSmw 'IKI

?fl WÜ^fl í^ mMmMmmmk BKfc^^Kaw^llB-vH^^£<hHI IHH Hí ;'-^^IJ^fl Bfc-^^B IBmMF^^mB IB
»JP^ Tmry ' ^ JÉ ¦¦ BI l£ ¦¦ nfei P Vfl! W^P JVJ Hl^P^tfl

^^*A?y^*jy»lfl W^^mSr i^f^i&lB Büi iliiiiiiB B
ssi&jj^B Bb^iB! BBhBí^^^IB^ W^^K'!^' ^fl ia&. ^3S

BB fl» ^B B^cAl^S^p^ :"'fl B <?r*B
IB^Ba^B Bi»!?í&!%ti^B IBii fl* iiwBiffii^^iH^TMinKMM^v^^N^B^BB^SH Htt BilfllB^ll^^w^lBHiSIIIIlâÉl

¦J^IPjjJIllIgljjglàili^^H SSfWi m^mmmmmmmP^msmmm '¦-¦¦¦¦¦¦¦

Cronologicamente o primeiro, Requiem for a Heavyweight (com Anthony Quinn, Juüc Harris) também

em qualidade continua sendo o n.° 1 de seu diretor

A estréia foi animadora, surpreendente. Requiem
for a Hcavyweight: drama e miséria do pugilismo, An-
tliony Quinn descendo toda a escala da decodéncia
— acidentes v.o rino«c, desemprego, alcoolismo, pres-
são de gangster, lutas fraudadas, Como se a trama
do inemoráuel The'Set-Up (Punhos de Campeão /
1949) continuasse após aquela cena final em que Au-
drey Tottcr ampara Robert Ryan, pugilista que teve
a mão esmagada pelos gangsters, Ãnthonj; Quinn i?ol-
ta ao ring, enfrentando a vaia sádica dos espectado-
res sob o traje e as tintas de um chefe pele-verme-
lha. Um show tragigrotesco.

Assim começou Ralph Nelson, em 1962, sua car-
reira no cinema, dirigindo o mesmo assunto o que já
lhe valera em 1958 o maior êxito de suas atividades
na TV. Aliás, intensas: desde 1945, na televisão, a
princípio ntor, Ralph Nelson tornou-se diretor três
anos depois na NBC, passando à CBS, já com sede
de operações em Hollywood, onde se encarregou da
ú'.reção de muitos shows das séries PlayJiouse 90,
Síiídio Oi\e, General Electric, Theatre Dupont Show
of the Month e Plaq of the Week, A telecarreira d,|
Nelson seguiu a linha habitual, ou praticamente a
mesma em que se inscrevem quase todos os diretores
que fizeram, o trajeto TV-Hollywood. Também um
telediretor premiado: em 1958, o Emmy Aioord por
Requiem for a Heavyweight. No ano anterior já ha-
via recebido uma "nomination" como produtor da sé-

i rie Climax; e recebeu ainda mais duas, em 1959 pela
produção e direção de Hamlet, com a Old Vic Com-
pany, e em 1961, pela direção de The Man in the
Funny Suit. ¦

Em 1962, o cinema. Era o terceiro campo de ex-
pertencia explorado por Nelson. Antes da TV, quan-
do ainda não fora desmobilizado âa Força Aérea, ten-
tou o teatro como autor. Escreveu duas peças, ambas
encenadas na Broadway: Mail Call (1944), ganhando

o prêmio da National Theatre Conference destinado
à ?nellior peça em itmoio; e The Wind is Ninety

7 (1945), também' weniiaãq. pela NTC. O teatro e ac televisão pavlménlaram o seu acesso ao cinema. A

estréia, como já se disse, animou a crítica a esperar
de Ralph Nelson mais do que exigia ou exigira de
outros diretores originários da mesma fonte. Ou mui-
to mais do que Nelson pôde oferecer nos filmes que
realizou após Requiem for a Heavyweight. O que se
seguiu imediatajnente, porém, andou colecionando pré-
mios: Lilies of the Field. Dois prêmios ao protago-
nista Sidney Poitier: um Urso de Prata no Festival
de Berlim 63 e o Oscar da Academia dc Hollywood.
E dois prêmios aparentemente (íiitafjôiticos: a Rosa
de Lutero, conferido por organizações protestantes,
e um prêmio especial do OCIC (Office Catholique In-
tereational du Cinema) Mas os outros ensaios cio dire-
ror passaram sem despertar 7nuita atenção. Fate is the
Hunter voava na rota aberta por The High and the
Mighty (Um Fio de Esperança) de William A. Vfell-
man, por sinal baseado em história cio mesmo autor
(Ernest K. Gann). Father Goose, desperdiçava em
densa monotonia o talento raro de Cary Grant. E Once
a Thief, mais interessante, não ciiegava a assumir o
ritmo compatível com seu curioso e equilibrado eleu-
co. Resta aguardar o primeiro weslern cie Ralpli #el-
son, Duel at Diablo. O western é o gênero redentor
por excelência — e este tem uma atração extra na
presença surpreendente da sueca Bibi Andersson.

' Ralph Nelson nasceu em Nova York, 12 de agôs-
to de 1916, filho de imigrantes escandinavos. Fêz seus
estudos em Nova York graduou-se por Bryant High e
começou sua carreira artística na Broadway, rondan-
áo as grandes companhias e as grandes estréias —

graças a Katherine Corne», The Lunts e Leslie Ho-
ward, conseguiuinterprea.tr pequenos papéis em Romeu
e Julieta, Idiofs Delight e Hamlet, respectivamente.
Ta7nbém fêz a II Guerra Mundial. Seis meses antes
de Pearl Harbour, estava convocado — mas ainda
teve oportunidade de combinar o teatro com o serviço
militar participando do show dc Irving Berlin, This
is the Army. Tornou-se depois piloto, cumpriu cêr-
ca de 2.400 missões. A partir de 1945, Ralph Nelson
começava a esquecer a guerra e a pensar no show bu-
siness, integralmente — teatro, televisão, cinema.
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Em Duel at Diablo, estreou cm Hollywood, como heroína de um western, a grande atriz bergmaniana
Bibi Andersson

Filmes dirigidos por RALPH NELSON
1962 REQUIEM FOR A HEAVYWEiGHT/RequIem por om

lutador
Produção: David Susskind * Produtor-associado:

Jack Grossberg * Roteiro: Rod Serling * Fotografia:
Arthur J. Ornitz * Música: Laurence Rosenthal *
Assistentes de direção: Anthony LaMarca, Michael
Hertgburg * Intérpretes: Anthony Quinn, Jackie
Gleasoin, Mickey Rooney, Julie Harris, Stan Adams,
Madame Spivy, Herkie Faye, Jack Dempsey, Cassius
Clay, Steve Belloise, Lou Gilbert, Arthur Mercante.
— David Susskind/Columbia.

1943 LILIES OF THE FIELD/Uma Voi na* Sombrai
Produção: Ralph Nelson * Produtor-associado: J.

Paul Popkin * Roteiro: James Poe — da novela de
William E. Barrett * Fotografia: Ernest Haller *
Montagem: John W. McCafferty * Música: Jerry
Goldsmith * Arranjos vocais: Jerster Hairston *
Assistentes de direção: Harry R. Sherman e Joe
Popkin * Intérpretes: Sidney Poitier, Lilia, Skala,
Lisa Mann, Iso Crino, Framcesca Jarvis, Pamela
Brandi, Stanley Adams, Dan Frazer. — United Ar-
tists.

1963 SOLDIER IN THE RAIN
« Prod.: Martin Jurow * Rot.: Maurice Richlin,
Blake Edwards — do romance de William Goldman

Mus.: Henry Maucini * Assist.-direção: Austcn
Jewell * Int.: Jackie Gleason, Steve McQucen, Tues-
day Weld, Tony Bill, Tom Poston, Ed Nelson, Lew
Gallo, Paul Hartman, Chris Noel, Lewis Charles,
Rockne Torkington, John Hubbard, Sam Fllnt, Adam
West. — Allied Artists.

1964 FATE IS THE HUNTER/O Destino é o Caçador
Produção: Aaron Rosemberq * Rot.: Harold Med-

fjrd — do livro de Ernest K. Gann * Fotografia
iCinemaScopel: Milton Kranner * Montagem: Robert
Simpson * Efeitos fotográficos especiais: L. B.
Abbot e Emil Kosa Jr. * Música: Jerry Goldsmith

Assistente de direção: Ad Schaumer * Intérpre-

tes: Glenn Ford, Nancy Kwan, Rod Taylor, Suzanne
Pleshette, Jane Russell, Wally Cox, Nehemiah Per-
soff, Mark Stevens, Max Showaltcr, Constance To-
wers, Howard St. John, Robert Wilke, Bert Frccd,
Dort Clark, Mary Wickes, Robert F. Simon. —
Aaron Rosemberg/20th Century-Fox.

1964 FATHER COOSE/Papai Ganso
Prod.: Robert Arthur * Rot.: Peter Stono e

Frank Tarloff — de uma história de S. II. Bamett
Fotografia (Technicolor); Charles Lang Jr. *

Montagem: Ted J. Kent # Música: Cy Colcman *
Supervisão musical: Joseph Gershenson * Assisten-
te de direção: Tom Shaw * intérpretes: Cary Grant,
Leslie Caron, Trevor Howard, Jack Good, Stephanie
Barrington, Jennifer Berrington, Verina Greenlaw,
Laurelle Felsette, Nicole Felsette, Pip Sparke, Slia-
ryl Locke. — Granox Company/Universal.

1965 ONCE A THIEF
Prod.: Jacques Bar * Rot.: Zekial Marko — de

sua novela * Fot.: (Panavision): Robert Burks *
Mús.: Lal"» Schiffrin * Assist.direção: Erich von
Strohein Jr. * Int.: Alain Delon, Ann-Margret, Van
Heflin, Jack Palance, John Davis Chandler, Jeff Co-
rey, Tony Musante, Steve Mitchell, Zekial Marko,
Tommy Locke, Russell Lee, Yuki Shimoda. —
CIPRA/Engel/MGM.

1966 DUEL AT DIABLO/Duelo em Diablo Canyon
Prod.: Ralph Nelson, Fred Engel * Supervisor

de produção: J. Paul Popkin * Rot.: Mnrvin H.
Albert, Michel M. Grilikhes — do romance Apache
Rlslng, de Marvin H. Albert * Fot.: Charles F.
Whoeler * Montagem: Frederic Steinkamp * Mús.:
Neal Hefti * Intérpretes: .larr.es Garner. Bibi An-
derson, Sidney Poitier, Denms Weaver, B:ll Traveis,
William Rcdfield, John Hoyt, John Crawford, John
Hubbard, Kevin Coughlin. — Produção Nelson-En-
gel/Cherolcee/United Artists, 103 minutos.
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VAMOS AO TEATRO
"Samba!

Macumba!
Folclore!

HOJE
17 E 21

HORAS

ti
MO TEA'

tmmjÊtoàum

•mas—ss—É———>És—SSSSSSSSSSS—.¦—i»
^Sf, Mg ^|L

gm*1*1*6^ peça bi

Adquira 2 polta., pelo preço de 1, apresentando <tte anúncio.
Hnressoi a partir da Crf 141. Imp. ata M anoe. Kes.1 »-*ni

MBMO COM "BUCK-OÜT"
A GUERRA CONTINUA UMA DELICIA

Oh que Delicia cie Guerra'
Boje, «i lto c llhUmla

no TEATRO GINÁSTICO — Reservem Ja: 42-4521
Ar refrifarado — Traja esporte.

Ingressos à venda — Aceita-se cheques

Nm&ÈrVL-i
(Lut de gerador)Atenção: Hoje, ii 17H. e 21b30inln

Amanhã, àa KhjQmln — Reservas: 37-3537

Sala Cecília Meireles — Largo da Lapa, 47

1» CURTA TEMPORADA
^^ HOJE AS 18H E 21 H.

A OPERA DE TRÊS VINTÉNS"
rr

_ -. Comédia de Bertold BrechtCom:JTrefolente, Marília Pera, Osvaldo loureiro, Nadi* Ma-Wa, Kleber Macedo, Benedito Com, GanurolU, FranciscoMlUni e outros. — Partlp. esp.: Dulclna.Dir.: José RenatoRes.: 22-1534 — Ar refrigerado — Traje esporte.Desconto para estudantes.

O PÚBLICO EXIGIU!!!
MAIS 3 SEMANAS

OFARDAO
Comédia de Briullo Pedroio

O maior sucesso de (7 no Rio
O maior sucesso de «em Slo Paulo!2 prêmios da. critica: Melhor autor,

Melhor atriz.
TBATRO MESBLA (Gerador próprio)Hoje, às Ílh e 2lh - Res.: tt-4Mt"Pequenos Burgueses"

$mm DEVIDO LOTAÇÕES ESGOTADAS, MAIS
JL ALGUNS DIAS EM CARTAZ

Hoje, sábado, sestlo única às 21hl5mln
Maison de France — Reservas: 52-3456

BRIGITTE BLAHt APRESENTA

'ASCENCÀO 
E QUEDA

DE UM PAOUERA"
de Paulo SUvtno

Com: Brlitttte Blalr, Paulo SUvino, Maurício Loyola,
Henrlqueta Brleba, Edgard MartorelU e apresentando

FLA VIA BALBI.
2as., 3as., tas. e (as., àa 2lh — As Sas. feiras, descanso.

Sâbs., às 20h e 22h — Doms., às lih e 21h.
TEATRO MIGUEL LEMOS — R. Miguel Lemos. 51

(Gerador próprio) — Reservas: 27-7434 — Ar condicionado.

anúncios e
assinaturas
na

ZONA SUL

AGtNCIA COPACABANA DO

Correio da Manhã
AV. COPACABANA, 860-A

E AGORA, PARA ANUNCIAR, BASTA TELEFONAR

42-8323 - 52-6156 - 42-7592

MOTORES DE POPA
PARA LANCHA

TfATRO NACIONAL DE COMÉDIA
At. Rio Branco, 179 — XeL 22-0347

HOJE ÀS 16 E 21 HS. ."RASTO ATRÁS"
De Jorge Andrade

Prêmio Serviço Nacional de TeatroDlrecao e cenários: Glaani Ratto
Figurinos: BeUa Paes Leme, com on grande elenco.

GRUPO CONQUISTA X A «TJSÍírrft
A mais bela de tidas pecas infantis

% 
"Alice no País9' das Maravilhas"

•|ff iili

i-y.yi'*

CO-PRODUÇAO: ROBERTO FRANCO
No TEATRO DE BALSO — ACEITAMOS CHEQUES

Sábados e domingos às 17h. Censura livre.
Reserve já: tel.: 27-3122
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TEATRO COPACABANA

OSCAR ORNSTEIN apresenta
Por deferincia de Maurice Vaneau

Produçóes Artísticas Ltda.

W: sYONA CARLOS
tf> MAGALHÃES ALBERTO"Um Amor Suspicaz"

Dlreçlo: MAURICE VANEAU
trad.: Millór Fernandes — Cen.: Pernambuco de Olivtira,

Hoje, às 18h e 21h30mln — Res. 57-1818 (R. Teatro)
Boas^ossspaamsaiBi^ssssssesasBssssssi^ss
Grupo OpMáy» apresenta últimos dias

SE CORRER O BICHO PEGA SE FICAR
O BICHO CCME"

De ODUVALDO VIANNA P.« è FERREIRA GULLAR.
com AGSLDO RIBEIRO — MANUEL PERA, MARIA LÚCIA

DABL e 8UZANA DE MORAIS
Farticip. esp.: RAFAEL DE CARVALHO

TEMPORADA POPULAR: CrS 3.000
Atencto: Hoje, às 16h e 21h30m!h

RUA SIQUEIRA CAMPOS N.» 143 — RESERVAS: 38-3497

Teatro Santa Rosa. Tel. 47-8641
RUA VISCONDE DE PIRAJÁ, 22 (Gerador próprio)

'0 HOMEM DO PRINCIPIO
AO FIM"

de Millflr Fernandes "
Com: FERNANDA MONTENEGRO — SÉRGIO

BRITTO — FERNANDO TORRES
Hoje, às 18h e 2lh30min

^PJwJi j 
¦KBfH-Ml^pLDE-EfiÈiAN-WYNN

I vUjlUCUCIlf-i 2jM m Jjtàfio kl

JumkS£IV13l mÊ m*\ !^L1jêè\

¦li. f|T|TlTl^^n^3^^1^a^sr^asssssssssssssssssBs^i^Í^^

^M^^WMÉ^B|B|i|^M^^^^^^^^^^^^^^^^y^^^.^^>^^i^»^J^^j .j^issssM.^?y_^^ **^--^-» i^J^ÍctWIkÍ-^'*^^ m WPWWWff^fMWM

Q5*/€/04 toda ^^IfirnTítTlTTTIjTTTsTaB fl DMIDC S*f€f/fa fií ^*******»*****^^

uBaSfiEEj nUF e U sPPsl I ¦• f| \^*w/ |JiJ!|!J!|Xl||l|wH LJsJsflsfOTsln^rXjI

1 mm ^Mh. ¦¦ir* ?••¦•¦¦¦¦^¦¦éfifHOJE: :

UMA DAS 1§ MELHORES PEÇAS DO ANO

tt AS CRIADAS rt

de Jean Genet ' -

I HOJE AS 18 E 22 H. f
do TEATRO DE BOLSO — Reservas: 27-3122

Ingressos à venda — Aceitam-se cheques

MINI ~ TEATRO
Figueiredo Magalhães, 286

Sobreloja, Cine Condor-
Copa

Estréia dia 14 às 22 horas
"DE BRECHT A STAN1SIAW

PONTE PRETA"
«A excessio e a regra — Festival da Besteira"

Com: Aldo de Maio, Camila Amado, Jaime Barcelos
e Milton Carneiro.

Dir.: Antônio Pedro — Música: Roberto Nascimento.
«1508
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5Às lé e 22 hs.í

MICHELE
MORGAN
DANY SAVAL
SIM0N ANDREU líl

num drama intenso *

e emocionante 11*
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FALTA D'ÁGUA
O seu edifício recebe pouca água. O seu ejetor dá baixo rendi-

mento? Nós lhe daremos por um sistema novo com 100% de ga-rantla, se o seu tubo de entrada fôr de: 2 polegadas, 30.000 litros— 1 1/2 polegada 20.000 litros por hora. Substitua seu ejetor
comum por um sistema novo com um rendimento cinco vezes maior.Pague somente 30 dias após satisfeito, sem nenhum adiantamento.
Tel. 57-9647. 27639
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Vende-se Feljào Preto Vaqueiro pelo preço excepcionai de
Cr$ 130 por quilo, em sacos de 60 quilos, na quantidade mínima
de 10 sacos. Para quantidade superior a 100 sacos o preço è de
Cr* 110 por quilo (Cr$ 6.600 por saco de 60 quilos). Podemos en-
tregar ainda sob a forma dc Farinha Crua ou Tostada, especial
para Rações Balanceadas. Tratar pelos telefones 23-8641 e 43-9321.
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Vendo 2 Mercury Mark 78 de 65 HP, coda em per- ADIAMENTO DE RIFA
feito eslado, preço de ambos 4 milhões. Ver na Rua En- r„m...,*,,. „„, » j j -i j - i,.-.,.. , comunico aos compradores da rifa de um automóvel
genheiro Conolano, 84, com Joaquim e pelo tel. 28-6132. marca BORGWARD ano 1954 que a dota do sorteio fica

19543 transferida para o dia 8 de abril. 61402

COBERTURA EM CÔR PORTAS PARA BOX
Com telhas plásticas de todos os tipos, com armação

de duralumínio anodizado e janelas de alumínio. Orça- .^«"L JJ^1""-?'0 
anodizado e 

,3anelas dc alumínio cm
_ ,„ todos os tipos. Fazemos orçamento sem compromisso. —mento sem compromisso. Tel. 22-5959. 17551 Tel. 22-5959. 17553
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TELEVISÃO
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14.»

1440

14*
14.41
144»

1840
18,00

164»
1740
18,00

18,05
18,15
18,30
18.40
19,00

194»
18,30

9040
M40
10.40
3140

31,15
314»
Í1.40
3245
3340

3340

1140

13.00

1340
18,00

14,00

14,80
1445
11.00

15,05
15,30
15,45
15,50
1545
16,00

( 4) Concertoi para a Juventude
(Programa ' com a Orquestra
Sinfônica da Rádio Ministério
de Educação e Cultura)

( 3) Missa Dominical
( 6) Clube do Guri: (Musical m*ian to-Juvenil)
( 4) Tv-Turismo: (Programa sobre

Turismo)
( 3) Vale a pena ver de Novo
(.4) Tele Cace Intercolegial: (Pro-

.. grama de ajuda As criança*
.¦'¦" que precisam estudar)
(13) Barra-Limpá: (Reprise)
(13) Futebol
( 3) Dois no "Csporte
( 4) Domingo de Comédias. Fil-

mas: Os Três Patetas • O v
Mordomo e a Dama .""..,

I 8) Tele-Turte
( 6) »r aTrancis Drake
(6) Cinemlnha Gurilindia: (Dtat- l¦ nbos) ¦ "¦.'¦ tJtr ,
(13) Dom Plxou ,»¦¦-' ti
(13) rume: Casse*-» Jones
( 6) Portugal no Mundo: (De-cumentAnos) ¦ ¦
l 3) Cinema de Graça: (ttlra* de'/. longa Metragem). -
(13) Zé Colmei*
(13) Illme; Lanceiros de Bengala
( 6) TV em TV: (Reprise de pro-

grama da Semana)
(13) Rio, kit Parada: (Reprise)
( 4) Domingo de Aventurai. Fil-

mes: O Sinal d» Cavalo Bran*
co e Bandeira Negra

( 8) Festival do'Cinema Brasileiro
(13), Ma Onda do Jair &W
(6) Filme: Flípper .
( 4) Filmes circenses: (Os Maiores .

Xspeticuios do Globo) ','.. 
\(13) Filme: Jonny Quest( »» O BraaU Canu a aua Música

( 6) Filmes: (Dianeylindla)
(13) Show em St.. .monal
(4) Dercy Espetacular: (TeatroComloo e Variado,. Entrevista* >
( » Quando os Clubes se Divertem
(13), Rio, Jovem Quarda: (Reprise»
(«) V.S.

( 8) Repórter Continental
( 8) Jornada Esportiva
( «) I Love Lúcio
(13) Praça da Alegria
( 4) Domingo à Noite no Cinema.

Filme: Nio Serás um Estranho
( B) Prova dos Nove
( 8) Filme: o Homem de Virgínia
(13) o Homem do Sapato Branco
I 3) 3 No Esporte
( 8) Ed Sulllvan Show '
( 4) Grande Revista: (Comentários

Esportivos)
(13) Resenha Esportiva
( í) Filme:

AMANHA
( 4) Uni Dunl T4: (Programa m>

fantll)
( 3) Carrossel: (Festival de Dese-

nhos Animados)
( 4) Desenhos Animados
( 4) Show da Cidade: (Informatt*vo)
( 3) No Mundo Maravilhoso
( 4) Sessão das Duas. Filme: Su*

prema Conquista
( 6) Filme: Fúria'
( 8) Noticies TV-Continental
( 3) Os ReU da Música
( 9) Elas por Elas
(13) Filme: Papai sabe Tudo
( 6) Filme: Jet Jackson
( 9) Festival de Bandas
( 6) Filme: O Zorro
(13) Seriado
( 9) Noticioso TV-Continental
( 4) Capitão Furacão — Filmes:

O Cavaleiro de Sherwoord •
Super-Homera

( 9) Close-Up

16,13 ( 2) Jornal Feminino
t 9) Discos Inquebráveis

1640 ( 6) Jornal do Tarde
1640 ( 2) Futurama

( 9) Filme: Família Matuskela
(13) Pepe Legal

1645 ( 9) Noticioso TV-Continental
17,00 ( 9) Vamos Aprender Inglês

(13) Zé Colméia
17.18 (6) Pullman Jr.
17,30. ( 9) Hora e Vez da Criança. Fil-

mes: Aventuras de Rln-Tin-
Tin e Valente do Oeste

(13) Leão da Montanha
1740 (13) National Kidd
1849 ( 6) Stengray

(13) Lancelros de Bengala
1840 ( 3) Mmi-Jornal¦f 4) Filme: Os Três Patetas
1840 ( 3) Novela: Abnegação

(13) Diário de Bolsa
184» (6) Novela: loshico

(13) Jonny Quett
1940 (4) 004 - Longraa: (Ocorrências¦'-¦-. Policiais)

( 9) Btporte
19,10 (4) Filme: Jeanle é um Gênio
3940 ( 91 Dez no Nove. . .

tlS) TV-Rlo! Notida» X -..;¦-'¦•:¦¦¦¦^
194» (2) Novela: RedençloV,.>r^.:

(6) Novela: O Anjo e o Vagabun-¦. do ./'• '/.n?# .'. '••».-••. ¦
19.35 (4) Na Zona do AgrUo: (Comen*¦ ' táriot esportivos com João

Saldanha) ";'•. *: :
19,43 ( 4) Jornal da Globo: (InlormaU*¦ vo)-.' •¦ . •; ...;¦-¦ z& '/•:-'-.. .»,

( 9) Big Bronca
19,30 (6).Diário de um Repórter,
19.8» (3) A Cidade se Diverte

(9) Heron Domlngues com a* No*'¦¦;'.' • ..itidda*' »' ¦' • "-. .".:''•'.».¦•'•'
(13) Barra-Ltmpa • . V.--.-..1'

30.08 ( 4) Novela: O Rèl 4oe Ciganos•\ ( 6) Reportar: (Jornal) V
3040 ( 8) Grande Parada v;
3040 (9) Momo 87 »..
304» (4) Noite de Gala:" (Musical)
31.00 (2) Novela:'. (9) Teatro 87 •
31.18H 3) Jornal de Vanguarda
3145 ( 6) Novela: Angústia de Amor
21,30 ( 2) Novela: Anjo Marcado

(9) Sessão daa Nove e Meta
21,50 (13) Hltchcbck-
21,55 ( 2) Acabou de Acontecer '.-...'.

(4) Novela: o Sheilc de Agadir
( 9) Jornal do Rio — Moça do

Tempo — Esportes com Ave-
Uno Dias e Arte em Todas

33,00 ( 3) Filme de longa Metragem
( 6) Jornal da Noite

2240 ( 4) Jornal de Verdade: (Informa-tivo)
( 9) Heron Domlngues com as No-- tidas

22,40 ( 6) Filmt: Dan-german' ( 9) Mesas-Redondas
, (13) TV-Rio Notícia*

22,50 ( 4) Ibraim Sued Repórter: (Jor-
naüstloo)

23,00 ( 4) Sessão du Dei. Filme: A
Praça do Pecado

23,10 (13) A BOisa em Foco
2340 ( 9) Noticias TV-Continental7 (13) Em Cima da Hora
23,25 ( 9) Mesas-Redondas
23,50 ( 6) Futebol... Quase Sempre
00,55 ( 9) Noticias TV-Continental
00,00 ( 2) Jornal Excelsior
0040 ( 9) Noticias TV-Continental
0045 ( 9) Mesas-Redondas
00,30 ( 4) Reprise de O Rei dos Ciganos
01,00 ( 4) Reprise de O Sheilc de Agadir

CARTAZ DE HOJE
IMPÉRIO — (22-9348) — »0 Candelabro

Italiano (ás 12,45 — 19 e 21,30 horas)
ODEON — (22-1508) — O Agente Secre-

to Matt Helm (ás 14 — 18 — 18 —
20 e 22 horas)

PLAZA — (22-1097) — GoUas e o Cava-.
leiro Mascarado

PALÁCIO — (22áP38) — Batman, o Ho-
mem Morcego (ás 14 — 16 — 18 — '
30 e 32 horas) . .

PATHat — (33-8795) — Ringo e sua Pia-
tola de Ouro (áa 12 — 14 — 16 — 18

;- '— 20 e 22 horas)
BEX -• (22-6327) — 100.000 Dólares pa*

ra Ringo (is 19 e 21 horas)
RIVOLI — Loura Nua
VITÓRIA — (42-9020) — Rio, Verão ,e

Amor (áj 14 — 16 — 18 — 20 e 22
horas)

Centro
CINC-HOKA - (52-7707) — Atualidades., .Desenhos, Viagens e Comédias (des-,

.. .¦.-, <ie 10 horas) — gol domingos e le- .
rkados: — Festival Juvenil

CINB-ARTE - (42-5853) - (Museu da
Imagem e do Som) .-'•

CDtEAC-TRIANON - (42-6024) - Mela-
Noite Violenta

FESTIVAL — (53-3828) — Faixa Verme-
lha. 7.000

FLORIÁNO — (43-9074) - O Mão de' Ferro (ás 14,30 — 16,30 — 18,10 — '.
1940 e 21.30 horaa) .'

IBM -r (43-0763). — »/:
MARROCOS — (22-7979) — O Delln-

.quente Delicado j
PRESIDENTE — (43-7128) - Coman-

dante Fúria (ás 14,5o — 16,30 — 18,10
19,90 e 2140 horas)

8*0 JOSi — (42-0592) — £sse Rio que
eu Amo (ás 15 — 17 — 19 e 21 ho-
ras)

BIO BRANCO — (43-1639) - O Delln-
quente Delicado.

Catete
AZTECA — (45-8813) — Ringo e sua Pis-

tola de Ouro (ás 14 — 16 — 18 — 20
e 32 horas)

CONDOR-LARGO DO MACHADO — (..43-7374) — 100.000 Dólares para Rin-
go (ás 14 — 16 — 18 - 20 e 22 ho-tasy

POLITEAMA — (25-1143) — Folias na
Praia — O Tesouro Perdido dos Az-
tecas (ás 14 — 1740 e 20,40 horas) '

SAO LUIZ — (25-7679) - Como Roubar
um Milhão de Dólares (ás 14 — 163019 e 2140 horas)

ÓPERA — (46-7218) — Confidencias . de
• Holljrwood

VENEZA — (26-5843) — 007 Contra a
Chantagem -Atômica (ás 14 — 16,30
— 19 e 3140 horas)

Copacabana

Flamengo
KELLY — O Delinqüente Delicado
BRUNI-FLAMENGO — Os Sete An6es •

contra o Príncipe Negro (ás 14 — 16
— 18 — 20 e 22 horas)

PAISSANOU — A Arte de ser Amado
(ás 18 — 20 e 22 horas)'

ALASKA — Horaa de Desespero
ALVORADA — (27-2936) - Situação- (Wtíca^rémJeitoaa (às 16 e 20 ho-
;..' ra«)'.:¦»'-•• :i!y:..¦•;••••;..-.
BBUNLCOPACABANA — Mary Poppln-
ABT-PALACIO COPACABANA - (....

57-2795) — A Saga do Judô (às 14 —
1640 — 19 è 3140: horas)

CARUSO-COPACAHANA — (37-7661) —
ICO.000 Dólares ÍUi Ringo (às 14 —
16 — 18 — 20 e.33 horas)

. CONDOB-COPACABANA — (57-7661) -
: lOO.opO Dólares.para Ringo (às 14 —

. 16 ^18 — 30 e3» horas)
COPACABANA - (W-MM) — As IrmSs

do Barulho (às 14 — 16 - 18 - 20 e
. 33 horas) •¦.-, ;¦FLÓRIDA — A Pequena Loja da Sua

¦ • Principal-- 
' ';>,.V.rf<$

METRO-COPACABANA - (37-9898) -
Ringo ê sua pistola de Ouro (às 14
— 18 -» 18 —'30 e-32 horas)

PARIS-PALACB — Oi Sete Anões con-
tra o Pririclpe Negro (só nas matl-
nees) —Esses nossos Maridos... (só" na?aoirêe)v,;.,

BIAN — (36-6114) —Mundo sem Sol (às
14? —. 16 t- 18 — 20 O 22 horas)

RIVIERA _ («.(W00) - ^BOYAL — O Delinqüente Delicado
BOXY — (36-6245) — Batman, o Homem

. 'Morcego ¦'¦ > V ".
RICAMAR — (37-9932) — O Rolls-Royce

Amarelo (áa 14.30 — 16,50 — 19,10 e
21,30 horas) .

Jardim Botânico
JUSSARA — (38-8357) - O Otário (às

14 — 15,40 — .1*40 — 19 - 20,40 e
3340 horas).. X

Ipanema eteblpn
BRUNI-IPANIMA — O Delinqüente De-

licado "¦
IPANEMA — (47-3806) — Comandante

Fúria — Carrossel da Alegria (às 15
— 18,10 e 39,55 horas)

LEBLON — (27-7805) — Desafio de Gi-
gantes (às 14 — 18 — 18-20 e 22
.horas) , 1 .,

MIRAMAR — (47-9881) &— Mundo sem
Sol (ás 14 — 16—18 — 20 e 22 ho-
ras)

PAX — (27-8621) — Ringo e sua Pistola
de Ouro (às 14 - 16 — 18- 20 e 22

.horas)
PIRAJA — (47-2868) r- O M5o de Ferro

(às 14 — 16 — 18 — 20 e 22 horas)

Lagoa

Botafogo

CINEMA
Cinelândia

'CAPITÓLIO — (22-6788) — Mundo lem
Sol (às 14 - 16 — 18 - 20 e 22 ho-
ras)

BOTAFOGO — (26-2250) — Batman, o
Homem Morcego — Favor não loco-
modar (às 15,10 e 19 horas)

BRUNI-BOTAFOGO — O Delinqüente
Delicado

CORAL — (Praia de Botafogo) — Faixa
Vermelha 7.000

SCALA — (Praia de Botafogo) — Qusm
quer Matar Jessie? (às 14 — 16 — 18
— 20 e 22 horas)

GUANABARA — (26-9339) — Revólver
Sangrento — Folias em Alto Mar (às
14,45 — 18 e 19,43 horas) .

LAGOA DRIVE IN - (27-3589) - Sete
Homens de Ouro (às 21 e 23 horas)
— Sessão Infantil (às 19,30 horas) —
Desenhos

Tijuca
AMÉRICA — (48-4519) — Mundo se-n

Sol (às 14 — 16 - 18 — 20 e 22 ho-
ras) • <, •,

AHT-PALACIO TIJUCA - (54-0195) -
Cão de Fronteira (às 14 — 16 — 18
— 20 e 22 horas)

BRITANIA — O Delinqüente Delicado
BRUNI-BAENS PESA — Mary Poppins

CARIOCA — (28-8178) — 100.000 Dóla-
res para Ringo (às 14 — 16 — 15 —
20 e 22 horas)

MADRI — (48-1184) — Batman, o Ho-
mem Morcego (às 15 — 17 — 19 e

'21 horas)......::
MeTRO-TMUCA — (48-9970) - Ringo e

sua Pistola de Ouro (às 14 — 16 —
18 — 20 e 22. horas)

OLINDA — (48-1C32) — Golias e o Cava-
leiro Mascarado

RIO — Confidencias de Hollywood
SANTO AFONSO — 007 contra o Satànl-

co Dr. No \
TIJUCA — (48-4518) — Desafio de Gl-

gantes (às 15 — 17 — 19 e 21 horas)

Grajaú
BRUNI-GRAJAú — Mary Poppins

São Cristóvão
FLUMINENSE — (28-1404) — Coman-

dante Fúria (às 14 — 15,40 — 1740 —
19 e 20,40 horas)

NATAL — (48-1480) _ Beau Geste (às
15 — 17 — 10 e 21 horas)

Subúrbios
ALFA — (29-8215) — Faixa Vermelha

7.000
ANCHIETA —
ART-PALACIO MÉIER — Na Trilha das

Feras (às 14 — 16 — 18 — 20 e 22
horas)

BENTO RIBEIRO — (MHS-831) —
BONSUCESSO —
BRUNI-MÉIER — (29-1222) — O Delin-

quente Delicado
BRUNI-PIEDADE — Mary Poppins
BRUNI-ENGENHO DE DENTRO — (. .

29-4136) —
BRÁS DE PINA — (30-3489) — (Fecha-

do)
CASCADURA — (2S-8250) — 100.000

Dólares para Ringo (às 15 — 17 —
19 e 21 horas)

CAIÇARAS —
. CACHAMBI — Spartacus e os Dez Gia-

diadores (ás 15 — 17 — 19 e 21 ho-
ras)s

CAMPO GRANDE — (CGN-826) — Kin-
dar, o Invulnerável ' '

CENTRAL — (30-3652) — Por um Pu*
nhado de Prata — Quanto mais Mús-
culos Melhor

COIMBRA — (Ricardo de Albuquerque)
COLISEU — (29-8753) — Comandante

Fúria (ás 14 — 15,40 — 1740 — 19 e
20,40 horas) •

HERMIDA — (Bangu) — Golias e o Ca-
valeiro Mascarado (às 15 — 17 — 19
e 21 horas)

IMPERATOR — (Méier) — Rio, Verão e
Amor

IRAJA — (29-8330) — Comandante Fú-
ria (às 14 — 15,40 — 1740 — 19 e
20,40 horas)

LEOPOLDINA — (Penha) — 100. OCO
Dólares para Ringo (às 15 — 17 —
19 e 21 horas)

MADUREIRA — (29-8733) — O Ultimo
Pirata — Roma Convite ao Amor (às
14,50 — 18,05 e 19,40 horas)

MARAJÓ — (Freguesia) — Nudista à
Força

MASCOTE — (29-0411) — Golias e o Ca-
valeiro Mascarado

MATILDE — (Bangu) — Faixa Verme-
lha 7.000

MELLO,— (Penha Circular) — Faixa
Vermelha 7.000

MAUA — (30-5056) — Ringo e sua Pis-
tola de Ouro (às 14 — 16 - 18 — 20

, e 22 horas)
MARABÁ — (29-8038) —
MAÇA BONITA -j. (Padre Miguel) —

Rio, Verão e Amor (às 15 — 17 —
19 e 21 horas)

PALÁCIO HIGIENÓPOLIS — (Fechado)

PALÁCIO SANTA CRUZ — Madste na»
Minas do Rei Salomão

PALÁCIO CAMPO CRANDE — UrsU3,
Prisioneiro de Satanaz

PALÁCIO VITÓRIA — (48-1971) -
PARAÍSO — (30-1C60) — O Dellnqüei te !

Delicado
PARA-TODOS — (29-5191) — Ringo e

sua Pistola de Ouro (às 14 — is — 18
20 e 22 horas)

PENHA — (30-1121) — .
PILAR — (Pilares) — Onde começa o '

Inferno
RAMOS — (30-109Í) —
REALENGO —
REGÊNCIA —: Os Sete AnSes contra o

Príncipe Negro (só em matinces) —
Esses nossos Maridos... (só na sol* '
rêe) „ ¦

REIS — (Anchleta) — Mary Poppins
RIO-PALACE — Faixa Vermelha 7.OCO
RIACHUELO — (49-3322) — Mary Pop- \

piras
RIDAN — (Abolição) 1
ROSÁRIO — (30-1889) — O Delinqüente ,

Delicado
SANtA ALICE - .(38-9993) - Como

Roubar um Milhfio de Dólares (às
14.3Q 16,45 — 19 e 21,15 horas)

SANTA CECÍLIA — (30-1823) —
SANTA HELENA — (30-2666) #- '
SAO FRANCISCO— A. Arvore dos En-

forcados
SAO PEDRO — (30-4181) —- Os Sete

Anões contra o Príncipe Negro (si
nas matinees) — Esses nossos Mori-;
dos... (só na solrêe)

TODOS OS SANTOS — (49-0300) —
TRINDADE — (49-3838) —
VAZ LOBO — (29-8198) — Divida da

Sangue (às 14 — 16 — 18 e 20 horas)
VISTA ALEGRE —
VITÓRIA —. (BNG-895) — Spartacus e

os Dez Gladiadores (às 15 — 17 — 19
e 21 horas)

Ilha do Governador
ITAMAR —
MIS8ISSIPI — Mary Poppins (às 1540 —

18,10 e 20,50 horas).

Niterói
ALAMEDA —. (Fechado) .
CENTRAL — A Noviça Rebelde (As 15

18 e 21 horas)
ICARAt — Arabesque (As 15 — 17 — 19

e 21' horas) ¦ ¦ - •
ÉDEN — O Desafio dos Gigantes — As

Aventuras de Butalo Blll
ODEON — Batman, o Homem Morcego

(ás 14 — 16 — 18 — 20 e 22 horas)
SAO BENTO — Faixa Vermelha 7.000
SAO JORGE —.

Caxias
, CAXIAs — Comandante Fúria

CENTRAL — O Rapto das Virgens
GLÓRIA — Uma Mulher sem Preço
PAZ — O Desafio dos Gigantes
SANTA ROSA — (Duque de Caxias) —
SANTO.ANTÔNIO —

Petrópolis
CAPITÓLIO — (2626) — Batman, o Ho-

mem Mprcêgo
D. PEDRO — (3400) — A Deusa da Lua
PETRÓPOLIS — Como Roubar um Ml-

Ihâo de Dólares

Estado do Rio
SANTA ROSA — (Nova Iguaçu) —
SAO JOÃO — (São João de Meriti) —
VITÓRIA — (São Matheus) —
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Escritório especializado em
naturalização, vistos consulares,
de salda e permanência, mod.
19, rev. diplomas, passaportes.
Av. Rio Branco 185, sala 2019.
Tel. 42-8942. 17370

Compramos pelos melhores
preços, 'bibliotecas e livros.
Rua do Sosário, 137 — Tels.
62-7719 e 52-9534.
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Rei Momo tomou conta do mapa com seu bumbo.
E mandou qut se esquecessem as preocupações e os
receios..

• •

As dificuldades do dia a dia e da vida cm comum
trazem um mundo de frustrações para os nossos irá-
gela ombros. No carnaval, porém, as barreiras se

afrouxam e relaxa-se o policiamento; permitindo-se
uma espécie de fuga. Tanto maior, por ser consenti-
da e aceita pela sociedade.

Então, as gentes procuram a fantasia:

Quanto riso?
Ohf quanta alegria!...

E soltam-se:

Vou beijar-te agora,

Não me leve a mal,
Hoje i carnaval!...

• •

Com exceção das clássicas fantasias de luxo, em

qu» giram algumas figuras também clássicas de ai-

gumas escolas de samba, o carnaval diste ano te rc-
velou mais pobre e mais desanimado. Agonlzantezlnho.
O que se compreende, aliás, porque traduxiu o estado
de espírito do carioca, que não pode ser mais o fo-
lião e folgazão*de ontem. Cheio de tantas e tama-
nhas preocupações. Cada vez maiores.

••/.

O já famoso e chamado carnaval de rua, êste nem
entrou em agonia. Morreu, mesmo. Isto i, o carna-
vai que as pessoas faziam em favor próprio. Pro*
curando divertir e divertir-se.

Quanto ao mais, as ruas ofereceram os desfiles
de blocos e ranchos, escolas de samba e as chamadas

grandes sociedades. Tudo em decadência — tanto que
os ranchos fizeram sua despedida melancólica, anun-
ciando que não sairão mais, o que é realmente uma

pena, pois se apaga mais uma tradição da terra ainda

Jovem.
Ainda assim, é forçoso reconhecer que o ponto

alto do carnaval carioca continuou tendo o desfile das
escolas de samba na Avenida Presidente Vargas. Mas
que continuou enveredando pelo exagero, Altamente

prejudicial.
At escolas de samba vio perdendo tua autentici-

dade, por força de influências estranhas sob diversos
aspectos. Transformando-se em exibição para turista.

8» o de menos, entretanto, porque realmente ápre-
tentam um espetáculo grandioso. Que,por Isso mesmo,
tem que ter reformulado na tua organixaçlo: ninguém

pode agüentaram Jbsnco de sudeirt durante quase {
2»} horas!... "'

Se, de um modo geral, admite-se que Mangueira,
Salgueiro, Portela • Serrano são as "grandes" ou
''super", por que reduiir a elas o chamado Grupo -I

da Avenida Presidente Vargas? Ou, quando mültò,
por uma questão de estimulo, acrescentar uraa: única,
que te tenha destacado no ano anterior. Mai nio es-
tender o convite a alguns conjuntot, que positiva-
mente não oferecem interesse, frente àqueles outros.

Qual a justificativa para o enorme período de
uma escola para outra? Será valida a desculpa dos
dirigentes das escolas de que há necessidade de um
descanso para evitar a influência psicológica da pre-
sença de cada uma? Por que te teima, cada vez mais,
no aumento dos componentes de cada escola? O re-
sultado é que algumas demoram mais de duas horas
na passagem!

tsse aumento vem trazendo outros inconvenientes-.
Por exemplo: as fantasias se repetem, Km maior imagi-
nação ou originalidade, em uma sucessão ridícula de In-
dios e baianas (estás cada vez mais estilizadas...); as
exibições mais demoradas, junto ao palanque oficial,
travam as alas posteriores, que ficam zanzando sem
maiores atrativos; ainda pelo mesmo motivo, as.dis-
tânelas tornam-se tão extensas que os ritmistas lá atrás

já não obedecem & cadência da bateria principal e

passam a uma demonstração particular, pretendendo
chamar a atenção de algum empresário de boate per-
dido nas bancadas.

Acrescente-se, a débito do carnaval de 67, que fo-
ram vendidos e distribuídos ingressos em número con-
sideràvelmente superior à capacidade das bancadas.

• • •

A vencedora íoi Mangueira — Escola de Samba
Estação Primeira de Mangueira — contando O Mun-
do Encantado de Monteiro Lobato, através das tuas
cores rosa e verde, ao som do samba de Darci, Luis
e Batista, na voz do Jamelão:

/Quando uma luz divina
Iluminava a imaginação
Dc um escritor genial
Tudo era maravilha
Tudo era sedução...

Curioso que, geralmente, ao ser conhecida a cias-
sificação, há broncas e brigas provocadas pelos per-
dedores. Por isso, desde alguns anos, faz-se slgil oem
torno do local em que se Irá reunir a comissão jul-
gadora — o que, aliás, não adianta multo, porque os
interessados acabam descobrindo com antecipação.

Neste ano, a reunião foi feito no Quartel-General
da PM, na Rua Evaristo da Veiga. Como em uma ad-
vertêncla de que qualquer reclamação mais veemente
encontraria o argumento decisivo dos cassetetes poli-
ciais...

• * .
Os outros campeões dos desfiles: os Democráticos,

entra as chamadas grandes sociedades; os blocos Vai
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As chuvas trouxeram mais um tom de tristeza ao carnaval carioca de 67, Isolando a animação do pequeno folião solitário.

ACONTECEU...

se Quizer, Barriga e Unidos do Cabral; e, no frevo, Os
Lenhadores.

• • •

Os bailes tiveram o entusiasmo dos bailes de mui-
to uísque e pouca roupa. Houve pouca briga e — é
justo reconhecer — a policia agiu sempre com eíici-
ência e critério, não oferecendo o seu festival de borra-
chada de outras épocas.

Os concursos de fantasias continuaram com seus
.fregueses habituais e conhecidos, com sua riqueza e

, seutom dé imaginação e originalidade — onde..© naipe
/feminino continuou em plano secundário.

Outra figura dos dias' foi Gina Lollobrigida, que
veio mesmo, afinal, depois de ter a sua presença

anunciada em falso durante vários anos. Ainda bo-
hita, parecendo um pouco tímida ou assustada. Mas,
como diz o meu poeta CD.A., "as artistas de cine*
ma convidadas para o carnaval carioca são exibidas
como animais raros, que devem encantar pela graça,
pela amenidade, pela beleza, pela eterna juventude,
pela inteligência e pelo saber abrangente de todos os

problemas do mundo atual; só não lhes exigimos
conhecer física nuclear. Seus vestidos são rigorosa-
mente observados e analisados à luz das últimas cria-

ções internacionais, e sofrem condenação implacável
se fogem a tais padrões. O fato de usarem óculos
pretos dá margem a considerações impiedosas sobre
o estado de conservação da pele do rosto. Se não
sorriem depois de tudo isto, ainda são tidas como
antipáticas. E' fomos nós que as convidamos. Ima-
gina se viessem por conta própria."

Gina já regressou, dizendo-se encantada e pro*
metendo voltar. Vejamos se guardará a mesma opinião
ao saltar em sua terra...

A música do carnaval íol a marcha-rancho Más-
cara Negra, da autoria de José Flores de Jesus — o
Zé Keti. Abaíou por completo, nos salões e nas ruas.
Merecidamente.

A propósito, registre-se a medida altamente elo*
giável da Secretaria de Turismo de selecionar as mú*
sicas (do ano e antigas) que teriam que ser tocadas
nos bailes oficiais. Providência salutar. Que poderá
ser o primeiro passo no sentido de liquidar a praga
do caititu, convocando os legítimos compositores.

As "ruas de carnaval" nasceram, em bairros re-
sldenclais, ocupando um canto de calçada, isolado
por um simples cercado de madeira e com a ajuda
de mela dúzia de músicos. Aumentaram, com o tem-
po, ganharam a própria largura da rua e estenderam-
se mais, com tablado e até ornamentação. Trouxe-
ram um inconveniente, portanto, qual o de interrom*

per o trânsito; mas inconveniente de menor impor-
tància, pois as ruas são secundárias e a interrupção
se faz por poucos dias. ,

Houve outra modificação, mais significativa: de
início, eram para crianças, apenas — até distribuídas
e separadas conforme as idades — e as festas termi-
navam às 9 da noite, no máximo. Agora, não. Tam-
bém se oferecem aos marmanjos, o batecum prolon-
gando-se até às tantas da madrugada e prejudicando
o sono pacato da vizinhança.

Mais, ainda. Para entrar no tablado, na parte
reservada à brincadeira, é preciso pagar (5 mil cru-
zeiros, em média). Ora, então é mais fácil fazer um
sereno do lado de íora, mas ao alcance da batida do

bumbo, e aí realizar de graça à roda de samba, uma
espécie de gaíieü-a no asfalto. Da qual participam
principalmente vagabundos e, marginais, <tt*i P-Çóvo*
cam arruaças seguidas e conflitoà. y

Claro que ninguém é contra os baUes.populãtes;
. muito ao contrário, achamosque o Governo^vit-pror

movê-los em maior escala. Mas que o faça — até gfty*
tuitamente •— nas praças pública» (como faz, em par*
te) ou no Centro da cidade (zona coinerdal) ou no
Maracanãzinho,, por exemplo. ¦¦•_.....

, ¦!¦.. y-."yy^ii*--'-. .. '-y-y. *•¦ . — • • ..• ,'¦¦''¦•yftA'^^ Tyy.7--' \f ;JVy%; ..bb:y v. m:•¦:.': y
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*.. /De-^is íVieram as cinzas. Marond© o inlcJõ-da
tquiresma. ¦.¦?.' '"''¦¦ -•:* :- V- 
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.;* f R.o Govêmo. aproveitou o melo-expedlentepara
surpreender cóm sua reforma cambial. v ,',.

? * ¦•,;•¦

As decisões são duas: instituição do-ciuzelro nô-

vò e a valorização do dólar..v-';'j".
A primeira tem uma expressão menor, ma!» de

aspecto gráfico — más parece desnecessária e ino*

portuna.nesta época de preços.instáveis. A unidade
minimã passará a ser 1 centavo, correspondendo aos
10 cruzeiros atuais^.que positivamente não valem
nada. De qualquer forma, porém, a modificação irá

provocar. baloúrdia (inicial, ao menos) e alta fie
preços por parte -dos especuladores sempre vivos.

Quanto à valorização excessiva do dólar, entretan-
to, além de comprometer o tom dé austeridade ofi-
ciai, por certoprovocará wn aumento considerável
no custo de vida já tão elevado. Não obstante a<-
falas otimistas, mas pouco, convincentes, dos ministros
Campos e Bulhões.

« • ?

Mas também aconteceu o problema dó raciona-
mento de energia, isto é, do sítio desta cidade grande
— porque caiu uma chuvarada maior lá em Para*
cambl, há duas semanas.

Foi pedido sacrifício, que se amarrassem os cln*
tos do nosso precário conforto. E veio nova tabela,
a ser aplicada depois da liberalidade total durante a.

presença de Momo. Verificando-se, então, que à tabela
era mais incômoda que a anterior, apesar das notl*
cias das obras de recuperação já realizadas. Mae,

para aumentar a confusão, a nova tabela passou a ter
aplicada 'às tontas. Até que hoje recebe uma guinada
completa, com a suspensão do racionamento aos fins-
de-semana!

.* *• '*

E a semana, conta História-através dos tempos:
Inauguração do edifício da Escola Militar na Praia
Vermelha e instalação do Observatório Nacional do
Morro de São Januário; inauguração da linha Europa»
Brasil com a entrada do navio Theviot na baía de
Guanabara e inauguração da tração elétrica da Com*

panhla Ferro-Carril do Jardim Botânico; aclamação
e coroação do Rei D. João VI; a primeira missa no
convento de Santo Antônio; chuvas causando mortes
e desmoronamento do Morro do Castelo; em Niterói,
o Combate da Armação; em São Paulo, o primeiro
número de O Farol Paulistano.

Cruzes cortam os campos, marcando as saudades
de Joaquim Osório Duque Estrada e Mário Pedernel*
ra, Urbano Duarte e Cândido Barata Ribeiro, o Barão
do Rio liranco e Moreira Guimarães, Marilia de Dir-
ceu e Osvaldo Cruz. M*s também se fala no nasclmen-
to de Edmundo Bittencourt, nosso guia e nosso mestre.
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Sheik

nao vai

ao altar

Quem, durante 143 capítulos,
hão desgrudou do aparelho de te-
levisão imaginando um lindo casa-
mento para o Sheik de Agadir com
Jeanette Legrand, terá na térça-fei-
rá uma grande frustração. Forque
Henrique Martins e lona Magalhães
não se vão casar. Se o grande ro*
mance se desenrolasse no Brasil,
os dois fatalmente acabariam no
altar. Mas, em Agadir, onde o
Sheik é o tal e as leis são outras,
isso não ocorrerá.

Até o 141;° capitulo, na sexta-
feira passada, Henrique Martins lu-
tou contra tudo e contra todos pelo
amor de Ioná. Amanhã, no penúl-
timo capitulo, todas as intrigas se-
rão desfeitas e os fãs estariam
prontos para o grande ato. Mas o
filho dos dois — nascido há muitos
capítulos — já selou a união pelas
leis implacáveis do deserto Lá, o
nascimento de uma criança e o
reconhecimento da paternidade são
suficientes para tornar os pais ma-
rido e mulher. Não há necessida-
de de maiores despesas. Uma gran-
de terra, como se vê.

Para compensar a frustração,
Amílton Fernandes — o audaz, so-
fredor e patriota Capitão Maurício

e Leila Diniz — a doce Madelon
Dubois — ouvirão do padre o clás-
sico "até que a morte vos separe"
e poderão usar as lágrimas de emo-
ção que os telespectadores reser-
vavam para o Sheik. Afinal de con-
tas, os dois também sofreram mui-
to — o capitão, coitado, ficou ce-
guinho muito tempo e Madelon
até em convento andou escondida

merecem, portanto, a honra de
encerrar a telenovela com chave
de ouro.

A grande vedeta, entretanto,
deste final dramático será uma
minúscula figura de seis meses de
idade, cabelos pretos, olhos casta-
nhos, filho de um funcionário do
Ministério da Marinha. 0 garoto
chorou mais de uma hora durante
a gravação, mas soube se compor-
tar- diante das câmaras nu impor-
tante papel do filho do Sheik e,
ao terminar o trabalho, foi o mais
cumprimentado e beijado no estú-
dio.

Tudo isso, entretanto, será coisa
do passado na quarta-feira. Rei
morto, rei posto, e Carlos Alberto
não satisfeito com os problemas
que ainda enfrenta como rei dos
ciganos, arcará agora, novamente
ao lado de Ioná, com a incumbên-
cia de manter os 32 porcento da
audiência que o Sheik deu à TV-
Globo, numa telenovela que terá
como cenário o Japão. Êta bigodu-
do resistente...

Os americanos perguntam pela voz autori-
tada do TIME: "Paris está em chamas?", dian-
te das ousadas coleções para a primavera Ian-
cada por 36 grandes nomes da "haute couture".

Não faltou sequer o toque escandaloso: Es-
terei, Féraud, Lapidus e Launay foram expulsos
pela Chambre Syndicale de Ia Couture Parisienne
porque divulgaram fotos de seus modelos antes
da data marcada. Scherrer e Heim foram sus-
pensos pelo mesmo motivo. Cardin pediu de-
missão, afirmando: "O costureiro que prefere
vestir milhões de mulheres ao invés de apenas
& mil privilegiadas espalhadas pelo mundo, pre-
cisa promover sua coleção para apoiar a linha
de confecções". •

As novidades são muitas: as saias continuam
curtas, sete, a doze centímetros acima do joe-lho; a inspiração africana domina algumas das
coleções mais importantes como as de Dior e
Yves St. Laurent; Courrèges, recuperando-se
de uma quase falência, pouco apresentou de nô-
vo; Castilho mostrou saias-calças espetaculares
para noite e Paço Rabanne exibiu modelos su-
perrindiscretos à base de discos plásticos e pe-nas de avestruz. '

Máisdo que tudo, a cõr é a grande e co-
mum estrela de todas as coleções. Paris pode
estar, em,chamas, mas nunca elas foram tão co-
loridas como serão na próxima primavera.
(Mais notícias sobre as novas coleções na última

página).
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Principais características: LÂMPADA PI-
LOTO • exclusividade Philco. Mesmo no
escuro v. verifica a operação selecionada.
SUPER-SILENCIOSO • NOVA FRENTE
Painel frontal em jacarandá. ANTI-COR-
ROSIVO - garantindo proteção total contra
a corrosão.

ESCRITÓRIO
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NOSSOS VENDEDORES E TÉCNICOS SÃO ALTAMENTE ESPECIALIZADOS, SÓ
INDICANDO E INSTALANDO O APARELHO ADEQUADO A CADA AMBIENTE.

Urúguaiana, 5 - Urugualana, 105/107
Ouvidor, 137 * Alfândega, 118Raimundo Correia,15 a19-Copacabana*Conde de Bonfim, 377 - Tijuca•Visconde de Pirajá, 4-B - Ipanema
abertas diariamente ató às 22 hs.

rson
Fundado em 1927
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AQUÁRIO

Do 21/1 a 19/2

Não se deixe perturbar
por temores infundados
quanto a seu estado de
saúde. Dedique esforços
especiais aos negócios e à
atividade profissional em
geral, porque o periodo é
altamente promissor nesse
campo. Tudo está favorá-
vel para a realização de
novas transações e para

i obtenção de promoções.
No terreno sentimental, o
periodo será também mui-
to fecundo. Aproveite a
ocasião, liberte-se da ti-
midez e deixe-se levar in-
teiramente pelo coração.
Êle será um guia sábio e
lhe proporcionará muitas
alegrias inesperadas.

GÊMEOS

De 21/5 a 20/6

LIBRA

De 23/0 a 22/10

Se você continuar cheia
de dúvidas, não consegui-
rá realizar nenhum de
seus projetos. Tome deci-
soes enérgicas. Perca a
timidez e peça aumento
de salário se achar que
o merece. Faça a viagem
planejada, se achar que
há possibilidade de lucro
ou diversão. E tenha a
mesma atitude no amor,
Siga o impulso do cora-
ção: é melhor errar ia-
zendo do que errar por
falta de coragem. Se ti-
ver um palpite no cachor-
ro ou sonhar com um nú-
mero, compre um bilhete
ou uma rifa. Mas fuja do
amarelo: êle só lhe trará
desgosto e aborrecimen-
tos.

HOROSCOPO
Prof. Saddruddin

A posição astral abre as mais riso-
nhas perspectivas nesta semana para os
nascidos no periodo — os últimos aqua-
rianos — que terão ampla oportunidade
de realizar projetos longamente amadure-
cidos tanto no amor, como nos negócios.
As crianças que nascerem de hoje até o
próximo sábado serão extremamente fa-
vorecidas pela fortuna, e o número 8 as
acompanhará por toda a vida como sim-
bolo de sua sorte.

Haverá um grande desastre aéreo no

continente americano e na África ocorre-
rão novas surpresas políticas. Uma grande
celebridade mundial morrerá durante a
semana e, na China, os ma loístas consoli-
darão seu poder político. Franco terá
maiores dificuldades com os operários e
os estudantes, enquanto Sukarno continua-
rá a perder terreno ficando à beira da
destituição. Um escândalo — não muito
forte — sacudirá os círculos da nobreza
européia, e um exilado brasileiro será no-
tlcia de primeira página.

s3M
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PEIXES

Da 20/2 a 20/3

Aproveite os dias de
sol, faça muitos exerci-
cios para eliminar algu-
mas banhinhas e dar
maior elasticidade ao cor.
po. Surgirão alguns pro-
blemas em suas relações
profissionais. Se forem
muito sérios, faça como a
roseira: curve-se um pou-
co e deixe a tempestade
passar. Um pouco de ener.
gia com a pessoa amada
será benéfico a longo pra.
zo( mesmo que crie alguns
probleminhas imediatos.
Mas não leve a energia ao
nível da intolerância.
Adote uma atitude supe-
rior e equilibrada O pe-
riodo não é favorável pa-
ra viagens nem jogo.

A qualquer sintoma de
mal-estar, procure imedia-
tamente um médico: sua
saúde será muito vulnerá-
vel durante o período.
Não se preocupe com as
ingratidees e Incompreen-
soes de que possa ser vi-
tima no ambiente de tra-
balho ou entre suas aml-
zades: o tempo restabele-
cera a verdade e mostra-
rá que você tem agido
corretamente. Os ciúmes
serão particularmente
aguçados, tanto de sua
parte como da pessoa
amada. Seja tolerante e
procure minimizar todas
às eventuais rusgas. Se ti-
ver oportunidade, faça
uma pequena viagem: vo-
cê se divertirá muito.

<$3tl>

CÂNCER

De 21/6 a 20/7

O período rerá tempes-
tuoso em todos os terre-
nos,-se você perder a se-
renidade e a autoconfi-
anca. Não descuide de
uma dor de cabeça nem
de um pequeno resfriado
No trabalho, mantenha a
discrição, evite Iniciativa!
que possam lhe colocar
em posição vulnerável.
No amor, seja paciente.
Nada de atitudes intem-
pestivas, de que mais tar.
de você possa arrepen-
der-se. Saia pouco, *dê a
maior atenção cv.ssível ao
trabalho de casa Nâo se
entusiasme com as amiza-
des feitas no período: elas
lhe causarão prejuízos no
futuro. E nada de jogo.
graa

ESCORPIÃO

De 23/10 a 21/11

Pratique esportes, viva
o mais que puder áo ar
livre. Faça excursões, pi-
queniques, longos passeios
na montanha ou à beira-
mar. Isso lhe trt.rá bene-
ficios ao corpo e ao espi-
rito. Não tenha timidez
excessiva no trabalho.
Seus superiores e as pes-
soas que lhe são ligadas
profissionalmente reco-
nhecem o seu valor, mu!-
to mais do que você pen-
sa. Tenha tamberr maior
desembaraço em suas li-
gações amorosas. Pei d
menos duas pessoas lh?
dedicam muita paixão.
Tonha Rpenas cuidado pa-
ra não criar situações em-
baraçosas « prejudiciais
no futuro.

ÁRIES

De 21/3 a 20/4

Se você não fizer for-
tuna neste período, tão ce-
do não terá outra oportu-
nidade como essa. Sorte
no jogo, amor muito e
sincero, promoções, você
está com tudo. Aproveite
a ocasião. Lance-se com
todo o ímpeto em qual*
quer terreno. Mas analise
com calma cada situação,
para não desperdiçar as
ótimas chances por erro
de cálculo ou precipita-
ção. As viagens no perto-
do serão muito lucrativas
e divertidas. Mantenha
uma atitude serena diante
das críticas e intrigas. En-
quanto você progride, os
intrigantes morrem de in-
veja.

LEÃO

Da 22/7 • 22/8

Nâo tenha 
"tanta 

des-"
preocupação com a saúde.
Olhos e garganta, princi*
palmente, devem receber
os maiores cuidados. Dê
curso ri seus projetos nos
negócios e nas relações
profissionais em geral. As
transações no período se-
rão extremamente favorá*
veis. Tenha cautela no
campo sentimental. Se o
coração está em dúvida,
não se precipite em tomar
decisões no período: adie-
as para uma oportunida-
de mais favorável. Divlr-
ta-se ao máximo, faça no-
vas amizades, avive as
antigas. E tome nota: o
azul lhe dará muita sorte
em todos os campos.

^WmJt^

SAGITÁRIO

De 22/11 a 21/12

Evite dormir tarde de-
mais. Faça o máximo de
repouso, porque seu or-
ganismo está precisando
dele. Ponha em execução
seus planos de mudança
de ambiente de' trabalho:
o periodo é amplamente
favorável a isso. Aprovei-
te também para circular
o máximo — teatro, cine-
ma, reuniões, festas — e
fazer novas amizades, que
lhe darão muita alegria no
futuro. Reveja seus pro-
jetos sentimentais. Faça
uma avaliação criteriosa
da pessoa que você julga
amar e veja se ela real-
mente merece seu amor.
Se o resultado não fôr po-
sitivo, não vacile: termi-
ne o caso e já.

£gimt*

TOURO

De 21/4 * 20/3

Faça um check-up ri-
goroso para acabar de vez
com os temores que você
tem sóbre a saúde. Muita
atenção no trabalho: os
astros estão em posição
muito desfavorável e será
conveniente evitar inicia-
tivas perigosas. Quanto ao
amor, nâo tenha receios:
tudo irá bem, desde que
você não transija demais.
Defina claramente para a
pessoa amada o que você
realmente espera dela e,
havendo pleno acordo, to*
que o barco para a frente:
a confiança mútua é o
melhor alimento do amor.
O período é excelente pa*
ra viagens de negócios ou
recreio.

VIRGEM

D« 23/8 a 22/9

Não se descuide, por-
que o azar lhe perseguirá
durante toda a semana.
Atravesse as rua com
muita cautela, não viaje
em veículos com excessl-
va velocidade, nem corra
qualquer risco desnecessá-
rio. Muita prudência em
todos os terrenos. Adie
por alguns dias os proje-
tos de negócios porque a
maré ruim é passageira.
Não se deixe iludira no
campo sentimental. A
mentira será multo ire*
quente, mas também não
caia no equívoco de man*
ter uma atitude dé des*
confiança sem motivo.
Apenas fique de olhos e
ouvidos bem abertos.

CAPRICÓRNIO

De 22/12 a 20/1

A bruxa está no ar. Não
faça viagens, a menos que
elas sejam absolutamente
necessárias. Tenha cuida-
dos especiais com o apa-
relho digestivo: evite o
excesso de gorduras e co-
ma muitas frutas. Será
um periodo muito fértil
para o estreitamente de
amizades e, no terreno
profissional, você terá mo-
tivos para muitas ale-
grias. Adote uma atitude
de "nem te ligo'' diante
das intrigas e das invejas.
O amor lhe sorri. Abra o
coração, aceite desculpas,
tome a iniciativa de re-
conciliações. Se puder,
compre um bilhete de lo-
teria, que tenha pelo me*
nos um 5.
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Caetano

não está
mais so

O gênio já íoi definido como o indivíduo
capaz dé se concentrar numa só tarefa até o
último detalhe, esquecendo o resto do mundo." 
Talvez a dèfihiçTò nao"
mas o fato é que um dos atributos da geniali-
dade é a capacidade de executar uma. tarefa
complexa sem descuidar do minimo pormenor.
Muitas pessoas bem dotadas pecam pela falta
de acuidade e concentração. E, por outro lado,
-pessoas 'de 

baixo quociente de inteligência são
capazes de obter surpreendentes sucessos graças
à extraordinária dedicação com que executam os.
trabalhos que lhe são confiados.

A grande característica do gênio é •Selecionar
precisamente os caminhos que levam mais rà-
pidamente ao fim visado e concentrar-se neles,
abandonando todos os dados não pertinentes.
Você consegue dedicar a um trabalho todo o
cuidado que êle exige, sem todavia incorrer em
esforço supérfluo ou raciocínio repetido? É o que
o teste abaixo se destina a medir.

INSTRUÇÕES — Voeê tem três minutos para
executar o teste, mas lembre-se de que a exati-
dão é mais importante do que a pressa. Conte
cuidadosamente os pontos em cada uma das áreas
demarcadas e vá anotando as respostas nos es-
paços adiante de cada uma das perguntas. Findos
os três minutos, cesse imediatamente a contagem.

Menino da Bahia, sua preguiça guardada no
peito. Segundo seu amigo poeta Torquato Neto,
culpa dás ladeiras empinadas, levando prà cima,
trazendo prá baixo, fazendo das pernas um can-
saco enorme. Assim é Caetano Veloso, que veio
da Bahia no rastro do sucesso feito por uma de
suas músicas, cantada pela irmã, Maria Betha-
nia: "O galo cocorocô".

Caetano veio da Bahia, mas sua irmã deixou
de cantar suas músicas. Encontrou-se com Freud,
resolveu e anunciou para todo mundo saber, que
êle continua preguiçoso. Mentira dela — dizem
todos os amigos baianos — que é de gostar de
mentira como toda mulher. Não fosse êle, lem-
bram os velhos conhecidos da familia, ela teria
nome banal — Maria dos Anjos, Maria da Gíó-
ria, Filomena. Foi êle quem disse à mãe: "Bote

o nome nessa menina de Maria Bethania". E as-
sim nasceu um nome bonito, quando ninguém
ainda sabia que quem falava era um poeta: 

"Meu
coração de criança/ tem sempre a esperança/ de
um dia ser tudo que quer."

Agora,. Bethania esqueceu as músicas do ir-
mão. A vida tem dessas bobagens. Mas Caetano
não está mais só. Foi buscar na Bahia uma can-
tora da nova safra, que lá se chamava Maria da
Graça e aqui ficou sendo apenas Gal. Agora é a
vez dele dizer que esqueceu da irmã.. Diz que en-
contrai sua intérprete ideal, a voz certa, baia-
níssima, para suas canções. "E nem precisa dei-
tar em diva de psicanalista para descobrir isso",
explica Caetano. ¦

Você sabe

prestar
atenção:rwn 9

\ • , / ' * 1 • \ * * ¦

QUANTOS PONTOS HA

1. No quadrado, mas fora
do triângulo, do círculo
e do retángulo?

Resp.: 
2. No circulo, mas fora do

triângulo, do quadrado
e do ret&ngulo?

Resp.: 
3. No triângulo, mas fora

do círculo, do quadrado
e do retángulo?

Resp.:
4. No retángulo, mas fora

do triângulo, do circulo
e do quadrado?

Resp.: 
5. No triângulo e no círculo

ao mesmo tempo, mas
fora do retángulo • do
quadrado?

Resp.: 
6. No quadrado e no tri-

Angulo ao mesmo tempo,
mas fora do retángulo
e do circulo?

Resp.: 
7. No quadrado e no dreu-

Io ao mesmo tempo, mas
fora do triângulo e do
retángulo?

Resp.: 
8. No quadrado e no re-

tângulo ao mesmo tem-
po, mas fora do círculo
e do triângulo?

Resp.: 
9. No triângulo e no re-

tângulo ao mesmo tem-
po, mas fora do círculo?

Resp.: 
10. No.clrculo, no quadrado,

no triângulo e no retân-
guio ao mesmo tempo?

Resp.:

(Veja na pdg. 5)
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Soma

-

¦£. O carnaval em Petrópolis esteve animadíssimo.
Crianças e adultos divertiram-se a valer. Os bailes
infantis do Clube 85 foram movimentadissimos. Na'
terça-feira, Gisa e Renato Graça Conto tiveram a.ca-
sa cheia. Das 4 da tarde às 8 da noite reinou a me-
ninada e, a seguir, até 7 da manhã, foi a vez dos
jjraúdos. ¦...". ¦.••'¦ ¦ '.;
r-.- Outra festa infantil de sucesso foi em casa de
Regina e Edgard Maciel de Sá. Lindas fantasias e
muita alegria. Para os que não gostam de carnaval,
a salvação foi o Petrópolis Bridge Club. Sua nova
é magnífica sede esteve lotada durante os quatro dias.
Além de muito conforto, boa comida.

.... .'"•¦' .'../.' *:' * ,f. v-:
Ribeiro Martins, que em boa hora foi barrado do

Copa e do Municipal, quase estraga êste ano o des-
file do Monte Líbano. O júri formado por Nair Belo,
Guilherme Guimarães, Gilson Amado, Nina Chaves,
Marta Rocha Xavier de Lima, Roberto. Vasconcelos,
Francisco Bittencourt Berenguer, Gilka Serzedelo Ma-
Chado, Heloísa Aleixo Lnstosa, Nell Ribeiro, João
Martins, Humberto Como, Maria Raquel dè Andrade,
Antônio Vieira de Meio e a embaíxatriz do Libano,
teve de aturar as mais incríveis complicações criadas
por êle. E, no final, quase foram agredidos pelos exal-
tadinhos que não se conformavam, porque o Ribeiro
obrigou todos a ficarem trancados numa sala e só saí-
rem depois de anunciado o resultado. O júri só não
apanhou, porque os anjos da guarda de todos esta-
vam de plantão.

O barão Arndt von Bohlen nnd Arbach só teve
motivos de aborrecimento no baile do Municipal. Para
começar, comprou dois camarotes — o 1 e o 3 —
e teve de colocar todos os convidados nüns só. Tudo
porque um general, que comprara o camarote n.° 12,
não gostou da localização e mudou-se para o n.° 8.
Mas êste era de Alberto Pitigliani que, por sua vez,
desapertou para cima do -barão, ocupando o n.° 3.
O humor do barão — que estava bacanérrimo de prin-
cipe asteca em lamê dourado com plumas vermelhas
(feito pelo paulista Clodovil) — ficou bastante alte-
rado e êle acabou discutindo com seus companheiros
de grupo, o príncipe de Hohenlohe e Carlinhos Hum-
berto. Na manhã de terça-feira, entretanto, tudo já
estava em paz. Todos foram vistos, às 7 horas, de mãos
dadas, passeando plàcidamente pelas calçadas do Leme.

Quem tiver 500 milhões na mão poderá comprar
a casa de Loly e Cecil Hime em Correias, que está à
venda. Madeleine e Renato Archer, Maria e Maurício
Roberto íoram hóspedes dos Hime durante o carnaval.

*•*
* * *

Um camarote animadíssimo no Municipal reuniu
Nlninha e José Luiz Magalhães Lins, Carmen May-
rink Veiga, Vivi Almeida Braga e Sônia Gadelha.

No de Niva e Antônio Vieira de Melo, todas as se-
nhoras estavam fantasiadas de espanholas e, entre elas,
Anete Abreu Sodré, Irene Meerbaum e Rosi Archer;
em outro, Marta Rocha Chavier de Lima, toda em dou-
r-adOr-ao lada.de Jilorir&aJSjied^^
mados íoram os de Karla Sampaio e Odete Mello. 

"~

* * *

O grupo Opinião, em face da crise de público,
decidiu reduzir seus ambiciosos projetos para A saída,
onde está a saída? (subtítulo: O Estado Militarista).
Os custos de produção foram diminuídos com a eli-
minação de filmes, slides etc, que Flávio Rangel bo-
Iara para a montagem. Vai dai, Flávio desistiu do
encargo da direção, que foi entregue ao modesto e
competente João das Neves.

Maria Lúcia e Roberto Moura receberam, ontem,
para jantar para poucos convidados. * Olavinho Mon-
teiro de Carvalho recebeu para jantar, em casa de sua
irmã Beatrizinha Lucas de Lima, Regina Rosemburgo,
Marília Branco, Luiz Eduardo Guinle, Maurício Be-
biano, Sônia Gadelha, Eric Wester Guide, Bia Vas-
concelos, Mônica Silveira, Afraninho Nabuco e Betina.
* Já no jantar oferecido por Marina e Leonídio Ri-
beiro estiveram Arnaldo e Lucília Borges, Carlinhos e
Maria do Carmo Borges, Maria Henriqueta e Severo
Gomes, Cristina e Joãozinho Proença, Maluta e Mar-
cos Azambuja, Angela e Roberto Mailman, Tuca e
José Zobaran, Sylvla Amélia e Paulo Fernando Mar-
condes Ferraz, Ceei e Moacir Fernandes.

O julgamento do desfile das escolas de samba
precisa passar por uma reforma de profundidade e a
ocasião é esta em que a «Secretaria de Turismo conta
com uma pessoa verdadeiramente interessada e co-
nhecedora de nossa música popular: Albino Pinheiro.
A cidade toda acompanhou a revelação dos votos co-
mo se fôsse um jôgp decisivo para o Brasil numa
Copa do Mundo. E, decididamente, êsses votos não
podem mais ficar sob a responsabilidade de pessoas
que nada entendem de samba. E muito menos de pes-
soas que se deixem influenciar por fatores extra-
desfile. Tudo isso vem a propósito das notas dadas
pelo Carlos Leite, um bailarino de méritos apenas me-
díocres, a quem foi dada a tarefa de julgar "evolu-

ção" e "conjunto" das escolas. Quem estava na Pre-
sidente Vargas, viu perfeitamente que a Vila Isabel
foi a mais desanimada e desorganizada das grandes
escolas, especialmente da metade para o fim. Enquan-
to Mangueira e Salgueiro foram exatamente as que
fizeram a multidão pegar fogo com a sua animação e
as suas evoluções. Pois sem a menor cerimônia, deu
10 e lú a Vila Isabel, 6 e 6 a Mangueira, 7 e 7 a Sal-
gueiro. Unidos de Lucas recebeu apenas 5 e 5, ape-
sar de todos considerarem muito boa a sua apresenta-
ção. Só há duas explicações para o fenômeno. Uma
— a que- nós preferimos acreditar — é que Carlos
Leite «dormiu das. 8 da noite de domingo até o meio-
dia de segunda-feira. A outra — voz corrente nos cir-
culos de samba — é que Carlos Leite é amicíssimo de
Murilo Néri, vice-presidente da Vila Isabel.

Aliás, a influência de Murilo Néri pôde ser ava-
liada por todos os que assistiram ao desfile. Ninguém
se preocupou em abrir passagem para as outras es-
colas de samba. Mas, assim que Vila Isabel despontou
na Candelária, apareceram uns dez policiais — cole-
gas de Murilo Néri — à paisana e com braçadeiras da
Secretaria de Turismo, empurrando todos que esta-
vam, no caminho do desfile. Por sinal, a única mani-
festação de violência, porque o resto do policiamento

 a cargo da PM — esteve impecável, mantendo a
ordení sem apelar para a brutalidade.

DR. CARLOS ALBERTO DE SOUSA
Tratamento da pele das crianças, senhoras e homens. Ca-

belos verrugas, pêlos c manchas do rosto. Emagrccimento
e engorda. Cirurgia plástica das rugas da face. Olhos, ore*,
lhas, tatuagens, cicatrhes. 42-3291. Exames de laboratório.
Alergia. Check-ups. 3;>90-
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, Liz e Burton: beijo ao sol africano, enquanto Fisher cura dor ide cotovelo com amor de Connie
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Chico: nem só de notas altas vive o samba

Geraldine Chaplin voltou a repetir em Madri o
que já se tornou quase um estribilho èm suas entre-
vistas: "Não me casarei antes dos 30 anos". Após di?
zer isso, Geraldine saiu por Madri afora e, em nenhum
lugar, foi vista sozinha: a seu lado, estava sempre —
como há dois anos vem ocorrendo — o cameraman es-
panhol Manuel Velasco. E êle não parecia nada aba-
tido pelas peremptórias declarações da primogênita do
casal Charles-Oona.

Dos diplomatas que conseguiram entrar no pa-
Ianque, praticamente todos foram embora antes das
4 da manhã. Menos Lord John Russel, a embaíxatriz
da Inglaterra e a filha do casal, Georgiana, que dan-
çaram a valer até passar o último componente da Mn-
gueira, quase ao meio-dia de segunda-feira. Duas in-
formações que pouca gente sabe, a respeito desse ex-
traordinàriamente simpático casal que representa a
Coroa britânica: êle é sobrinho do filósofo e mili-
tante pacifista Bertrand Russel; ela ainda guarda os
traços de marcante beleza que a fizeram Miss Grécia
1936.
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'Bambi": uma baiana um pouco fora dos moldes

Nota 10 para três juizes — A"a Martins, Johnny
Franklin e Chico Buarque de Holanda — cujos votos
corresponderam à opinião dos melhores entendidos
em samba. Chico especialmente soube ser justo e se-
vero: as maiores notas que deu (Enredo e Letra) foram
para Portela e São Clemente, esta a última colocada
no cômputo geral. Mas realmente eeu samba era ma-
lhor dó que as outras, cujas músicas em geral foram
fraquíssimas, muito abaixo do nível de anos anterio-
res. O melhor exemplo disso é que o público só can-
tou um pedacinho do samba da Mangueira. E a Im-
pério Serrano chegou a incluir Carlos Gomes entre
seus compositores, embora sem a gentileza de fazer
a necessária citação.

A TV-Rio, que andou muito tempo por baixo, está
voltando aos áureos tempos. Depois do retorno de Ro-
berto Carlos ao vivo e da conquista de Chacrinha, já
se anuncia que Chico Anísio, Moacir Franco e Derci
Gonçalves também tém encontro marcado no Canal 13.
E a Excelsior também está ameaçada de perder o Tele-
Catch para a emissora da Avenida Atlântica.
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Lord Russel: fleuma có depois da Mangueira Joana: requebrado sem sotaque nordestino

Frase do correspondente do jornal argentino El
Clarin, quando sua credencial para o baile do'Muni-
cipal- íoi recusada: "No próximo ano, vou anunciar
peste bubônica no Rio. Ai eu ganho convite".

* *

Um telex confidencial vindo de Roma conta uma
nova razão para a não apresentação de Roberto Carlos
no festival de San Remo: ò "Brasinha" não desistiu,
desistiram-no. A versão diz què os jurados, ao ouvi-
rem sua pré-apresentação, desclassificaram-no llmi-
narmente e perguntaram: "Quem é esse cara?".

.«• *¦ *'

Quem assistiu ã transmissão conjunta do baile do
Municipal pelos canais 2, 4 e 13, viu de quebra uma
quase luta livre pela posse do microfone entre Wilson
Viana e Hilton Franco. Aliás, o dia em que criarem
um prêmio para o inimigo n.° 1 do, telespectador ca-
rioca e fizerem um júri composto por Fernando Lobo,
Nestor de Holanda, fausto Wolff, Fernando Lopes e
Carlos Manga, o resultado será unânime em favor do
Hilton Franco. E muito pouca gente achará injusto.

* *

Fernando Garcia, mangueirense fanático, deu
uma de maluco na quinta-feira, no quartel da PM
em que se realizou a apuração dos votps dos juizes.
Quando o resultado foi anunciado e a torcida de Man-
gueira explodiu de entusiasmo, êle arrebatou o es-
tandarte dos diretores da verde-e-rosa e disse: "Hoje
êle vai para a televisão comigo". E, á noite, cumpriu
o prometido: fêz todo o seu programa com o estan-
darte como pano de fundo.

* *

Duda Gueenes retornou de sua temporada no Re-
cife, onde foi tentar terminar o roteiro do íilme que
êle começou a escrever em 1958. Voltou sem roteiro
e sem Joana Fonun.

* #

Os embaixadores da Áustria jamais convidam para
suas recepções uma determinada senhora do Corpo Di*
plomático. O motivo é quase de opereta: ela em quês-
tão foi, em tempos idos e vividos, dançarina de strip-
tease em Viena.

Enquanto os jornalistas se digladiavam numa
das salas do Teatro Municipal a fim de obterem suas
credenciais para o baile, a deputada Iara Vargas, em
outra dependência, fazia farta distribuição de convi-
tes entre as "viúvas" do ex-PTB.

• ? #

Professores franceses contratados pela Universi-
dade do Rio de Janeiro e pela PUC, estáo revelando
uma extraordinária adaptação ao Rio. Três deles são
encontráveis em todos os acontecimentos badalativos
da cidade e um sempre traz a tiracolo a atriz Teresa
Santos, que, por sinal, está ótima como a Brigitte do
"Pindura Saia".

? * *

Luíza Maranhão foi uma das grandes atrações do
bloco do Jaguar. Mas para desespero de muita gente,
compareceu "avec". Joana Fomm, após curta vilegltu-

• dcTitrUecifc-,---reapareceu-.samhando.A.valer__çom um
assistente de «Flávio Rangel.

Eddie Fisher, que jurara nunca mais casar após
divorciar-se de Elizabeth Taylor em 1964, parece dis-
posto a quebrar a jura. Pelo menos, deu um passo para
isso oferecendo um anel de noivado a Connlo Stevens,
que está fazendo grande sucesso na Broadway com
Star Spangled Girl. Mas o casamento só poderá ser
realizado depois que Connie divorciar-se do ator Ja*
mes Stacy. Enquanto isso, Liz e Richard Burton estão
vivendo um romance de mentira — ao lado
do verdadeiro — filmando Os Comediantes, no Daomé,
na costa ocidental da África.

Enquanto os Bloch preparam o lançamento de uma
revista mensal (SIM) e a Editora Abril planeja uma
revista semanal, Visão trata de se modernizar para
não ser engolida Jorge Leão Teixeira e Zuenir Ven*
tura'anunciam que a veterana e simpática revista ga*
nhará, a partir de março, bossas em penca.

O único bispo brasileiro que não reside na sede
de sua diocese é o de Januária, Minas Gerais. Êla
tem uma razão muito forte para preferir morar em
Conselheiro Lafayette; é que um dos "coronéis" de
Januária procurou-o, pedindo que o descasasse e o
casasse com outra mulher. O bispo, naturalmente, re-
cusou e o coronel não teve dúvida: mandou matá-lo.
E Sua Reverendíssima julgou da maior conveniência
mudar de paróquia.

Danuza Leão íoi à Bahia passar o carnaval, mas
voltará assim que estiver pronto o copião de Terra em
Transe, novo filme de Glauber Rocha em que Danuza
faz o principal papel feminino e — segundo o próprio
Glauber — está es-pe-ta-cu-lar.

Franz e "Bambi" Burda, vieram ao Rio e, com a
ajuda de um batalhão de advogados, estão processan-
do uma revista que está publicando os moldes da fa-
mosa revista, segundo eles sem autorização. No inter-
valo da briga imposto pelo carnaval, o casal fêz
relax pulando durante os quatro dias.

Ponto negativo da Secretaria de Turismo: o pa-
Ianque reservado para o corpo diplomático tinha 90
lugares, mas, quando a maioria dos embaixadores
chegou, já todos estavam ocupados por "penetras" II-
gados a funcioiários da Secretaria.

Guilherme Guimarães participou do júri das fan-
tasias no baile do Monte Líbano. Mas, assim que ter-
minou o desfile e íoi anunciado o resultado, vestiu um
sarongue e foi pular na gafieira Elite.

Bob Zagúri deixou o retiro de Búzios e juntamen-
te com Sacha Distei viajou para as Antilhas, a fim de
participar de um cruzeiro de 12 dias, no iate de um
milionário argentino. Um telex das Bahamas manda
dizer que será um cruzeiro de fazer corar a memória
de Francis Drake.

O professor Pompeu de Souza já aceitou o convite
dos Bloch para dirigir a nova revista mensal SIM. Ca-
lazans Femandes chegou a vir do Recife para estudar
uma proposta de retorno ao Jornal do Brasil no cargo
de secretário, substituindo Carlos Lemos, que, por sua
vez, assumiria a vaga de diretor, deixada por Celso
Souza e Silva. Mas nada-ficou resolvido. Já na Última
Hora, parece definitivamente acertado o ingresso de
Jânio de Freitas como editor-geral.
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Confraria
zela pelo

bom vinho
Práticos como são, os norte-americanos pos-

suem — de agora em diante — um Chambel*
lan de Ia Confrerie du Tastevin, cuja missão é
zelar pela autenticidade dos vinhos da Borgo*
nha, importados da França, para que eles não
se multipliquem na longa travessia do Atlân-
tico Norte. Dizemos isso, sorrindo, porque, •nos
Estados Unidos, há etiquetas de produtos locais
com esta advertência: 1'Borgonha da Califórnia
— muito cuidado com as imitações francesas".

O titular da Confraria, cuja sede oficiai é
em Cios de Vougeot, chama-se Hernando Cour
tright, grande oficial de Tastevin, responsável
pela congênere de Los Angeles e fundador de
Beverly Hills, o ninho das vedetas cinemato-
gráficas. Recebeu as insígnias em uma reunião
realizada para receber novos membros. Lá es-
tavam também presentes os presidentes das fe-
derações do linho, dá porcelana, da faiança e
do cristal, o que vem fazep face ao axioma pi-
toresco do poeta: qu'importe le flacon, pourvu
qu'on ait 1'ivresse..."

|j. Marcelino ' 
*''*;¦.
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De agora em diante, os vinhos da, Borgo-
nha têm um mosqueteiro valoroso nos Estados
Unidos, ainda que ainda ressoe a frase do prin-
cipe Curnonski (Maurice Edmond Saillan) quan-
do soube que a Argélia pretendia cortar rela-
ções comerciais com a Erançàí "que será dos
vinhos da Borgonha, se nos faltar a Argélia?".

Pequeno

porém
decente
Bernardo Goldwasser

A moça ou rapaz solteiro olha para o mini-aper-
tamento, de 3mx4,90m, e pensa: "Não posso pagar
coisa melhor, mas como vou transformar isto aqui num
lugar decente para morar?"

Parece difícil mas não é e aqui eslá uma das
muitas soluções possíveis, e que incluirá um armário
embutido, geladeira (aquela pequenina e heróica, or-
gulho e herança da família!), bar, mesa dc jantar para
uma porção de gente, local de estar e dormir, biblio-
teca e — acima de tudo — muita economia em cru-
zeiros.

MATERIAL — Para a estante serão necessárias
duas tábuas de 2m x 30cm (comprimento igual à lar-
gura do quarto), a prateleira intermediária medirá
80 centímetros menos em cada extremidade, e 16 ti-

jolos de 20x20. Para o 
"estrado 

flfl lufá, ti-ée-4áhuas,,
de 1.90m x 30cm, com doas travessas pregadas pela
parte inferior e oito tijolos colocados dois a dois. Para
o banco, uma tábua de 2mx30cm. apoiada em seis
tijolos, três a três.

MAO-DE-OBRA
com chuva.

Aquele sábado e domingo

ACABAMENTO — Lixa fina, um quilo de verniz
cristal, um pouco de suor e algumas dores muscula-
res (mas que ajudarão a pôr o fisico em forma).

As tábuas poderão ser compradas nas medidas
exatas, já lixadas e aparelhadas; sendo de pinho de
terceira (próprias para construção), custarão incluin-
do os tijolos 35 cruzeiros novos, ou 35 mil dos velhos.

O armário embutido terá lateralmente nicho para
geladeira; as portas serão do tipo veneziana, com es-
teirinha de madeira (tipo cortina japonesa) e as por-
tas terão prateleiras internas, para guardar peque-
nos objetes. O armário-mesa terá o bar na parte
inferior; abrindo a mesa, haverá local para guardar
pratos, copos, talheres, toalhas etc, e, na parte supe-
rior a sucata da casa (os trastes que você promete
jogar fora no fim-de-semana mas na hora tem pena
e resolve guardar). Os dois armários custarão de
mão-de-obra 10 mil cruzeiros por dia de carpinteiro
(durante dez dias) e apenas 100 mil cruzeiros de
material.

A bossa final será dada pelos tecidos em escocês
vermelho para os estofados, as cortinas em câHhamo,
tapetes de palha nas paredes e piso, fotografia am-
pliada na base da mesa de jantar, vidros e garrafas
coloridas, e artesanato de couro. E ainda- vai sobrar
dinheiro para o uisque e uma festa espetacular de
inauguração.

Correspondência: GEA — Rua Barão de'Ipanema, 59-A
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Bênção
tempera
vatapá

Regina Schneider
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Ogum bupira e abençoa a comida de Helena

Vatapá

Ingredientes: meio quilo de badejo ou dourado
cortado em postas — meio quilo de camarão fresc*
— duzentas e cinqüenta gramas de camarão seco —
uma bisnaga — meio litro de azeite de dendê — três
garrafinhas de leite de coco — meio quilo de cebola,
tomate e pimentão — um molho de cuentro — três
dentes de alho — cinqüenta gramas de raiz de gen-
gibre ralada — duzentas gramas de castanha de caju
e amendoim — sal e pimenta a gosto — farinha dc
rÃg,o.,..„„ ^n

Maneira 
"dé 

Jazer: - ¦---,
a) Cozinhar no azeite de dendê o peixe e o ca*

marão, sem deixar desmanchar;
b) passar no liqüidificador a cebola, os tomates

e os pimentões;
c) aproveitar o caldo do peixe e do camarão

para desmanchar a bisnaga, e adicionar todos os tem-
peros, mais os camarões secos, o amendoim e a casta-
nhas de caju torrados e moidos;

d) despejar tudo numa panela untada com azei-
te de dendê e ir adicionando a farinha de trigo, me-
xendo sempre no mesmo sentido, até engrossar;

e) quando o mingau já estiver quase pronto, jim-
tar o peixe e o camarão.

Como complemento, você pode servir o acaçá —
um mingau feito com um pacote de creme de arroz,
uma garrafa de leite de coco, um copo de água e sal
a gosto. O segredo do aca,çá está em não parar de
mexer até atingir a consistência desejada.

A receita dá para seis pessoas.

[•4*.*.. l^-^^taj
Caruru

A receita básica é igual à do vatapá, sendo o pão
e a farinha de trigo substituídos por quiabos corta-
dos em cruz. A cebola, o tomate e o pimentão devem
ser picados e não passados no liqüidificador.

Camarão
à baiana

Ingredientes: meio quilo de camarão limpo — um
quarto de litro de azeite de dendê — um quarto de
litro de leite de coco — um dente de alho — meio
molho de cuentro — duzentos e cinqüenta gramas de
tomates, pimentão e cebola.

Maneira de fazer:

a) Após ferver o camarão, guardar um pouco
do caldo;

b) uma vez fervido o camarão, desligar o fogo
c adicionar o leite de coco, o azeite de dendê, mais
os temperos — se o caldo engrossar, acrescente um
pouco de água;

c) com a água do camarão e uma porção do cal-
do faz-se o pirão, juntando farinha de mesa lenta-
mente para não encaroçar.

Essa receita, como as seguintes, dá para três pes-
coas.

Cozinhar muita gente sabe. Mas não como
Helena, do Oxalá, especialista em comida baia-
na. O que é natural, aliás, pois Helena Borges
Melo é baiana. Quando chegou ao Rio, há 14
anos, já era- uma exímia cozinheira. Ainda as-
sim, achar um emprego foi duro. Vendeu quitu-
tes na rua, passou, por casas de familia. Ajuda-
da por uma amiga, conseguiu empregar-se no
Oxalá, onde trabalha há cinco anos.

Em casa, como no restaurante, Helena benze
a panela e, quando termina a comida, faz outra
rezinha. Se acredita em macumba? "Bem, res-
peito, né?" O fato é que o hábito de benzer a
panela vem de muitos anos. Ó pessoal do Oxalá
até já se acostumou com o ritual. E Helena con-
fessa que aos cinco anos, quando fêz seu primeiro
prato — empada — ajudada por sua familia ado-
tivaj "rezou" a panela sem se preocupar com o
porquê do gesto. \ V!sonho 'y''c^mm

Helena tem um sonho. Ser cozinheira de
comida baiana, a bordo de um navio. Ou abrir
um restaurante baiano no exterior: "Há tanta
gente brasileira lá fora com saudades de nossos
quitutes..." ;

Apesar do sonho, a baiana Helena sente-te
realizada, pois afirma que seu divertimento pre1-
dileto é cozinhar. Mesmo em sua casa — que
fica num sobrado, bem no centro da cidade —
tem sempre um tempinho de preparar uns qui-
tutes para o marido, para a garotada da vizi-
nhança e para fregueses seus. *

BAHIA
Para ela, o primeiro lugar do mundo é á

Bahia Acha mesmo que o Brasil íoi descoberto
pela Bahia e que o resto é interior. Ainda se
lembra da casa da Rua Piedade n.° 8, em frente
à Faculdade de Direito, onde foi. criada por uma
familia. Mas o amor que sente por sua terra
não a impede de amar o Rio.

Quando ela chegou, há 14 anos, estava re-
cém-casada. Conhecera Jorge Melo, seu marido,
no elevador Lacerda, em Salvador. Jorge é ca-,
rioca e acabou convencendo Helena a vir. Ela
estranhou a cidade e sentiu falta de coqueiros
na praia de Copacabana. Mas se acostumou e
acabou gostando de tudo e de todos.

OXALÁ
É na cozinha do Oxalá que Helena se reali-

za. Vatapá, acarajé, xinxim de galinha, são pratos
que ela faz diariamente com carinho. Diz que
nunca se cansa e fica feliz quando a comida é
elogiada.

E enquanto sonha com a cozinha de um navio
e com seu restaurante no exterior, a baiana He-
lena nos dá algumas receitas de pratos da "boa
terra", feitos à sua moda.

Muqueca

de peixe

Ingredientes: meio quilo de badejo ou dourado,
cortado em postas — um quarto de litro de leite de
coco, de azeite de dendê e de azeite doce — meio
molho de cuentro — dois limões — duzentos e dn-
qüénta gramas de tomate, cebola e pimentão — sal
à vontade.

Maneira de fazer:

b) Deixar o peixe de molho durante uma hora,
temperado com àTnõ, cüeirtro, 3Bl e iimio; .._

b) untar uma panela com azeite de dendê e co-
locar em camadas os tomates, o peixe e os temperos,
adicionando azeite de dendê a gosto;

c) depois de ferver, deixar em fogo brando du-
rante dez minutos, balançando a panela de vez cm
quando; deve ficar bastante caldo.

O pirão que acompanha o peixe é íeito com o
caldo. Na hora de servir, tire posta por posta para
o peixe ficar inteiro.

Sarapatel

w ^

Ingredientes: meio quilo de miúdos de porco —
duzentas gramas de sangue de porco — duzentos e
cinqüenta gramas de tomate, cebola e pimentão —
pimenta de cheiro e do reino — vinagre — louro —
um dente de alho — cominho — azeite de dendê.

Maneira de fazer:
a) Passar no liquidiíifacor o cominho, a pimen-

ta do reino, vinagre e o alho;
b) depois de fervidos os miúdos, retirá-los da

panela para picá-los e recolocá-los na água em que
foram fervidos, juntando o sangue de porco e os tem-
peros. Leva-se ao fogo para ferver.

Xinxim
de

galinha

Ingredientes: meio quilo de galinha destrinchada
— cem gramas de camarão fresco — cem gramas de
camarão seco, defumado e sem sal — amendoim c
castanha de caju torrados e moidos — duzentos e
cinqüenta gramas de pimentão, tomate e cebola pi-
cados — cuentro — azeite de dendê.

Maneira de fazer:

a) Deixar a galinha no tempero durante algumas
horas;

b) fazer um refogado com todos os temperos, co-
locando depois a galinha;

c) quando já estiver quase cozida, adicionar os
camarões frescos, deixando em fogo brando ate o co-
zimento total.

Serve-se com arroz branco.

i im «ti iiiiiiniiiimiiiiiiintiM'íi[niiiin~ tibiíi
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Elegância

nasce da

adoraçao

vanzes
externas ou inter-
nas, causam mal-
•estar e sérias
perturbações à
gestante... por sé-
rioí motivos. *

Proteja-se, pois, no
período. Passe-o bem
disposta, com as no*
vas meias americanas
contra varizes. Iguais
às de toalete: luxuo-
sas. E muito mais eco-
nômicas do que as
meias elásticas co-
muns. Alivio instan-

.ââneo... Modelam as.
pernas.
Importador exclusivo:

Hermes Fernandes
S.fl.

Rio: Av. Rio Branco, 133
¦*. 18.'Tel. 42-9740

S. Paulo: Cons. Crispiniano,
139-10.» Tel. 36-0755
(Atende-se a domicilio)

CLINICA MÉDICA

Solução
do

teste
1) 15; 2) 12; 3) 18; 4) 6;

5) 2; 6) 5; 7) 5; 8) 4; 9) 4;
10) 1.

Conte dois pontos para ca-
da resposta errada e um pon-
to para cada pergunta que
você não tiver tido tempo de
responder. E veja abaixo a
sua classificação.

SUPERIOR — Até 2 pontos
EXCELENTE — De 3 a 4
BOA — De 5' a 6
MEDÍOCRE — De 7 a 8
RUM — Mais de 9
Na categoria SUPERIOR,

você se situa entre dez por-
cento das pessoas; Na EXCE-
LENTE, entre os dez por-cen-
to seguintes; Na BOA, entre
os vinte por-cento seguintes;
Na MEDÍOCRE, entre os 20
por-cento seguintes; e na
RUIM, entre os 40 por-cento
últimos1.

Surya Namaskars ou Orações ao Sol,
são exercícios que datam dos dias em que
se adorava o Sol. Sua finalidade é a de
tornar o corpo mais sadio e a mente mais
serena.

Faça-os diariamente durante cinco ou
dez minutos, pela manhã e à noite. Pra-
ficados até que se tornem parte de sua
vida, êíés a tornarão mentalmente alerta
e fisicamente perfeita. Você ficará menos
sujeita a dores, tosse e resfriados. Sua es-
pinha ficará mais forte e seus nervos mais
calmos; e você perderá qualquer gordura
supérflua.

Embora possam aliviar as dores das
regras, não pratique os Namaskars du-
rante a menstruação.

Como a respiração profunda é parte
importante desses exercícios, você deve
começar por ela. Inspire profundamente,
enquanto você conta até sete. Suspenda
a respiração durante sete tempos e ex-
pire contando sete outra vez. Pratique
esse exercicio diariamente durante meia
hora e em pouco tempo você estará res-
plrando ritmicamente.

O ciclo completo é de dez exercícios.
Com a prática, você será capaz de comple-
tar 25 desses ciclos em cinco minutos. Re-
pare que a última posição é também a
primeira, e que você deve usar um ta-
pête pequeno para apoiar as mãos e a
cabeça.

Primeiro: Fique de pé, com a ponta dos
dedos encostando no tapete, pés e mãos
juntos conforme a figura 1. Empurre a
barriga para fora e para dentro, estican-
do-se o mais que puder. Respire vaga-
rosa é profundamente. Pressione os pés
com força contra o chão e enrijeça os pés,
tornozelos e pernas. Faça todo o seu corpo
trabalhar, endurecendo cada músculo, e
firme bem os quadris, cintura e estômago.
Não levante os ombros. Relaxe o rosto,
focalize a atenção em um ponto qualquer
à sua frente, e sorria suavemente.

Segundo: Incline-se e coloque as mãos
sóbre o tapete, como mostra a figura 2.
Expire profundamente quando se inclinar,
chupando a barriga para dentro. Se suas*
mãos ainda não alcançam o chão, dobre li-
geiramenté os joelhos até que você esteja
mais flexível. Esta posição estica a espi-
nha em toda sua extensão.

Terceiro: Este é um dos exercícios
mais fáceis. Deixe suas mãos na mesma
posição e pressione-as sobre o tapete. Ins-
pire profundamente. Sem dobrar os bra-

ços, desça o jSelho direito atê o chão, e
suspenda a cabeça o mais alto possível.
Curve os dedos do pé direito para cima,
mais deixe o pé esquerdo na mesma po-
sição. Pressione a coxa esquerda para
perto de você.

QUARTO: Ainda prendendo a respi-
ração e deixando as mãos e os braços na
mesma posição, junte-a perna esquerda à
direita e arqueie o corpo — veja a figura
4. Os calcanhares devem estar completa-
mente encostados ao chão. Mas não os for-
ce se sentir dificuldade logo no inicio. .
Essa posição corrige pernas e tornozelos
largos, além de reduzir coxas grossas.

QUINTO: Mantendo as mãos na mes-
ma posição, incline os ombros até você
ehear so-chão. Expire à medida que ¦vocâ—
fôr descendo e encolha a barriga com fôr-
ça. O corpo deve se apoiar na testa, peito
e jorfhos, deixando o nariz, o queixo e os
joelhos fora do chão: mantenha o queixo
e os quadris o mais longe possível do
chão.

SEXTO: Mantenha as mãos. os dedos
do pé e os joelhos na mesma posição; esti-
que os braços e inspire profundamente,
curvando as costas de maneira a que sua
cabeça fique virada para cima. Todo o
peso do corpo deve ficar sobre os braços,
o que serve para melhorar a linha do
busto e do pescoço. Mantenha a respira-
ção — você só vai expirar novamente no
exercício n.° nove.

SETE: Mantenha as mãos na mesma
posição, encoste as solas dos pés no chão
e levante o corpo até ficar arqueada como
no exercício quatro.

OITO: Leve o pé direito até encostar
no tapete, desça o joelho esquerdo até o
chão.' e levante a cabeça. Você estará na
mesma posição que no exercício três, com
a diferença de se estar apoiando no ou-
tro joelho. Se você sofrer do fígado, no
entanto, apoie-se sempre no joelho direi-
to. Ainda prendendo a respiração, olhe em
direção ao teto e pressione a coxa direita
para dentro.

NONO: Mantendo as mãos na mesma
posição, junte o pé esquerdo ao direito, e
arqueie o corpo como no exercício n.°
dois. Esse exercicio é bastante difícil e
você pode dobrar os joelhos, no início.
Expire e encolha a barriga à medida que
fôr esticando as pernas. Incline a cabeça*
para perto do corpo até que o nariz toque
os joelhos.

DÉCIMO: Inspire, levante-se e repita
o exercício n.° 1 — você está iniciando
um novo ciclo. Se estiver cansada, inspi-
re, prenda a respiração e expire contan-
do até sete de cada vez, antes de reco-
meçar.
Nas fotos, Regina, da Academia de Ioga

Caio Miranda.

DR. FLORIANO DE LEMOS
CLINICA MÉDICA E PROFILA-
XIA DO CÂNCER. R Sen. Dan.
tas n9 76 sala 507 Tel 22-2748.
Residência: R. Boa Vista, 132

- T. 36-3705

Dr. Dermeval M. Carvalho
Clinica Médica Doenças Alér-
gleas Catete 37 e Copacabana,
1052. «/905 25.5828. Marcar hora.

BANCO DE SANGUE

DR. YANCHEL FUCS
S. Fco. Xavier. 158 - T 54-3747

DOENÇAS DAS
SENHORAS E PARTOS

Dr. Alovsio Graça Aranha
P. Botafogo, 428. ap 202 26-2261

DR. ERNANE FALLEIROS
ESTERILIDADE CONJUGAI.

Voluntários da Pátria, 329, gr.
201 - Diário. 26-5584 e 46-6471

DOENÇAS DE
CRIANÇAS

DR. VEIGA FILHO
Clinica de Crianças — Rua Sta.
Clara, 33. 119 and., s/ 1123, tel.:
57-7471, e tel. residência: 27-2322
aat,B.siss>ssss>^s^isa^iSBaaasssi^m^_

ESTÔMAGO — FÍGADO
INTESTINOS
NUTRIÇÃO

Dr. Abraham A. Klajman
R. Sta. Clara, 33. s/1116. 34-8313

INDICADOR MÉDICO
PUBLICA-SE AS QUARTAS. SEXTAS E DOMINGOS - ANÚNCIOS NESTA SEÇÃO

Indianas

inspiram

new face

Salete
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A bossa em matéria da
maquilagem para 1967 é
a Maquilagem Indiana.
A moda foi lançada este
ano, em Londres, pela fa-
mosa modelo Fattie Boyd,
esposa do não menos fa-
moso beottle George Har-
rison. Pattie passou suas
férias na índia e ficou de
tal modo impressionada
com a aparência da mu-
lher indiana que resolveu
adotar e lançar a nova
moda quando voltou para
a Inglaterra.

Os pontos básicos des-
sa nova maquilagem, aqui
apresentados em primeira
mão, s|o os seguintes:

1) O traçado do deli-
neador sobre a pálpebra
superior e abaixo da pál*
pebra inferior segue o
contorno natural dos
olhos, descendo levemen-
te.

2) Os cantos, internos •
externos, que são abertos,
serão clareados com som-
bra branca, para que se
produza um efeito de au-
mento dos olhos.

3) Na pálpebra supe-
rior, deve ser aplicada a
sombra prateada, bem es-
batida, para que dela apa-
reça apenas um suave bri-
lho. A linha de transfe-
rência, em marron, produ-
zirá uma impressão de
profundidade e, na parte
que vai até as sobrance-
lhas, usa-se sombra dou-
rada, também esbatida.

4) Com blush on, mo*
dela-se o rosto para sall*
entar as maçãs.

5) A boca terá os can-
tos dos lábios superiores
acentuadamente levanta-
dos.

6) Finalmente, o carac-
teristlco sinal na testa,
que poderá ser vermelho,
para dar um ar de nobre-
za; preto, que cria um
semblante misterioso; ou
colorido, combinando com
a côr do vestido, como se
usa no momento em Lon*
dres.
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- TELEFONE 52-4156

OCULIS1A DR. MILTON DE ALMEIDA Dr. Sebastião Teixeira Silva ORTOPEDIA

DR. DÉCIO PEREIRA
Dotnçts Ane-IUrtl*— Gen. Pc-
lldoro. 144. 46-4110 e R. 87-747»

REUMATISMO

DR. ORLANDO REBELLO
C-ULISTA - Novo consultório:
Av. Copacabana 605/1010.36-1000

Prof. Luiz Eurieo Ferreira
Sob sua orientação clinica de
olhos noite e dia. Av Copaca-
cabana, 1.052, 4v and. 1 56.1290

OUVIDOS — NARIZ
GARGANTA

DR. ÁLVARO COSTA
Garganta, Naril, Ouvidos, Olhos
Dehret. 23 119 42-1065 e 250208

Oi-v-doi- • Narli • Garganta —
Av R. Branco. 185. s/212. 32-8787

DOENÇAS NEPVOSAS
E MENTAIS

Clinica médica • psiquiátrica —
R Carvalho de Souza, 247, «7
209 - Madureira. 3a, 5a, sib.

das 9 is Ílh.

HIPNOSE MEDICA

DR. LUTHERO VARGAS
Rua Moura Brito. 81. T. 28-6668
2a. •.*, 6a às 17h. Hora marcada

DR. WALDEMAR BIANCHI
Reumatismo t Fhlot»r«pla -
Franklin Roosevelt, 126. 32-6589

VIAS URINARIAS CIRURGIA PLÁSTICA

Dr. Robalinho Cavalcanti DR N,K0DEM EDLER
DR. ÉLIO LERNER Dr. Waldir Camillo Jorge

Clinica Mêdlc» Doenças Nervo-
sas. M\. 41 8V 42-6724/26-2481

Prof. Otávio de Freitas Jr.
CLINICA PSIQUIÁTRICA

Neurose? Testes pslcodiagnós-
ticos Ruc Álvaro Ramos. 405
(Sanatório Botafogo). 16 as I8h.
Mpnos sáb 26-7222. marcar hora

Hipnose e eletrosono em suas
Indicações Marcar hora 28-4619.
Fernandes Figueira. 13, Tijuca

Vias urlnárlas Doençaa Sexuais.
Tratamento*. Operações. 2a, 4a.
6a Lg Carioca. 5. »/307 22-9533

HEMORRÕIDAS

2a. 4a. 6» di" 14 is 18h. T. B7-7429
Av Copacabana. 840. tala 508

SANATÓRIOS

Dr. Ary Monteiro da Silva DRA. HILDA MARTINELLI Sanatório Santa Juliana
Doenças Nervosas Medicina psl-
cossomátlca Marcar h. 28-4619.
Fernandes Figueira. 13. Tijuca

Collte- ameblanas e HcmoiTól-
dis serr operação das 13 is 18h.
R Rodrigo Silva. 14 T 52-3018

Para senhoras nervosas • Orlen-
laçio: Dr Robalinho Cavalcanti

R. Carollna Santos 170 29-3954

CASAS DE SAÚDE
E MATERNIDADE

Casa de Saúde e Materni-
dade Arnaldo de Moraes

(Abtrto * clatt* médica)
Cirurgia da bomena e senhoras
— Partos — Clinicaa de Check-
up (Inventário de saúde com-
pleto para ombos oa sexos i.
Exames de laboratório e bormo-
nais — Ralos X — Parto a pre-
ço fixo: CrS 250.000 Curso ds
glnástle para parto sem medo.
Direção: Dr Arnaldo de Moraes
F9. Rua CONSTANTE RAMOS.
173. Copacabana — Tel 57-8110

Casa Saúde Sta. Teresinha
Telefones: 28-2794 e 28-6668

(Abarte à classa médica)
Operaç&as, Fraturas, Reabilita-
çío. Partos, Pronto Socorro,
Ralos X. Cirurgia Infantil. Tra.
Umento de queimados Clinica
Médlco-Fisloterapla R Moura
Brito. 81. Tijuca Orientação:

Dr Armando Amaral.
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|. Vestido para coquetel de Castillo: pijama de musseline sob uma saia
?. ultra-curta

Primavera

colorida

em Paris
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Scathy exibe um modelo de inspiração nítida-
mente oriental

Paris acaba de lançar a moda — jovem e
colorida — para a primavera 1967. As saias
continuam curtas (seis a oito centímetros aci-
ma do joelho). As linhas são retas ou pirami-
dais, com amplitude regular nas saias, mas sem
atingir o busto ou os ombros, que continuam
normais.

- Embora mais sofisticada, a moda continua
jovem para a noite, tendo as extravagâncias do
corte cedido lugar à fantasia dos estampados
vivamente coloridos.:;Tudo isso foi mostrado
durante a temporada de desfiles, que se en-
cerrou com a apresentação da coleção de Cour-
reges. i "¦¦¦.

SAIA-CALÇA

0 que, deverá usar a mulher em 1967 paraestar vestida segundo a última moda? Seu guar-
da-roupa deverá incluir, impreterivelmente, uma
saia-calça. Por vezes elas podem se esconder
sob uma túnica, tal como se encontram em Dior
e Ricci. As mais amplas são de Castillo e as
mais estreitas de Ungaro e Courrèges. As de
Courrèges, aliás, chegaram a se converter em
bermudas.

Essas saias-calças são usadas com uma ja-
queta larga, em estilo saariano, com grandes
bolsos aplicados, ombros e cintura baixos. A*
amplitude dessas roupas, que se parecem com
um guarda-chuva semi-aberto, poderá asseme-
lhar-se ao estilo future maman.

AMPLITUDE

Os vestidos mais amplos foram vistos em
Yves Saint-Laurent, Patou, Dior, Heim, Féraud
e Lanvin. Os casacos também devem seguir
essa linha dos vestidos, e o conseguem graças
às mangas raglan ou montadas, a uma gola
afastada do pescoço, ou a dragonas de pano sem-
pre abotoadas. Os vestidos e casacos de corte
reto não foram excluídos, mas não parecerão
tão novos.

COQUETEL

Os vestidos amplos aparecerão também para
a hora do coquetel, surgindo ainda as calças-
bombacha e fofas, em organdi ou musselina. De
uma maneira geral, os costureiros optaram por
tecidos em estampados gigantescos, evocando os
países africanos e orientais. -

Dior inspirou-se na África, assim como Saint-
Laurent — o primeiro, pelos seus estampados e
bordados, que lembram a arte negra; o segundo,
pelas suas jóias, semelhantes às usadas por mu-
lheres de alguma tribo negra durante um ritual.
Pérolas e ráfias em saias curtas ou em boleros
produziram, nas criações de Saint-Laurent, efei-
tos tão desconcertantes quanto encantadores.

ACESSÓRIOS

No campo dos acessórios, as meias coloridas
continuam no rigor da moda, assim como os sa-
patos de saltos baixíssimos. Os chapéus são de
diversos tipos — desde os de copa (Saint-Lau-
rent) até o capuz (Lavin), passando pelo chapéu
de palha (Balmain) e pelo boné com pala (Car-
din).

Os tecidos mais usados serão a gabardine, o
crepon e a musselina. Entre as cores, têm pri-
mazia o azul-marinho e o branco, seguidas pelo
vermelho e o verde e, em terceiro lugar, o prê-
to. Todos os tons pastel ficaram para trás. Fi-
ralmente, foi derrotado o lamê prateado ou dou-
radfl^qiiejidveu apenas por um inverno

Manequins de Louis ferraud, com minivestidos de jersey listrado. As
meias vão ate o alto das coxas, mas dão a impressão de soquetes

Já entre nós começam a surgir os tecidos
com estamparia de inspiração africana, de colo-
rido vivo, desenhos tortuosos, armando robes
cThotesse que facilmente se integrarão na paisa-
gem das noites brasileiras.

Algumas boutiques no Rio já estão apresen-
lando modelos inspirados pela nova unha, para
o resto do verão e a meia estação. Os modelos
apresentados pelo manequim Scathy são da co-
loção Rastro.

£k?

Madras

também

para êle

Decididamente, o madras veio para ficar. Dos vestidi-
nhos de verão, bem femininos, saltou para a camisa mas*
culina e ai instalou-se com tranqüilidade, que os homens
gostaram da bossa. É que o madras, xadrezinho fino ou
largo, em cores discretas ou vibrantes, faz bem masculino
e satisfaz a todos os gostos.

( E da camisa o tecido íoi mais longe ainda: passou
aos shorts e às bermudas, invadindo nossas praias, colo-
rindo momentos esportivos.

Se arma short de banho pode ser bem reduzido, Saint
Tropez, com cinto branco de presilhas, mas sem fivela,
preso só com botão do lado.

Ou então pode ser longo, prolongando a perna, che-
gando quase à bermuda, mas não de todo, e terminando
em barra branca, fazendo contraste bonito com perna
bronzeada de sol.

E o madras pode ser ainda bermuda mesmo, feita para
ser usada fora da praia, com camisa de malha ou algodão,
obrigatoriamente de côr lisa e tom neutro.

Madras invadiu assim a moda masculina. Com classe
e discrição.

i 

w ¦¦¦••-.

Algo de

novo na
jirma

Quando você afirma que não é mais possível inovar
em moda de praia, acaba tendo a surpresa de descobrir
pelo menos um jeito novo de usar maillots e saldas, caso
não descubra mesmo uma peça totalmente inédita.

Aquele maillot que deixa a descoberto a cintura e
foi até pouco tempo usado com o apelido pouco simpático
de "mamãe não deixa", surgiu agora em nova versão,
muito mais sofisticada: decote alto, alto, junto ao pescoço,
mas descobrindo os ombros totalmente.

Outro que surge diferente é ò duas-peças cruzando
na frente com pretensa discrição, anulando qualquer idéia,
de decote. Para compensar, o calção é Saint-Tropez, preso
com cinto de fivela. Debrum em côr contrastante nas duas
peças.
A-saída pareô não traria novidades se não fôs _ _ .

brum colorido e as alças finas. O tecido é toalha de côr
lisa, mas você pode experimentar também o estampado
em tons condizentes com os do maillot.

Calças compridas, de cintura baixa, andam por aí há
muito tempo. Mas não acompanhadas de "camisas" de
chiffon em côr bem viva. Ou, se você preferir, em tons
inocentes como o azul e o rosa bebê. Importante é a
bossa do tecido, até agora usado exclusivamente para nol-
te. Os desenhos são de Bertô.

mim i i Mmgg/ggg4̂jjj$j
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Correio
COMPRA • VINDA

DÉ PRIOIOS I
Tf RRENOS ... 1*4

da Manhã
RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 12 DE FEVEREIRO DE 1967

Caderno de
Classificados

COMPRAI VINDA
DR INDÚSTRIA I
CASAI COMER.
CIAIS. . .. * ,

PROFESSORES . .

DIVERSOS ....

MÓVEIS I DECORA.
Ç6H .... v

ACHADOS E PER.
DIDOS .....

MODAS E BORDA- '

LOCAÇÃO DE CA-
IAS E APARTA.
MENTOS ....

INSTRUMENTO DE
6TICA

RÁDIOS E TELE-
VISÕES

GELADEIRAS . . .

MÉDICOS

VINDAS DIVERSAS

EMPREGOS D4VER-
SOS ..... .

LEILÕES PÚBLICOS

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO . .

SÓCIOS E REPRE-
SENTANTES. . .

DENTISTAS ....

OURO E JÓIAS . .

MAQUINAS DIVER.
*v * • • • "• •

HIPOTECAS E Dl.
NHEIRO ....

HOTIIS É PENSÕES

é: COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS

4

5

5

CENTRO 100

ét 7

7

•V 7

7

7

7a 9

10

10

10

10

10

10

10

10

CENTRO — Vende-se prédio de5 apartamentos, á vista ou:íinan-
ciado. Ladeira Felipe Nery, 21 

'
Praça Mauá. Ver no local. Tra- •
%?.£?* Ac". « «I -07. Tel.23-4757.

PRAÇA CRUZ VERMELHA
Apartamentos de ampla

sala, 2 quartos sendo 1 re-
versível, banheiro e cozinha
completos, dependências de
empregada, área c/ tanque,
play-ground e garagem. Pe- •
ças amplas, claras e de
frente — Rua Carlos de
Carvalho, 52 — Preço Cr$
11.880.000, com única*
mente Cr$ 400 mil de sinal
no ato da escritura e Cr$
137 mil mensais, sem juros.
Inc. Constr, IRMÃOS TO-
R6S LTDA. Venha visitar a
obra. Rua Carlos deCarva-
lho 52, diariamente entre 8
e 21 horas, ou Av..Graça
Aranha, 174, s/ 516. Tel:
32-5353 — CRECI 442.

68134 100
FREI CANECA esq. Mara. de
Pombal vdo. apto. si. e qt.conj. coz. 3x3 banh; 6.000 entr.
20x333. Ac. Cx. ou 1PEG —
46-3983 — CRECI 190. 
ATENÇÃO — Centro, ven-
de-se na Ru Evaristo da
Velra, 83, apartamento com
tela, qto., coz,, banh. Pre-
«o 12 milhões mm 50% à
vista, 50% financiados. Tra-
tar Tels. 32-6545 c 42-7067.
CENTRO — V. ap. 302, R. Ria-
chuelo, 32, sala, qto., c/telefone

Aceito Caixa c/sinal. — DR.
DIRCEU ABREU, Av. R. Bran-
co, 120 s/loja — 22-3654, 42-1330.

19600 100
CENTRO — Garagem Auto-
mática — Vend. prestes a
ser entregue, boxe* privati-
vos para o seu automóvel,
no mais bonito e funcional
Edifício Garagem da Cida-
de.» Salão para motoristas,.
sala para condôminos e res-
taurante cujo arrendamento
reverterá p/ o Condomínio..
Isenção do Imposto Predial
durante 10 anos. Yá ama-
nhS mesmo i Rua do Car-
mo, 55 e veja os elevadores
Já nos últimos testes para
funcionamento efetivo. Pre-
co e condições de pagamen-
to excelentes. Infs. OELAN-
DO MACEDO — Av. Rio
Branco, 156, gr. 2418 Tis:
32-0510,32-6128 e 32-7164 —
CRECI 128.
CENTRO — R. Sen. Dantas —
V, bom ap..aala, 3 qts. etc. p/
moradia ou comírcio. 5 mllhOes

luar «aldo pela Car». Tratar•7882 p 42-1522. ÇRECI «72.

CENTRO — Garagens auto-
máticas e salas — Prédio já
na i 10a. lage da estrutura,
entrega de fevereiro de 1968.
Construçio em ritmo acele-
rado; Preço 5 milhões. Sinal
650.001 mensal, 152 mil, veja
no local Av. Presidente Var-,
gas, esq. da Av. Passos, de 9
às 18 hs. ou na TASSO LO-
PES IMÓVEIS — CRECI 416
— Almte. Barroso, 91, grs.
604/695 — Tels. 42-5321,
42-7556 é 42-5237.
SENADOR DANTAS — Frente,
andar alto, comercial ou residen-
ciai. Ampla sala, 6x3 corredor
c/ arm. 2 dormt. ban. coz. Ocupa-
do s/ contrato.' Preço e con-
dlçoes excepcionai*. IMOBILIA-
RIA LONDON LTDA. Tels. ...
57-2558 — 36-4767. '
VENDO apt. conjugado Rua Iri-
neu Marinho 30, frente Rádio
Globo. Tratar portaria. ;
APARTAMENTO — Compra-se
pequeno no Centro, à vista, pi
renda. Fone 22-5503. ¦

FÁTIMA — Vende-se o apt.
801 da Rua Guilherme Mar-
oonl, 76, com quarto, saia,
conjugado, banheiro e cosi-
nha, ver no local e tratar na
IMÓVIL LTDA. Av. Pre».
Vargas, 41T-A, gr. 1.101/2 —
Tel. 43*8092 — CRECI 517.
FÁTIMA — Vendo apto.'conj.
Kltcn tàs., vazio. 7,5 milh. A
vista — 324926 OU 26-1644.

LOJAS.ESCRITÓRIOS200

m

Anúncios e
Assinaturas

AGENCIA AVENIDA

AV. RIO BRANCO, 185,
ESQ. ALM. BARROSO -
TEL. 524156 - REDE

INTERNA

PELO TELEFONE

42*8323-42*7592
52-6156

AGÊNCIA
GOMES FREIRE

AV. GOMES FREIRE, 421
— Ttl. 22-0037

AGÊNCIA

COPACABANA

AV.N.S. COPACABANA,
860-A —TEL. 37*1832

AGÊNCIA TIJUCA

R. CONDE DE BONFIM,
406 — TEL. 34-9265

AGÊNCIA MÉIER

R. LUCIDIO LAGO, 271

AGÊNCIA NITERÓI

370 — LOJA 8 — TELS.
2-3431 - 2*3432 - 24433

AV. AMARAL PEIXOTO,

CIDADE -Vendemos óti-
mos apartamentos de sala-
quarto e dependências, sen-

-d© st psças éWi^tsranP"
pias e claras. Preço Cr$ .,
6.380.000 c| unicamente
Cr$ 300 mil de entrada e
Cr$ 76 mil mensais, sem ju-
ros. Inc. IRMÃOS TOROS,
LTDA. Visite a obra, Rua
Carlos de Carvalho, 52, dià-
riamente, entre'8 e 21 h, ou
Av. Graça Aranha 174. sala
516. Tel: 32-5353 - ÇM-
Cl 442. 68135 100
PAVIMENTOS DIVERSOS —
Vendemos na Av. Rio Branco' e'Pres. Vargas, etc., entrega ime-
liata, área de 300 a .1200 m2, por
andar — IMOBILIÁRIA CARRI-
LHO - Tels. 43*9672 - 23-3412
e 23-4360 — CRECI 183.
ED. AVENIDA CENTRAL —
Vend. na Av. R. Branco, 156,
nndar alto, 2 (dota) magní-
flcos conj. com área aprox.
de 90m2 com paredes forra-
das e divisões. Preço Cr$
75.000.000 à vista. ORLAN-
SO MACEDO — Av. Rio
Branco, 156, gr. 2.318. Tels.
32-0510, 32-7164 e 32-6128.
ÇRECI 128.
CENTRO — Assembléia quase
esquina de Rio Branco. Vaga em
garagem automática. Vende-se
em condições excepcionais. —
Tratar — C.L.C. (CRECI 209)
— Rua do Carmo n.° 17, 2.» an-
dar. Tels: 31-2677 e 31-1546.

CENTRO — Vendemos 2
andares juntos, total de
250 m2; prédio excelente e
bem localizado, na'R. 7 de
Setembro, junto à Av. Rio
Branca. Inf. passoalmente
em: ,

(%mm bermm
Ita Sotodt Setembro tf •£
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17406 100

CENTRO — Resolva seu pro-
blema de moradia e condu-
ção. No coração do Rio, Av.
Pres. Vargas, 1733, esquina
do Campo de Santana. Ven-
demos em construção acele-
rada ótimos apartamentos
funcionais, com sala, quar-
to, banheiro e cozinha ame-
ricana. Entrada de Cr$ ...
1.000.000 eCr$ 186. 150
por mês. Escritura públi-
ca imediata. — Garantia
de Construção de Pires &
Santos S.A. Vá hoje ao lo-
col. Informações no local
das 8 às 22h ou na

ALDO MOURA LTDA, tem
comprador para qualquer tipo
de loja que V. Sa. desejar ven-
der, mesmo alugada.. Notificação
e assistência Jurídica por nossa
conta. Soluçfio rápida. Solicite-
nos è faça um bom negócio.
Infs. na SeçSo de Vendas — Av.
Cop., 683, sala 810, tel.: 37-9471
— (CRECI 383). t".

LOJA — Esquina Barata Ri-
beiro, 322-A com P. Freitas,
15 m frente — Entrega ime-
dlata, pagto. facilitado com
JOSIAS—» 37-8082.
GRUPO DE a Salas nova» varias,
próxima da Rua Urugualaaajl-
tuadas na Rua Acre. Vendo. Jà-
cllltó; Tal.: 32-6004. F. NO-
GUETRÁ. Tet 32-6004. CRECI
80. • 

CINELANDIA — Juntos ou
separados. Vendem-se os
grupos 1.901, 2.001 e 2.002 da
Rua Álvaro Alvim, 31. Faci-
lita-se o pagamento. — Pro-
curar o sr. AFFONSO BRA-
OA no 19.° pavimento, sala
1.901. CRECI 894.
VENDE-SE grupo de 2 salas, sa-
letas, 2 banheiros, à vista ou a
prazo, vazias. Av. N. S. da Pe-
nha 68, salas 405 e 408. Tratar
c/ proprietário. Rua Lobo JA-
nlor. 1868, sala 103. Tel. 30-1406.

LOJA COPACABANA —
Vendo com, 45 m2 com Jlral
de mais Mm2. Ia. locação à
Av. Princes» babel. Crf 50
milhões .«¦'•« meses. Tel.
52*3190 — CRECI 768.
VENDO bela sala de frente c|
40 m2. No melhor edifício co-
merciat_dft._A.v~..Copacabaaa-—"'"Sfím — CRECI 971.
FRACA SAENS PENA —
Sala para escritório ou pe-
quena oficina. Vende-se com
facilidades de pagamento —
Rua Conde de Bonfim, 406.-B
Edifcio Artis, sobre o Cine-
ma Art Palácio. Chaves com
o porteiro. Trata-se na Rua
Álvaro Alvim. 31, 19.° an-
dar, sala 1.901, com o sr.
AFFONSO BRAGA — CRE-
CI 894.
VENDO maravilhosa sobreloja c|
10 m2 no melhor edifício comer-
ciai da.Av. Copacabana — ....
37-4990 — CRECI 971.

LOJA GRANDE— Saens
Pena — Vendo para alto cd-
mércio, frente para duas
ruas, área 361 m2. Ver no
local Rua Carlos Vasconce*
los, 147-A. Tratar Av. Rio
Branco, 108, sala 203. —
Tels: 22-4003 e 52-7239 c/
o sr. LÚCIO. Negocio di-'reto. 61501 200
AV. HENRIQUE DUMONT, 68
— Loja "D" — 3,50 x 7,50 — Ver
no local — Vendemos, entrega
imediata — frente — preço Cr?
60.000.000 — sinal e condições
a combinar — Tratar: H. MAR-
TINS & MOLDíARI LTDA. 7
Setembro, 88 — s| 604|6. — Tel:
22-3855 (CRECI 265).

CATETE — Lojas prontas c|
habite-se na Rua Silveira
Martins, 110. Vendo com
entrada de Cr$ 3 milhões
no ato da escritura e Cr$
300 mil mensais, para qual-
quer ramo de negócio e
ocupação imediata. Visitas
no local, detalhes pelo tel:
32-5353 — CRECI 442.

CENTRO — | Vendo ótimo con-
Junto, prédio luxo — 1 salões —
4 sant. —. 2 v.- garagem.. Ar
cond. A. PONCE DE LEON -
22-0613 e 26-2706 — CRECI 9».
PASSO excelente gr.. 1 si.,' vestb.
WC' compl. Ed. Rodolpho de
Paoli (Av. R. Bco. esq. As-
sembl.) 46,60 mj, tel. 48-0892 —
GUSTAVO. ; 
ALDO MOURA' LTDA. — Vende
loja Av. Atlântica. Contrato 70

.milhões. Restaurante- de Luxo.
Nome na Praça." Todo montado.
Intr. na Seção de Vendas — Av.
Cop. 883 s| 810 — CRECI 353.
CENTRO — Escritório Quitanda
45. Vende-se.andar 180.m2 5 sa-
Ias 2 sanitários área de circula-
ção 45 milhões facilitados. Inf.
CIDAMARÁ IMÓVEIS LTDA. -
Av. Rio Branco 166 s/721. Tel.
22-8992 — ÇRECI 881. .

ED. ESMERALDA - Loja.
Vende-se em galeria de alto
luxo. Ver à Rua Cde. Bon-
fim, 685 e tratar na ICISA,
Av. Rio Branco, 114,13.° an-
dar. Tel. 32-3743 — CRÉCI
370.
ESCRITÓRIO de advocacia, com
telefone, ar cond. geladeira e
móveis, pássa-aé. Rua da Assem-
bléia, 36 sala 60». .'
~— ' . . ' ' 
PASSA-SE grupo de 3 salas com
telefone e extensão e ¦ alguns
móveiii, à Av. Nilo Peçanha, 155
— Trata» pelo tone 42-7717.
¦ _h-.ii.-i . ». ^-i aj "l."'

SALAS e grupos ótimo negócio
para renda —Vendo diversas 'e
vazias — 1.» habite-se — lado da
sombra da Av. Pires. Vargas,
próx. à Rio Branco. Nos edifs.
lasa II, Lisboa, Mercantil, e To-
kio. Temos também em final de
construção. Chaves na IMOBI-
Liaria hajóniL. av. Pres.
Vargas, 590s/ 210 — T*l. 23-0459
e 23-5340. 88316 200

ESCRITÓRIOS — Os melho-
res! 35mts. ateis, cada aala..
2 banheiros sep., amplas. —
Vendo isoladas ou 2 e 4
juntas, usada, Crf 15.000 —
Chaves e tratar nio local. Ed.
Banco de Tókio, Pres. Var-
gas, 583, sala 1.620, de 14 às
17 hs. — 23-8917 — CRE-
CI 26.
SALAS —Vendo urgente, grupo
c| 3 salas, frente p| Av Copaca-
bana, vazio, edifício comercial.
Tratar c| prop. Rua Barata Ri-
beiro, 183 sal» 403. 27609 300

AOS PROPRIETÁRIOS — Me-
lhorla do rendimento de imóveis.
Aplicações imobiliárias. Avalia-
ções. — Engenheiro Lobo Rodri-
gues — Rüa das Marrecas. 40» —
sala 702 — Tel.: 32-8767 (manhã).17320 200

BOXES — Vendo, Rua Vise.
de Piraja, 650) Ipanema, es-
quina com Henrique Dumont
— Tratar Pres. Vargas, 583,
sala 1.620,14 is 17. 23-8917,
43-9644 — CRECI 26.
SANTA CLARA 33, vendo sala
vazia. 9 milh. i vista — 32-6926
ou 26-1644. . .

LOJA au-wsóriaáVèta «rtoque «
íerraroentai tf&itório > local p/.¦>eVtí^%iÍ0:]lB^tpmV6:-jms.
aluguel 100-tnUbise 90 milhões
ía. ou trocar. Tratar 25-9788.

ESCRITÓRIOSI CdNSÜt"
TÓRIOS — Obra já inicia-
da. Vende-se junto à Pça.
Saenz Pena, na R. Carlos
de Vasconcelos, 123. Edi*
ficip San Martin c| 3 fren*
tes (Carlos de Vasconcelos,
Av. Heitor Beltrão e Soares
da Costa). Sinal a partir de
Cr$ 221.376 mil e Cr$ ..
54.180 mensais. Uma garan-
tia na incorporação de Jay-
me Gorberg.

BOTAFOGO 400

VENDO ap. lrente, vario, 2 qua--
tos, sala, deps. Rua VlMxtnda de
Ouro Prato, 851201.
BOTAFOGO — Apto, 3 qtos.' sla.
deps. alugado sem contrato.. 26
milhões aceita Caixa c/ sinal B.
Humaitá, 18 apto. 808. Marear
hora — 22-8390 — NELT MA-
CHADO. CRECI» 171.¦ ¦ 88034 400,
BOTAFOGO - Vendo casa ampla,"
confortável, remodelada, com. te-
Mone.» Ver no local. Rua Jor-
nalttta Orlando Dantas n.° 7.'
BOTAFOGO — Av. Paste»,
vendo: apto. de sala, 2 qtos.,
eom arm. emb,.banh., cos.,
qto. e WC emp., a. serv., ga-
ragem, pintado à óleo, com
slnteco. Sinal 2» milhões,
saldo em 24 meses.Infs. e
chaves na TASSO LOPES
IMÓVEIS — CRECI 416 —
Av. Altáte. Barroso, 91, gr.
«04/5 — Tels. 42-5321
42-7556 e 42-5237.

BOTAFOGO — Rua Humaitá, 46
Prontos para morar —.Ven-

dem-se os últimos apartamentos
102 — 802 — 902 — 1002 com
•ala—»3 dorm. — coz. —banh.

:cjh-e' WC empreg. áreaserv.
c| tanque 60% finan. 6 anos —
Ver com porteiro. — 'Tratar c|
CONSTRUTORA JOÃO FORTES
ENGENHARIA S.A. - Rua Mé-
XlCO, 21 — 2.» 33.3929 e 22-2218.
BOTAFOGO — Vende-se aparta-
mérito sala, quarto, dependências

Crt 17.000.000, metade finan-
ciado. Tel, 26-1921,
BOTAFOGO — Rua V.
P&trla 221 — Vendo apto.
302 o/ saleta, sala c/ 30,00
m2, S qts., banh. social em
côr, piso cerâmica e ibòx alu-
mínio, copa e cotinhk em ce-
rimica, dep. emp. e gara-
gem. Aceito fin. Autarquias.
Chaves no local e/ porteiro.
Vendas TORRES, CRECI 213

Tel. 43-2070. 
BOTAFOGO'— -Vende-s* apto.
c/ saltto, 3 amplos quartos, va-
randa banh. copa-cozinha, deps.
compl; Elevador social privativo.
SàmínU>:s'PA andar. Garagem.
Sinal 16.000.000, parte facilitada
eflnaiKJiamento env.lB.anós. —
TraUr • Av. Bio Branco,_I3r 8/
802 — Tel. 42-0998 — CRECI 16.
AMOR A IMÓVEIS vende grande,
bonito ,e luxuoso apto., final de
construção na praia. Detalhes
28-3196 ÍÍ.32-.3118 (CRECI 178).

BOTAFOGO - Sobre pilo-
tis. Vista para o mar. Av.
Venceslau Brás, 14. Junto à
Àv. Pasteur e late Clube.
Excelentes apartamentos in-
devassáveis, com 1 sala, 1
quarto, banheiro social com-
pleto, cozinha, área de ser*
viço, quarto e banheiro dt
empregada. Sinql de Cr$
950,000 com soldo oltaman-
te fecilitodo. Obro iniciada
coá á garantia da Socico.

'ATENÇÃO — Praia de Botafo-
go, 460 — Excepcional oportuni-
dade. Por motivo de estar mal
alugado, vendemos apto. de fren-
te com sala e quarto conjugado,
kitch. e banheiro por apenas
7.800 com 3.000 de entrada e o
saldo em prestações de 90.000
mensais. Ver o apto. llOfr por
gentileza do morador. Tratar á
Av. Rio Branco. IBS, 3.» jandar.Téls. 22-3737 e 32-2542. CRECI
n.»286. ¦¦
R. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA.
308 — Vendemos 2 apt. de 2
Hta.. 1 sala e demais deps.. sen.
do 1 de cobert. Ver diariamente
sábado e domingo no local. Tra-
tor na BRILHANTE. B. Hilário
d« Oouváí», «8, gr. ÇM.;jMji^57-2086. 57-8187 e 87-4638 JOREDI243). U.3 8J3I0JQ0

COPACABANA — Vende-se
magnífico apto., com 330m2,
todo atapetado no 10.° andar.
Esq. Av. Atlântica, composto
de 3 grandes salões, blbfiote-
ca, 3 qtos. com armários, 2
grandes banhs., amplas dep.
e garage para 2 autos. Tra-
tar — OCEANO IMÓVEIS
LTDA. Av.Rlo Branco, 108,
gr. 903-Tel. 22-9690 — CRE-
CI 943; .
COPACABANA — Vende-se i
R. Domingos Ferreira, 128 apto.
1.017 - —. amplo conjugado com.
banh. e coz. de frente. Ver com
porteiro. .Tratar tel. 43-7912 Ad-
mlnistradora Orion.82227 700

- DUPLEX COBERTURA —

COPAC. - A IMOBILIA*
RIA LUIZ BABO, venda con*
juntos novos, à Av. Princ.
Isabel n°s. 150 e 323, de
frente. Infs. tels: 31-2851
e 31-1(21, no Depto. de
Vendas. Corretores, Advo-
gados, Despachantes, — 20
anos no mesmo endereço —
ÇRECI 466.
COBBRTÜBA — Posto 5 — J
qtos.» sala, grde. área, terraço
c/ 40 m2 boa coz. nfio tem. ga-
rage. 33 milhões fins. Visitas
36-3683 —.Prédio 8

d* frente, andar alto. com sala. f«J. Rua Muruei Lemos, pe-
a «uartos • demais dependências
completas. Edifício sobre pilo-
tis, 3 aptos, por andar. Cede-se
contrato a preço e condlçSes éx-
cepcionais. Obra em- bom ritmo.
—' Prestações mensais de Cr| >,
210.000 — Tratar — C.L.C." —
CRECI- 209 — Rua do Carmo, 17,
2.» andar — Telefones: 31-2677
e» 31-1846.
OPORTUNIDADE — Vende-se
motivo viagem magnífico apor-
tamento, já com alvenaria pron-
ta, construçio excelente RIBEN-
BOIM, ritmo acelerado, Rua Vo-
luntários da Pátria, 212, 302,
frente, 3 quartos, sala grande,
armários, 3 banheiros, depen-
dências, garagem. "Transfere-se
30 milhões, 10 á vista, restante
combinar. Tel: 22-5490, de 16 às
18- hs. Or. MASSA. De 2.» a
6.» feira.

BOTAFOGO — A IMOB.
LUIZ BABO, vende luxo, à
R. Marquês de Abrantes 219

talhes e visltaa com sr. COS-
TA GUEDES — 36-0682 —
CRECI m 
VENDO APTOS — R. Inhangá
com sla. 2 qtos. armários, banh.
coz: deps. de empreg. direito
uma vaga na garag. R. Souza
Lima. Duplex e cobertura com
3 das. 8 qtos. 4 banhs. sociais,
ampla.coz. 3 deps. de empreg.

•e garag..Av. Atlântica 1 por an-
dar slfio. wm 100 m2 4 qtos. ar-
mários, ampla coz. deps. de
empreg. e garag. Infs. e visitas
32-8589. Xavier. 82211 700
COBERTURA — DUPLEX
— 600m2 com piscina infan-
til, Jardim; terraço, bar, 11-
vlng, sala de Jantar, 3 dorm.
(ara.) 2 banh. (opalina •
mim.) copa, cot., (opalina
e mármore), 2 quartos emp.
e garage — IMOBILIÁRIA
LONDON LTDA. Telefones:
57-2555 — 36-4767.

.25544 700

p/ COPEO
abite-se ain-

apto. 801, iunto a Praia de copeo financia - Apts. de va-
U.»-f J_V..i» ,.|, J.. "lo» tlPos c/ 2 qts. sala dependa.DOtat. de 3 qtOS. sala, dep. completas. Garage. Parte da
empr. etc. e garoqem. Ver ^^SSíaf«jS:hJ 

' "
. ¦ . . .f m •. em 33 meses após hattambém a noite. Entrega-se ¦ - - -- - -
vaxio. Tels: 31-2851 e ....
31-1621. l.° de Março, 6
— 20 anos no mesmo énde-
rêço. Corretores, Advs.
Despachantes. CRECI 466.
Atenção: Preço: 50 milhões.
PRAIA DE BOTAFOGO — Edi-
fido do Cinema Scala e Coral.
Unidades de sala e quarto, se-
parados ou conjugados.-banhei-
ro e kltchnete já revestidas e
taqueadas. Entrega ainda este
ano. Magníficas oportunidades
Preços «/partir de CrS 7.000.000,
amplamente facilitados. Presta-
ções mensais de CrS 102.906..—

, Corretor no local até as 18 ho-
ras — C.L.C. (CRECI 209) -
Rua do Carmo, 17 — t.' andar
— Tçls: 31-2677 e 31-1546.
BOTAFOGO — Casa 3 pav. sa-
ISo 300 m2 c| 3 si. 4 qt. 2 qt. em-
preg. deps, garage. 150 milh. fin.
Dr. JESUS — 37-3378. CRECI ..
424.
R. S. CLEMENTE — V. magnf.
apto. de cobertura, c| 400 m2,
frente Embaixada Britânica, hall
salSo soe. sala de jantar, 4 am-
pios dormst. C| arms, 3 banhs.-.soes.»-cor, copa-coz. área c| la-
vand. 2 qtos. p| empreg. garage.
MARQUES - 57-5802.

da éste ano. Ver à R. Fe. Ota«
viano 67 — POsto 6, das 10 às 12
e das 18 ás 18 h — Únicos i
venda, CRECI 279. ^_
RUA JOAQUIM NABUCO,
78/81, 1 por andar, 7 and.,
com 280 mts2, 2 va»s para
carro, 2 -quartos, de emp,, 1
salão todo de frente, sala,
living, 4 quartos, armários,
etc. Informe-se no local. Es-
tá em final de construçio,
GOLDFELD! Tratar na Av.
Pres. Vargas,.583, sala 1.620,
de 14 As 17 hs. CRECI 26 —
23-8917.
COPAC. — Vi ap. frente, vazio,
salSo, 3 qts., etc. CrS 52 milhões
linanc. — DR. DIRCEU ABREU,
Av. R. Branco, 120 s/loja ....
22-3654, 42-1330. 19601 700
RESIDÊNCIA — Rua 5 de
Julho — 9,80 x 19. Jardim,
varanda, 2 pavimento», 2 sa-
ias, 3 quartos, saleta, de al-
moco, coiinha, , dep., gan-
gem. Crf 160.000.000! Entre*
go ho ato. Fachada em pe-
ora. Tratar Av. Pres. Var-
gas, 583, sala 1.620, 14 ia
17 hs. 23*8917 — 43-9644 —
ÇRECI 26 — Nota: Reside o
proprietário.'

APARTAMENTO — Vendo um
com. 3 quartos e demais depen-
dências no Posto S em Copaca-
bana.» Tratar com o sr. Fraga.
TeU-A-Ptap.-; .. '
COPACABANA — Ed. Ga-
leria Real — Av. N. Sa. Co-
pacabana, apto. em andar
alto com var., living, sais, 4
qts, com a, e., 2 b. toe., eo-
pa-oos., a, serv., 2 garagens.
Sinal 60 milhões, saldo em
24 meses — Infs e chaves na:
TASSO LOPES IMÓVEIS —
CRECI 416 — Abate. Barro
80,91, grs. 604/605 — Tels.
42-5321 r- 42-7556 e 42-5237.
COPACABANA - Vendo da
frente na Praga Serscdelo Cor-
rela. 15, ap. 1283, c/ sala 13 mS
quarto 22.ml banh. coz. • ga-
ragem. Mobiliado e/ ar condi*,
cionado è telefone. Chaves na
portaria c/ Sr. JEOVÁ. Tratar
no Ed. Av. Central s/813. Tels.
42-2393 C 22-9497. — JOAL GOU-
LART — CRECI 89.
COPACABANA — Vendo a
preço fixo para entrega esto
ano, 2 bons aptos, à Rua
Siqueira Campos, sendo um
de sala e dois quartos, baníi.,
coslnha e dep. emp. por sò-
mente 26 milhões sem Juros.
E outro de sala e quarto se-
parados, banh., coslnha, de-
pehd. emp. por apenas 18
milhões sem Juros. Todos do
frente. Pagamento em 12
meses sem Juros. Tratar MA-
RIO PAIVA — CRECI 145.
Tels. 31-2972 e 31*0881.
COPACABANA — Vendemos,
Av. Copacabana, 723, ap. 1201
(Duplex) "c/ 420 m2. Contém 3
salas, 5 quartos, 3 banh.; na
cobertura; 1 salfio com 120 m2,
X quartos, banh. dep. de cria-
da, terraço, jardim e lago. Pre-
ço de oportunidade Cri 
105.000.000. —Sinal de Cr»
40.000.000, os restantes facilita-
dos e ftnan-lados.Ver no local
diariamente. Venda. Execluslva
IMOBILIÁRIA BERNA LTDA. -
Rua Gonçalves Dias 85, 3.». Tels.
42-6613 a 82-3198. CRECI 188.
COPACABANA— Roa Sou-
za Lima, Posto 6, ótimo apt.
Salio, 4 qts., 2 b. soe., copa,
coa., demais dep.-, garage..
Pintado a óleo. Preço 100
milhões. Infs. eehaves na:
TASSO LOPES IMÓVEIS —
Av. Almte. Barroso, 91, grs.
604/605— Tela. 42-5321,
42-5237 e 42-7556.
ÀV. ATLÂNTICA — Luxuoso
apartamento-- Vendemos c/ga-
leria, 2 salfies, J. ds inv. 4 quar-
tos,.! banhs..soo. (um,em már-
more), 3 qtos, de emp. demais
dep. e garagem — IMOBILIA-
RIA CARrSbO - Tela. 43-987!
- 23-3412 CJ3-4360. CRECI 163.

sala, 2 qtos. coz. dep. emp. ga-
ragem. — Cessão dos meus dl-
reltos — Cr) 9.000 000 a com-
binar. Prestações 215.000. NSo
há parcelas. Inf. na SeçSo de
Vendas — Av. Con., 583, si 810 —
Tel.: 37-9471 — CRECI 353.
BOTAFOGO — Rua Humaitá, 68
— junto aos melhores colégios.
Vendo apartamento 204 ou 304 ¦—
Dois quartos — Sala, banheiros
etc. ótima construefio. Entrega
em maio junho próximo. Ver no
local. Tratar com o proprietário
Sr. ROCHA — 46-5340.

CATETE 500

tJMESON
ENGENHAR» LTPA.

Uma Mgurinc- u construçio

Ver no Stand do obro, ou
à Rua Sete de Setembro, 44
esquina de Quitanda, na so*
breloja de "A Econômica".
Tel: 42-5136 (CRECI 903).

61507 200

LARGO DO MACHADO -
Lojas e sobrelojas de fren-
te. Ed. Centro Comercial,
Largo do Machado. Pronta
entrega. Inf. na loja 29-A.

f|NAlAMM
Rua SM» d* Setembro 6* • 3<
22-SHI» 52-2211; 32*1172

17404 200

TIJUCA — Lojas prontas
para ocupação imediata,
frente de rua, Rua Conde
de Bonfim, 1065, entrada de
Cr$ 3 milhões na escritura
e CrS 320 mil mensais. Ser-
ve para qualquer ramo. De-
talhes pelo tel.: 32-5353 —
CRECI 442.

LOJA NO CENTRO - Rua
Santa Luzia, quase esq. Av.
Rio Branco, loja (70m2), ji-
rau e sobreloja (60 m2).
Pronta entrema c| pagto. em
18 meses. Inf. e visitas:

.^NAIflbNBERMAN
-y1 c li c a

Rua Sete do SMembro «4 • S*
22-S59S* 52-2211 •32-S172

17405 200

TIJUCA — Lojas em final
de construção para entrega
em 90 dias, vendemos na
Rua do Matoso, 125, frente
para rua c| 40 m2. Cr$ 4
milhões de sinal e Cr$ 400
mil mensais. Visite o local
e detalhes pelo tel: 32-5353
- CRECI 442.

Rua México, 11, 12.° and.
Tels: 52-3612 e 42-6874 -
Primeira Classe no ramo
imobiliário. CRECI 258.

68184 100

PÇA. SAENS PENA - Lo-
jas — Vendo 2 ótimas lo-
jas, de frente para Rua De-
sembargador Izidro 22 Pre-
ço fixo, excepcionalmente
facilitado, e em final de
construção. Visitar o local e
tratar tel.: 32-5353 —
CRECI 442. 68139 200

LOJAS — Obra já inicia-
da. Vende-se junto Praça
Saens Pena, na R. Carlos de
Vasconcelos, 123, Ed. San
Martin c| 3 frentes .(Carlos
de Vasconcelos, Av. Hetor
Beltrão e Soares da Costa).
Sinal a partir de Cr$ —
456.076 e Cr$ 38.227 mil
mensais. Uma garantia na
incorporação de Jayme Gor-
berg.

IiMÉSON*.
11 «ENGENHARIA LTDA. .

I Uma segurança na construçio

Ver no Stand da obra, ou
na Rua Sete de Setembro,
44, esquina de Quitanda, na
sobreloja de "A Econômica".
Tel.: 42-5136 (CRECI 903).

61159 200

¦¦.Í„._-,X4. -» l«,«l ri!;. AWO MOURA LTDA-.JSeEttft.Informações no JOCaLjai*fc_~ep.; frente -em-Una üe const."riãmenfé, dê 8 às 22 horas.
Vendas: JÚLIO BOG0RI-
CIN, CRECI 95. Av. Rio
Branco, 156. sala 801. Te*
lefones: 52-8774 e 22-2793.

68177 400
BOTAFOGO — Vende-se loja n?
25 no Ed. Triangular Rua Vol.
da Pátria, n? 1. Preço 10.000.000,
sinal 5.000.000, saldo a combinar.
Tratar Av. Rio Branco 131 s|' 802

tel 42-0998 — CRECI 16.
17484 400

BOTAFOGO — Transfiro ap.
608, R. Volunt. Pátria, 229, sala,
qto, (sep.); Crf. 8.500 mil 11-
nane. — DR. DIHCEU'ABREU,
Av. R. Branco, 120 s/loja 22-3654

42-1330. 19603 400
PRAIA OE BOTAFOGO —
Ampla sala, quarto • (separa-
dos), banh., coz., &rea, de-
pendi, e garage. Pintura no-
va e slnteco — 50% em t
anos. IMOBILIÁRIA LON-
DON LTDA. Tels. 57-2555

36-4767. , .
BOTAFOGO — Vende-ie perto
da Praia de Botafogo, casa an-
tiga, grande, vazia, com terre-
no 123 x 100, Voluntários da
Pátria, 24. Tratar tel. 31-3086
com o advogado da proprietária.
APTO. 1206 — P. Botafogo 360.
Vazio, vendo sala, 2 qtos.. dep.
emp. garagem — Chaves Port.
Land — Pres..Vargas 290 s/712.
23-2753 e 46-7577. CRECI 233.
REAL GRANDEZA — Va-
zio — novo, Sala, qto. sep.
coz., banh. Preço 18 milhões
fac. Chaves 46-6648, 37-2784
_ Sr. ALEXANDRE —
(Troco p/ apto. 2 qts. Ala-
gado em Boi. J. Boi, Leb.
Ipan.).
BOTAFOGO — Vendo apto. de
frente, vazio, pintado, bem cia-
ro, com sala, 2 q. banh. coz. e
dependências completas. Aceito
troca por apto. em andar mais
baixo. Ver Rua Maria Eugênia,
23, apto. 302. De 14 às 18 horas.
Tratar MILTON MAGALHÃES

CRECI 80 — Fone: 22-6126 —
De 13 às 18 horas. ,
BOTAFOGO — Vendo em ed. 3
pavimentes, ap. de frente, com
varanda, sala, 3 qts., b., coz.,
copa, terraço e q. de empre-
gada. Alugado com contrato
vencido. MILTON MAGALHÃES

CRECI 80 — Tel. 22-6128. De
12 às 18h.

RUA MARQUÊS DE ABRAN-
TES 178 — Junto à Praia.
Sala, 3 ou 2 quartos, 1 ou
2 banheiros sociais, copa e
cozinha, dep. compl. p/ em-
pregada e garage. Todas as
peças amplas e de frente.
Edifício-em centro de ter-
reno com fachada em pas-
tinhas. Construção em início
de estrutura a cargo de
Servenco e M. Hazan &
Nudelman (140 obras en-
tregues). Sinal de 880.000 e
mensalidades de 240 000.
Mais informações no local,

àRuq Marquês de Abran-
tes, 178, de 9 òs 22 horas
diariamente ou à Av. Rio
Bronco, 156, s/ 805. Tels.:
52-7494 e 32-3813 - JU-
LIO BOGORICIN - CRE-
Cl 95. 68176 400

COPACABANA — Vende-se ti*
VRUü -Cinco de Julho 367 o ap.
303, sala, quarto, banheiro, cozi-
nha. Chaves c/zelador. Tratar
tel. 23-0307 das 8 às 12h. Or$
20.000.000 c/ Cr$ 12.000.000 de COPACABANA
einal. 5265 700 . . _

APABT. —^©ssaaro to Posto j•o Leblon. c| 20S., ou aalao, S
qts., 2 banhs. soes., gar. e ds-
mais dtpendenciMa Até março
dou 50 milhões. Oferta p| 46-8350
-Sr. MACHADO. 27697 700

CATETE — Largo do Machado
O melhor sala-quarto para

moradia, com cozinha e área de
serviço c| tanque, armário .em-
butido e boxe para geladeira.
Edifício em pastilhas, poucos
apartamentos por andar. Estrí-
tametne familiar. Alugado sem
contrato. Facilita-se pagamen-
to. Ocasião C.L.C. (CRECI 209)

Rua do Carmo, 17 — 2.° an-
dar — Tels: 31-2677 e 31-1546.
CAIXA ECONÔMICA —
Vendemos para entrega em
60 dias à Rna Pedro Améri-
co, 110, com 1 sala, 2 quar-
tos, banheiro, cozinha, dep.
de emp. Sinal 6 milhões,
chaves 4 milhões saldo pe-
Ia Caixa Econômica. Cons-
tração o Propriedade Imobi-
liaria ITACAL Ltda. Vendas
exclusivas MARIO PAIVA.
CRECI 145 — Tels. 31-2972
e 31-0881. Corretor no local
diariamente de 8 às 18 hs..
CATETE — 2 ótimos terrenos —
Vendemos um na Rua Pedro
Américo medindo 14x30 e outro
na Rua Silveira Martins c/ ...
4,30x30m/m. — IMOBILIÁRIA
CARRILHO - Tels. 43-9672 —
23-3412 e 23-4360. CRECI 163.
CATETE — Vendo de fren-
te, Rua Catete, 200 esquina
Corrêa Dutra, 99, aptos, de
saleta, sala, quarto,, separa-
dos banheiro, coslnha e área
com tanque. Sinal 5.500.000,
restante financiados. Tratar
MARIO PAIVA — CRECI
145 — Trts. 31-2972 e ....
31-0881.
LGO. MACHADO CTRO. CO-
MER. ótimo p/renda vdo. aptos.
qt. e si. coz. banh.. c/tq. ac.
prop. à Vista — 45-3983, CRECI
190.
RUA DO CATETE 214 apto. 613
pequeno vendo por dez milhões
quase pronto parte Já habitada

Tratar Rua Visconde de
Inhaúma 134, sala 416.
ENTREGA em 60 dias —
Vendemos à Rna Pedro
Américo, 110. com sala e
quarto separados, banh., co-
zinha, e área com tanque.
Sinal 4.500.000. Chaves 3.500
saldo financiados em 30 me-
ses Construção s Proprleda-
de da Imobiliária ITACAL
LTDA. Vendas MARIO PAI-
VA — CRECI 145 — Tels.
31-2972 e 31-0881 — Corre-
tor no local diariamente.

COPACABANA 700

COPAC. — V. ap. vazio, sala,
2 qtos., etc. cr$ 30 milhões fl-
nane. — DR. DIRCEU ABREU,
Av. R. Branco, 120 s/loja —
22-3654, 42-1330. 19599 700

AV. COPACABANA — Pró-
ximo Av. Hotel Cop., 12.»
and., com 2 salas e 3 quar-
tos e dependências, s/ gara-

fem. 
Deixo telefone. Cr$ ..

5,000.000! Cortinas e ate-
pelado. Tratar Pres. Vargas,
583, sala 1.620, 14 às 17Tis.
23-8917 — 43-9644 — CRE-
CI26. 
APTO. DE FRENTE — CY 3
qtos. sala dep. P. 5 e Leme.
Aceita-se Caixa. 67-7309.

COPACABANA — Rua Fco.
8á, vendo apto. de luxo, mo-
blllado o decorado, inclusive
Tel., próximo a praia, andar
alto de frente com hall; 2
galas, 2 «tos., varanda envl-
draçada, banh. compl. com
box, coz., qto. e WC empreg.
a. serv., alem de 4 arm. emb.
Sinal 30 milhões e saldo em
18 meses — Infs. e Chaves
na TASSO LOPES IMÓVEIS

CRECI 416 — Av. Alihte.
Barroso, 91, grupos 604/605.
Tels. 42-5321, 42-7556 e ...
42-5237.
ATLÂNTICA — Esquina — Posto
4 — prédio alto luxo — 400 m2

super living, sla. jant. 4 qts.
4 banhs. 2 qts. emp. 2 gar. ba-
se 200. mllhBes. Visitas 36-3683.

ESQUINA PRA|A — Máxi-
ma facilidade pagamento e
realmente barato, p/ vender
urgente. Apartamento alto
luxo, 400m2, com dois salões,
sala Jantar, 4 qtos„ com ar-
mários, 3 banhs. soes., 2 qts.
criadas, 2 garagens. Ar cond.
e aquee. central. Aceito apt.
menor como parte pagamen-
to. Infs. e visitas ainda hoje,
com GUTERRES, Telefone:
42-1263.

COPAC. - A IMOBIL.
LUIZ BABO, vende R. Djal-
ma Ulrich, 110, opto. 1207,
luxo, quarto e si. separados,
cozinha, varanda, banh.
compl. etc. c| 12 m de
entr. Pronta entr. Ver e
trotar no Depto. de Vendas
- Tèls: 31-2851 e 31-1621.
1.° Março, 6, CRECI 466.
POMPEU LOUREffiO — 2 salas,

2 qtos| banh. azulejado até o te-
to, grde. coz. área c/ tanque,
denpend. entrega em 60 dias fi-
nal constr. base 45 milhões fins.
Visitas 36-3683.

COPAC. — R. Paula Frei-
tas, 19, apto. 104, sobre pi-
lotis. Pronta entr. A IMOB.
LUIZ BABO. vende de 2 qts.
si. dep. empr. etc. com
19.500 de entr. resto s| ju-
ros em 43 meses. Ver tam-
bém à noite. Infs. no Depto.
de Vendas, tels: 31-2851 e
31-1621, ou pessoalmente à
R. l.° de Março, 6 — 20
anos no mesmo endereço —
Corretores, Advogados, Des-
pachantes. CRECI 466 —
Atenção: junto à praia. Va-
le a pena ser visto.

 Vende-se ap.
Ãv. Rainha JBlsabeth, 571, C-01,
cl 3 quartos, 2 salas, g. terraço,
2 banha., garagem. Tel.: 37-5758.

- ..' ¦' ' 28564 700

BARATA RIBEIRO — Esq".
Bolívar. Vendo ótimo apto.
entrega imediata, grande sa-
Ia, 3 quartos, banh., compl.
com box, coslnha, área com
azulejos, deps. empregada,
andar alto — IMOBILIÁRIA
SUL-AMERICANA. Av. Rio
Branco. 156; sala 1.009-11 —
Tel: 42-1277 — CRECI 147.
AV. AÍTLANTICA, 2.740 ap. 102
36-3389 p 4 — MSpndo frente mag.
apto. Vario 1 salão 1 sal. jant.
4 qts. 2 banh. soe. ampla coz.
dep, emp. 2 garg. atapetado
plnt. óleo mobiliado. Sinal CrS
80 milhões saldo a combinar.

XAVIER SILVEIRA, 50 -
Apto. vazio,sala,2 q. ban.
coz. dep. empr. entrada 10
milhões, saldo a combinar.
Aceito Caixa. T. 32-2400.

51411 700
APART. vazio o| si., J. de lnj.,

2 bons qts.. arm. emb., barra.
cl box e demais depends. Pln-
tura moderna. R. Xav. da 811-
velra, 5011004. Negócio direto,
46-8350. Chaves na.portaria.

27701 700

COPACABANA — Vendemos
magnífico terreno Rua Saint Ro.
man medindo 26 x 15 — Entrega
Imediata. Preço Cr$ 35.000 com
50% à vista e os restantes faci-
litados em 2 anos com Juros.
Tratar IMOB. BERNA LTDA.
Gonçalves Dias 85, 3..° — Tels.:
42-6613 e 52-3185. CRECI 188.

RUA POMPEU LOUREIRO —
Apto. de luxo —.Vendemos no
Posto 5/6, c/ j. de inv. 3 sa-
lões, 4 quartos, 3 banhs. soes. 3
qtos. de emp. garage, etc. —
IMOBILIÁRIA CARRILHO —
Tels. 43-9672 — 23-3412 e 23-4360

CRECI 163.

ENTRE AS PRAIAS DE AR-
POADOR E COPACABANA

1 por andar, com 125m2.
Junto ao Castelinho. Rua
Francisco Otaviano n.° 56.
Sala, 3 quartos, 2 banhei*
ros sociais em côr, azulejo*
dos até o teto, copa-cozi*
nha, dependências comple-
tas para empregada. Área
de serviço c/ instalação pa-
ra máquina. Edifício com
cpenas 7 pavimentos. Cons-
trução e acabamento da
Construtora Tuiuti, Ltda.
Sinal CrS 1.500.000, men-
saudades 500.000. Informa-
ções nb local, hoje e dià-
riamente de 9 às 22 horas,
ou na Av. Rio Branco, 156,
s/ 805 Tels: 52-7494 e ..
32-3813 - JÚLIO BOGO-
RICIN - CRECI 95.

68174 700
ATLÂNTICA — Alto Luxo -
Mais barato no gênero — 550 m2
Ia. loc. prédio luxo — super II-
ving, sla. alm. blbllot. 4 qtos.
c/ arms. 4 banhs. márm. gTde.
copa-coz. 3 qtos emp. í gar.
mostro hoje. Visitas 36-3883.
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COMPRO apartamento, Copaea-
bana, Ipanema, do Posto 4 ao 8:
falio, S quarto*, S banheiros so*
dais, dependências, garagem,
Cr| 30 milhões entrada, restan-
te á longo orno, prestações
mensais até Crf 500 mil Tele-

. tone 87-1291. de 8 às Ílh, 1» as

NEGÓCIO OCASUO — Vendo lrn- — CBJBCI
do. ap. frente 2 ata, S qts. arma-
rios embatido* em. 2 banh*. 1
tanques área dep. emp. garagem.
X vista ra financiado Roa Sá
Ferreira, Tratar 2» feira de . t às
J2h. CIECI 1071.

ALDO MOURA LTDA. — Vende
ap. frente cl terraço, sala, quar-
to. Crí IS milhões flnanc. Inf. na
SecSo de Vendas. Av. Cop. 583,
s| 810. TeL 37-9471 — CRECI 353.
RUA BARATA RIB. — Vendo
ap. saleta, ala. qt conj. coz.
ban. p| 16 mllh. 60% fln. aceito
Cxa. F. NOGUEIRA. TeL 32-9004

50.

COPACABANA - Vendemos 4
apta. 4* quarto * «ala ti deps.
de «mpregada e t quartos e d ps.
todo* d* frente vazio*. Tradt na
BRILHANTE — Rua Hllá- o de.

ffiffisMÓiFe s" «3S riojí *
assenta até Mb. CRECI SU.
•COBERTURA — Posto S — 2 sa-
Ias, 2 quartos, dependendas. 59
milhões: IS entrada, saldo com-' Wnar. Ver local: Rua Raul Poro-
peta, SN, apt, C-01."t 

SALAS tereni*s, banh-
kiten. par» eserit. oa rcslf
et* B. BU». cm Fanls Frei-
tas. Melhor oferta, entres*
«?ata*, m. t$-tlH.
COMPRA-SE apartamento —
Copacabana — Ipanema — Le-
Mon — Sala e S eu S quartos
em. prédio moderno com gara-
cem. Paga-se totalmente â vis-
fa .— Cartas para portaria desta

. jornal a.» I841S.. 

AV. ATLÂNTICA - 380m2
— Construção Bockd, 3 sa*
lóes, 4 quartos, 2 banheiros
sociais, 1 toilette, copa t
cozinha, 2 qtos. de emprt*
gado, 2 vagas na garagem,
maior*» detalhes c| ALFRE-
DO DANTAS - 36-7840 e
42-0620,— CRECI 987.
COPACABANA — Vendo ap. 701
de frente da Av. Copacabana 218
il 3 nla* conluiadas atapetada*
sendo a de jantar c/ moveis fi-
nos. Leandro Martins e lustres.
4 quarto*, **ndo 2 conjugtdoa, tf
ar refrlferado. 2 varandas, S q.
emp. copa, coz. garagem, 215 m2

. de conforto. 160 milhões c/ S0%
financiado*. Ver das S às 11 ho-
ras, diariamente, e tratar Dr.

-VÁLTER. Rua Buenos Aires 104, .
2.» and, sala 22 — 62-8772.
FIGUEIREDO MAGALHÃES 442'— Vendo mag. apto. sala, quar-
to conj. coz. para geladeira, ban.
frente, Gr» 1Í.000. à vtote, acel-
to CE. com sinal d* Cr» 6.000.
Tratar: SS-9154, SANTOS, das S
à» 17 h. ¦ .
COP. — Terraço — Prado Jú-
nior, 281 — C/04 — Qto. c| ar-
nario e sala separados, banh..
coz. e garagem. Luxo. todo mo-
biliado. Sinal S, saldo em 2 anos.
Chave* local ou Av. Cop., 728,
gr. 703 - CRECI 166 - 36-4006
e 87-260». 
COP. - Santa Clara, 26/502 —
Junto praia — Frente, c| 4 qts,
2 salas. banh. em cor c| box,
coz., dep. • garagem. Luxo, to-
do a óleo. Sinal 35, «aldo cm 20
meses. Chaves cl porteiro ou Av.
Cop.. 728, gr. 703 - CRECI 166

39-4006 e 87-2808.
COPAC. — Oportunidade — Dote
ótimos aptos, frente -> 200 m2,
fita. Clara • Lido. Maravilhosos.
Visitas e.mals Informes telefone
27-4141 - CRECI 83.

POSTO 5 — Junto a praia,
400 ml, salão, 4 qtoi. 2 es-
critérios, 2 banhs. sociais,
1 toilette, copa a cozinha, 2
qtos. de empregada, gara-
gem, andar alto, pronta en»
trega, detalhes cl ALFREDO
DANTAS — 36-7840 e ...
42-0820 — CRECI 987.
ATLÂNTICA 2.440/401 - Fren-
te, 3 qt*., sallo, 2 banh*. soes.,
eopa-cot., dep. comp. e gara-
gem Sinal 82 saldo em 2 anos.
Chave* local. Tratar Av. Cop.
721 gr. 703 - CRECI 165 -
88-4006 e 57-2808.
COP. — Vista mar — Av. Ven-
ceslau Brás, 18/1008 — Junto• lato. Qto. • «ala seps., banh,
co*., dep., • garagem Sinal 7,
•aldo 2 ano* CRECI 16». Tratar
AV. Cop., 728, gr- 703 - 38-4006
è 87-2S08.
COP - B. Ribeiro, 536/501 -
1 p| andar, c| 360 ml, ej 4 qts.
c| arms., salâc e| 100 m2, 2 ba-
nheiro* soes, em cor. copa-coz,
dep. comp. d* emp* garagem.
Luxo, pllotls, todo, a óleo e
grandes melhoramentos. Sinal
50, saldo em 3 anos. Ver local.
Tratar Av. Cop,. .728, gr. 703 —
CRECI 16» — 36-4006 e 57-2508.

AV. ATLÂNTICA -450m2
Um por andar, novo, 4

quartos, salão 130 ni2, sa*
là de jantar, 3 banheiros so-
ciais, copa e cozinha, 3 qts.
empregadas, box pi 2 auto-
móveis, maiores detalhes —
36-7840 e 42-0820 - AL-
FREDO DANTAS, - CRE-
Cl 987.
COPACABANA — Posto 6 —
Vendo Cr» 20.000.000, apartámen*
to d* frente de 1 quarto, 1 sala,
banheiro completo, cozinha, área
e WC de empreg., ocupado sem
contrato, facilito pagamento,
aceito caixa. THEOPHILO DA
SILVA GRAÇA, CRECI 101. Av.". Sa. de Copacabana, 1.085, sa-

301 — Tel. 27-3443.
AV. COPACABANA - Vendo
Cr» 17.000.000, apartamento de

qto., 1 sala, banheiro comple-
to e cozinha. Posto 6, facilito pa-
gamento, aceito caixa, THEOPHI-
LO OA SILVA GRAÇA, CRECI
101 — Av. N. Sa. de Copacaba-
na, .1.085, sala 301 — Tel. 27-3443.

ÃY7ÃtÜNTlCÃ^55Õrn2
1 por andar, novo, salão

c| 180 m2, 5 quartos, 3 ba-
nheiros sociais, 1 toilette,
copa e cozinha, 3 qtos. em-
pregadas, 2 vagas na gara-
gem, maiores informações c|
ALFREDO DANTAS 36-7840
42-0820 — CRECI 987.
COPACABANA — Vendo Cr»
100.000.000. Edifício Menescal.
Posto 4, lindis-imo apartamento,
eom 3 quartos, 1 llvlngroom, sa-
lflo jantar, saleta, copa-cozinha,

banheiros completos, depen-
dcnclas amplas de criados etc.
Facilito pagamentos tabela priec.
THEOPHILO DA SILVA GRA-
ÇA, CRECI 101 - Av. N. Sa. de
Copacabana, 1.085, sala 301 —
Tel. 27-3443.
COPACABANA — Compramos
aptos. 1, 2, 3 e 4 quartos pi
clientes. Posto 4 ao 6, Av. Copdc.
Av. Atlfint. Bar. Ribeiro e transv.
PREDIAL MÔNACO LTDA. Av.
Rio Branco, UO, 11." si 1105 —
Tel. 42-7638 — CRECI !>G0.

URGENTE! Posto 5 — Li-
ving, 3 dorm. banh. compl.
copa, coz. área e depend.
pintura nova, pecas claras e
ocupsção imediata. 50%
em 2 anos. IMORILIÁRIA
LONDON LTDA Tels: ..
57-2555 — 36-4767.
VENDE-SE alto luxo npto. 550
m2 — Av. Atlântica, 570 — Cha-
ves e| porteiro — Tratar c| o
proprietário a partir de 2a.-fel-
ra — Te!.: 88-0021.

B2240 700

AV. ATLÂNTICA — Aparta-
mento alto luxo. Dois salões, 4
quartos, 8 banhs. soes, 2 qts.,
criadas, duas garagens. Prédio
soberba apresentação, com to-
dos requisitos, conforto. Pron-
ta entrega. Infs., visitas com
QUTEBRE8. TeL 42-1263, hoje.
COPACABANA — Vendo, 20 me-
tros da prata, ap. de q. b. e Wth.
Alugado contrato vencido. Cr»
12 milhões com Cr» S de amai.
Milton Magalhães. Cred S0. TeL
22-6128. De 12 às lSh.
ALDO MOTJBA LTDA. tem
eonrpnoor pe» • imóvel «le
V. 8a. metano alagado. No-
ttf tcaeio e amtotênda jnrí-
dica por utmm eont» — St-
lnçi*> rápida. SoUcUe-nte «
faça ma bom negado. Inf».
na 8EÇAO DE VENDAS —
Av. Cop., SSt, sala SM. TeL
ZT-UTl - CEEC1 W.
KAIC — Copacabana — Caber»
tura — Rua Pompeu Loureiro,
B — apto. 1.101. Vende-se com
ealeta, salSo decorado, 3 qt** ti
arm. banh. em cor. bar, tarei-
ra, dep. empreg. grande, terra-
Co em cerâmica com planta* or-
namentais, garagem. Grada* de
ferro na* Janelas do* quarto* •
em volta do terraço. Ver ne- lo-
cal. Chave* eom porteiro. Tra-
tar KAIC. Rua do Carmo» 27-A
sobreloja. Tels. 82-2899 e 22-lfeSO.
Creci 282.  . ..
DOMINGOS FERREIRA, US, S.*
andar. S salas, S quarto*, 2 ba-
nheiro*,. 2 quarto* empregada,
garagem, com proprietário..Tel-
26-1284.
COPACABANA — Compra d*
frente entre Bolívar * Santa
Ciam. ap. com aala, q.. b, cor»
Solução rápida. Corretor MIL-
TON MAGALHÃES — CRECI SO
— TeL 22-6128, de 13 as 18 horas.
APARTAMENTOS LUXO —
Duas sala*, 3/4 quartos, 1/2 ba-
nheiro* soeis., deps., criada* *
garagem. Áreas de 1S0 a 200 me-
tros, pronta entrega. Vário» à

. venda. Inf*. visitas tf GÜTER-
RES. Tel. 43-083. Hoje.
SES. PROPEIETARIOS —
Em easo de venda.

fa

Em easo de venda, compra
on permata. ALEXANDRE
O. P. DE MATOR IMÓVEIS
tem a sorocão. Annstência
jurídica na tnasaeto, ata-
liacao «an eampraanissa, doa-

Íiachante 
oftetutads) para

erallzaefo de doemnenta */

ra, 1 a|U de Jantar, S banhei-
ros em mármors, 5 qt*., 3 vaga*
garagem. Infor. 36-3551.

6 — Rua Bulhões de
vendo em edifício su-

um por andar, aparta,
ma, hall, sal&o c| 70 m2,
almoço, coz., 4 qts. cj
3 banhs., tolllete, dep.,

, Obra em revestimento.
FERNANDES, Av. Rio
185, 18.<> — Tel. 42-1280
150).

AV. ATLÂNTICA, Leme —
Vendo andar inteiro, com
dnac frentes, alto Inxo, vista
para o mar e montanha, apt.
dividido em dois, sendo na
parte da Atlântica, 1 salão
com mais de StmZ, quarto
com dotei banho privativo
copa-c*3sinaa, dr—«t* dep.
na parto aue dá para Gas-
tavo Sampaio ama sala eom
4tm2, 2 qaartoa conj. va-
randa e banheiro, prece) e
condiçóc*, T4. M-85S4.

27122 7M
de

10»a
ga-

AV. ATLÂNTICA — V. apt
alto taxo, ocupando todo o
pavtv, maravilhoso panorama,
500m2, hall gd. Uving. aaUo
recepção d lOOml escritório,
lerta cl roup. S gds. derrota,
bra* c) arma. embts. S ba
soes. msroL cops ook* aras cf Ia*
vand. S qtos. 

~
2 cairos —
87-

despesas por parte de V. 8a.
Infs. 87-2781 — 46-W48 —
CBECI 981.
KAIC — Copacabana — cober-
tura — Sua Santa Cara, 239, ap.
C-Ol — Vende-se vazio, tendo:
living, tollete, 3 qte„ arm, banh.
em cor. dep. empreg. Grande
terraço. Elevador social até a eo-
bertura. Preço 70.000.000 cora
10% financiados. Chave* ti por-
teiro. Tratar KAIC' Rua do Car-
mo, 27-A «/loja. Tela. 82-2999 *
22-1860. Creci 288.
RUA RAUL POMPEIA — Ven-
do ap, 1 p/ andar. Alto Luxo,
decor. e mobiliado c/móveis Ja-
carandá, 4 qtos., com arm. emb.
3 banhs., em cores, sala Jantar,
salflo, copa-coz. 2 qtos., emp.
W.C. e garagem. Sinal 40 ml-
hSe*. parte em 4 meses e saldo
«..combinar a longo prazo. Tra-
tar tel. 31-0831. Av. Rio Bran-
eo, 181, */ 403. Ob*. entrega
imediata, prédio novo.
COPAO. — Posto S — Vende-se
ap. aala, quarto, banh., eoslnha,
dep. empregada, área serviço cj
tanque. Nóvo * vasto. — Rua
Francisco Si, 361602 — 214470,
Pr. CARRILHO. |
COPACABANA — Vendo ótimo
ap. vario, ponto excelente, Rua
Constante Ramos, 136, ap. 603,
2 qts., sala, Jard. Inv., banh.
soe, co*., qt. s banh. empreg.,
irea cj tanque, arms. embutidos.
CrS 35 milhos* Chaves com o
porteiro.
COPAO. — Vendo ap. õj 1 sala,
2 qts., depend. eomplet. Infor.
36-3551 
AV. ATLÂNTICA — Vendo no
melhor prédio ap. de superluxo,
c| 600 mJ, po.* preço de ocasião.
2 salões em mármore, da Garra-

COPACABANA - Posto 5.
Rua Barão de Ipanema n.°
99. Apenas 2 por andar.
Amplos apartamentos c| sa-
Ia, 2 c 3 quartos, banheiro
social, copa, cozinha, de-
pendências completas pi em-
pregadas e garagem. Entre
Leopoldo Migaés e Barata
Ribeiro. Construção de H.
Mendlowicx Engenharia —
Inúmeras obras entregaes,

sendo «ma delas em frente
(n.° 110). informações no
local diariamente das 9 às
22 horas, ou à Av. Rio Bran-
co/156, sala 801. Tels.:
52-8774 e 22-2793. JUUÒ
BOGORtCIN, CRECI 95.

68189 700
APROVEITE a Oportunidade,
apt do frente c| aala, hall in-
timo, 3 grande* qts. c| arm. emb.
banh. comp. * dep. — apenas 23
milhões a combinar — R. Prof.
GA8TA0 Barnana 181 apt. 803
(pronto em abril) 36-4507 ou ..
47-5873 — CRECI 600.
COBERTURA — R. Constante
Ramo*,-perto do mar, vende-se
com telefone, terraço de 41 m,
4 salas, 4 quartos e 3 banh. CA-
BRAL — CRECI 532 - 57-6386 ou
87-8379.

COPACABANA - Alto lu-
xo — Aptos, prontos de
saleta, salão, 3 qtos. com
arms. 2 banhs. com piso,de
mármore, copa, cozinha,
deps. o garagem. Prédio
em pilotis c| telefone da
portaria aos aptos, banhs.
e cor. em cô> até o teto,
hall privativo para cada ap.
etc. Acabamento esmerado
e muito bom gosto. Preços
e condições excepcionais —
Ver ate 22 horas na Rua
Bulhões de Carvalho. 622 —
Vendas PAN-IMÓVEIS. Rua
Méxko 119, qr. 801. Tels:
52-5256 e 22-3032 CRECI
704. 68182 700

ALDO MOURA LTDA. ven-
de apto. super luxo, com 560
m2. Av. Atlântica, salões, 6
quartos, demais deps. CrS
260.eoe.000 — Infs. na 8E-
CAO DE VENDAS Av. Co-

Jacabaria, 
583, sala 810. Tei.

7-9471 — CRECI 853.
R. DOMINGOS PERRETRA —
Vendo lindo ap. c| vista p| o
mar. 1 p) andar. 7.° pav. 2 sa-
1 na, 4 qts., 2 banhs., dep. e ga-
ragem. Infor. 38-3851.
AV. ATLÂNTICA — Final de
const. Costa Pereira Boiei. 350
m2. 2 saldes, 4 qts., 3 banhs.
em mármore, 2 vagas na. gara-
gem. Alto luxo. 1 pi andar. —
¦Preço de ocaalao. Infor.. ,38-3551.
POSTO 3 — Oportunidade, sala
grande, 3 qts. c| arm. em ja-
carandá, banh., coz., dep., to*
das aa peças de frente. 2 aps.
p| andar. Decorado e «tapetado,
a apa. de ar cond. Baae CrS 70
milhões 1 ano. Visitas: telefone
36-3551.
POSTO
Carvalho,
perluxo.
com 327
aala de
22,90 ml,
garagem,
R. C.
Branco,
«CRECI

COPA — R. S. Campos — V.
apto. 2 ata. j. Inv. 3 qtos. etc.
Vazio 48 mflhge» — 67-1081.
VENDO — Amplo apartamento,
Av. Copacabana, Posto 9. pron-
ta entrega, 208 mS, garagem, te-
lefone, ar condicionado, atapeta-
do, armários embatidos, 3 salas,
3 quartos,, banheiro, eopa-cozl-
vhMf qu*v"to toste, cniprcfljadâv
por cento e dez mfl, facilitado*.
Proprietário — 56-0382.
VENDE-SE urgência Ed. Com.
melhor ponto Cop. apto, çj. 1 sal.
J. lUV. 9 BUlS dptpCfldfaaCUanB ••••
20.000 S vista oa 26.000 parte fl-
nanetada. Tratar telef. 37-1171.
POSTO O — V. magnit apt*
frente, 11* pavt alto luxo. próx.
à prata, hall gd. salSo soes. 11-
ving. em toda a frente, galeria
c| roup, 2 amplo*, dormts. c|
arms. embts. bsoh. soe. côr. co*
pa-coz. área ejtavand. depend*.
p. empreg. garage. MIRANDA —
67-8892.
COPACABANA - Assis Brasil —
Posto 3 inm frte. Uving.' 3 qt
•I ban. arai. (de. cos* dep. car»
MOvo. INÉDITA 22-8722 — ....
42-7151 — 47-1081 — CRECI-188.
VENDE-SE — R. Pompéta. OU-
mo, apart sala, quarto, sep. j.
inver. ban. coz. cl emp. área.
lanq. Inf. tei «-3314. Cr» SS m.
FRENTE — Novo 3 qt*.' Sala
banh. cox. dep. em arm. emb.
dep. emp. área 80 milhões c|30
de «mal. Toneleros, 388 ap. T0L

Tet: 3S-3788 - CRECI 74S.
ALTO LUXO — 308 mS — 1 por
andar — 4 qto** 3 salas, t banhe
Pilotis — Garagem. Iadevaasávet

37-4830. CRECI 871.
APTO. —q 373 m2 — 1 por
andar — Alto luxo — 3 vagas p|
carro* — S qtos. d* criadas —
Vale a pena ver — 37-4090 —
CRECI 971. '__
COPACABANA — Vende-se
o apto. 841 da Rua Santa
Ciara, XM eom living, sala
de Jantar, 8 qtos, 3 banhs.
copfr-oosinh*, dep. compl. e/
2 ata. emp. o fãnge- Reco
CrX 115401 mil eom faci-
lidado cn 20 prestai*» Ver
no local o tratar Telefone:
28-4877 a 28-8308.
APTO. COPACABANA — Ven-
do, excelente localização junto á
prata, andar alto, lado sombra. c|
hall, salSo, escrlt bnjUot. 3 qtos,
2 banhos, soe., ampla copa-cozl-
nha, despensa, grande área aerv^
qto. e banheiro empreg., gara-
ge. üm por andar, c| ar condic,
parqueta, plnt óleo, tudo de la-
Tel. propriet 36-5300. Preço 180
nulh.  '

VENDEM-SE os apto*. 208 e 207
da Rua Tenente Merones de
Gusmão 110, junto á Praça do
Bairro Peixoto, Copacabana,
Sala, quarto, varanda, banheiro,
cozinha. Telefone para 56-1787
para maiores Informações. .

COPACABANA — Saleta,
sala, quarto, banh. a kítch.
Q. prontos, ótimo negócio.
Preços a partir «Je 19.000.000
pagamento grand. financia-
do. Ver local Av. N. S.
Copacabana, 1137 das 8 as
19 horas. Const. c| garan-
tia SERVENCO. Vendas
Pan-lmóveis, Rua México,
J19,gr. 801. Tels: 52-5256
e 22-3032. CRECI 704.

61200 700

COMPRO — Apt conjugados •
maiores — Copac.-Ipan. Cliente
Urgente. Inédita 22-0733 — ....
42-7181 — 47-1061. ÇBEd-HB.
ATENÇÃO — Senhores proprie-
tários de imóveis em Copacaba-
na — Corretor trabalhando com
imóveis somente em Copacaba-
na aceita doa srs. proprietários
qualquer Imóvel p| vender —
Vendas rápidas e com toda as-
aisténeta técnica, e jurídica. —
Copmss&o corretagem 3%. Apre*
sentaremos pretendentes real-
mente capacitado* pf realização
de venda. Tet 37-4141 — CASA
NOVA — CRECI 83.
COPACABANA — Vende-se 1 ap.
pi and. c| 300 m2 d satto. gde.
Uving, 3 qts. cl arms. embs.. 3
banhs. *oc*, copa. coz-, deps,
criada, gar. ar ref, todas peças.
Soteo" ei «0* *fc« «g;
ver Av. Bainha Elisabeth, 222,
d *r. NOTOSTratar d L0I2
SLWEmA MOVEIS R. 7 de
Srtembrcv;» g* «W. **¦ ""
82-0740 (CREa MS)

COPACABANA — *J**i£r
to, J.tmenut,*m-2£**"
to § — .Entrega *£***»-
45 mmiòes a combinar. Infs.
«•384<- 52218 m
COPACABANA -V. apto. ít
*1. qto. ^^tS^W-Mluxo, 30 nul. fto. ontro 16 mu.
Inf. 87-8357. - - -
POSTO 3 - V. apto^ ft. A. I
qto*. «. *lmç. vsr. «>*•«¦£•
55 mil. 50* em 3 ano*, ouw»
d. 3 qto*. D*P*. «•*• • fla«
57-5307.
AV. ATLÂNTICA, SSS «P»*»
vago qto. ban. kit 18 J__™«s •"»
1 ano. Executiva. CRECI 7S3.
Tel. 2*6838 . t*»™-^ 

m

COPACABANA - Vende-
mos na Rna Aires Saldanha,
2.° andar, apartamento la-
xhoso, todo em perfeito es-
tado. 2 salas, 4 qsjartos, 2
banheiros, parte de serviço
espaçosa. Informações GAS-
TXO MACIEL, Roa do Car-
mo 27, gr. 606. 52-5225 e
52-6698. CRECI 10.

63780 700
SA rERRETRA, 184 — Vendo
apto. S-201 por S mlihOes mata a
construção — sta. 2 qtos. (re-
versivel) área e/tanq. final de
construçSo. Tratar Copae. 374 s/
202 - 37-1888. 82232 700
COPACABANA - R. Hilário
Gouvéa IS esq. Av. Atlântica —
Vendo confortável apto. c/ ...
32 m3 de 2 salões, varanda, 4 qts.
c/ arms. embts. 2 banhs. 1 toi-
lete a vagas na garage, ampla
coz. vazio. 180 milhões. Condi-
ções a combinar. Chaves na por-
tarla c/ Sr. Braga. Infs. CRECI
285. 58333 700

AVALIAÇÃO de Imóveis —
Nio venda sem uma avalia-
cio exata ARRUDA PAL-
CAO avalia e vende imóveis
mesmo alugado*, aolncio rá-
plda, taxa mínima. 18 anos
de tradição. Detalhe* Tele-
fone 36-3788. CBECI 745.
CONJUGADO grande — R. To-
neleros, proz. Siq. Campos, kit.
banh. box p/ gelad. CrS 16.5
(ac. — 31-0909 e 31-0429. —
CRECI 497.

POSTO 5 — Arquiteto vende seu
apto. impecàvebnente decoradq
frente — sala 3 qtos. c/ arma-
rios jacarandá — 2 ban. compl.
dep. emp. tapetes, ar condic. te-
to rebaixados c/ iluminação em-
batida. 65 milhões total 1 ano.
Ver Bolívar 178 port. telef. ...
3S-OMS. 64789 700
AMOBA MOVEIS vende gran-
de apto. c/ 13 peças no Posto 6
por 60 milhões. Detalhes: 26-3196
e 32-3118. (CBECI 178).
COPACABANA — V. apto. ft.
S.o and. Av. AU. 3 ais. 4 qtos.

ban. gar. 170 mil. outro Posto
8. 138 mil, inf. 57-5357.

COPACABANA — Roo Bn-
lhões dé Carvalho — 1 por' pavimenta — Vendemos ap,
com living, 3 quartos, 2 ba-
nheiros, dependências o ga-
ragem. CONTATO IMOBI-
LIARIO LTDA. Rna México
111.gr 301. Tels: 52-1898
e 22-3480. CRECI 342.

63778 700
ATENÇÃO! Posto 4. M*gniflro
apto. de cobertura 1 por andar,
podendo fazer duplex, eom «a-
Uo. aala, 4 quartos, arms. emb.
copa, cos. 2 banhs. soes., 3 qtos.
emprega, área aerv. aproveita-
mento cobertura, garagem, etc
CrS SS a combinar. TeL 87-3879.

3548» 708

ATENÇÃO! Posto 8*4 — Dois
roaaTiificoa aptos** frente* cosi

qto*. salSo * peca* comple-
tas. Tenho de 1 por andar. CrS
50 a combinar, cada. TeL 67-3878.

2S468 700

ATENÇÃO! Posto 4. Próx. mar.
Magnífico apto. luxo, 1 por an-
dar, eom 4 qtos, arma, embuta.
3 salões e peças em dobro, ga-
ragem, etc. MOOmS). CrS 140 a^eL

FLAMENGO 900

combinar. TeL 57-8879.
28470 100

COPACABANA - Vendem-
se, em construção, à Roa Sã
Ferreira, 123 (Posto 6), óti-
mos apartamentos de 1 sa-
lão, 3 quartos, 2 banheiros,
demais dependências e ga-
ragem. Edifício de apenas 2
unidades por pavimento. —
Corretores no local. Cons-
tração de Cavalcanti, Jun-
queira S.A. Vendas de
JOÃO SILVA (CRECI 742)
Av. 13 de Maio, 23 - 10.°
andar. Tel: 42-8177.

AV. ATUNTICA - Pron-
ta entrega. Vende-se um
luxuoso' apartamento, em
edifício de 2 frentes, com 2
salões, 4 quartos, demais de-
pendências e 2 vagas de ga-
ragem. Construção de Ca-
valcanti Junqueira S.A. —
Vendo de JOÃO SILVA -
(CRECI 742) - Av. 13 de
Maio, 23, 10° andar. Tel:
42-8177. 68170 700

BASTIDORES IMOBILIÁRIOS

ACEITO Caixa — Vendo ótimo
apto. com 3 qtos. 1 sala. etc.
frente, Av. Copac. .entre Sá per-
reira e 6. Lima. Bom edifício, c|
Inquilino já notificado — Preço
único 4S.000.000 — Visitas e mais
Informes tel. 27-4141. CREa 83.
AVENIDA COPACABANA, 945
— Ver hoje direto das 9 is 12h
o apto. 507, vazio, cl 2 gdes. qts.
sala, varanda, etc. 18.000 de en-
trada, saldo em 30 meses — RO-
BERTO CONTE — CRECI 142 —
Tel. 22-8042. ;
COPACAB. — Leopoldo Mlguez
!)2. — Vendo apar. 502 s. 2 qt.
dependen. completas alugado s|
contr. Ver 1002 at* 11 horas.

PôSTO 6 — Ed. Paquequer. Av.
Copacabana 123811204. Vendo apt.
de frente todo decorado. L. XV
grande quarto, salão, sala, va-
randa de 7 m. hall, cozinha azu-
lejada até o teto. 35 m, 23 4
vista 10 1 ano, vendo tel
47-2369. N3o tem q. empregada.

ALDO MOURA LTDA. vende a
dez passos Av. Atlântica apto.
superluxo, frente, c| tel. rica-
mente decorado. Ap. cond. etc.
sala, quarto, ban. em mármore,
coz. — Cr$ 30 mllhOes. Inf. na
Seçfio de Vendas. Av. Cop. 583,
&| 810. Tel.: 37-9471. CREa 353.

AV. ATLÂNTICA, 2.856 —
Palácio Champs Elisée, apt.
gde., vazio, vendo fte. praia,
320 milhões. 200 entr. e 120
t ano, com corr, monet. mais
juros. Aceito proposta à vis-
ta. Chaves porteiro Martins.

53040 700
R. ALTE. GONÇALVES — V.
apt" de alto luxo, pr»x. á praia,
Edlf. Suntuoso, c| 300 m2, de:
hall 2 gds. saldes soes. galeria
cj arms. 4 dormts. espaes. 2
banhs. soes. côr, copa-coz. Área
cl lavand. 2 qtos. p| empreg. ga-
rage. MIRANDA — 57-5892.

Os imóveis foreiros -
que se impõem

Vamos abordar iste assunto que encabeça a nossa
crônica de hoje, face a alaumas consultas que vimos
recebendo periodicamente, mas que nem sempre res-
pondemos por nao podermos atender à cada leitor em
separado.

Como é notório, o imóvel foreiro nfio tem o mes.
mo valor que um alodial. Alem da tnaçante tare/a de
se paoar aquelas ridículas taxas anuais de foro
(Departamento do Patrimônio da Guanabara) existem
terrenos que paoam taxa anual de Cr$ 1 (um cru-
zeiro mesmo) de jôro. Não compensa, como se vê, o tra-
balho dos funcionários que expedem as guias em 3 vias
prennes de detalhes, e menos, ainda, o atendimento
na coletoria.

.Assim é que, tfldas as vizes em que temos sido
consultados, opinamos, de imediato, pela remissão, e
ante* do início das obras, de vez que, para efeito de
cálculo, as benfeitorias tão, também, computadas. De-
pois, cabe ao senhorio direto o direito de avaliar o
imóvel antes de conceder a remissão.

Em se tratando de terreno foreiro ao Estado da
Guanabara, a remissão vem sendo cobrada d base de
3,75% sobre a avaliação, o que representa, em outras
palavras, o pagamento de um laudêmio e me\o.% No
entanto, em se tratando de imóvel foreiro às insti-
tuições particulares ou mesmo à algumas famílias que
detêm, tradicionalmente, o domínio direto de imóveis
altamente valorizados na cidade, a remissão, quando
pretendida, torna-se verdadeiro problema. Cobram, na
verdade, um absurdo. Damos um exemplo; uma dessas
instituições estipulou, como taxa de remissão, receber
no local das futuras obras, nada menos que 3 aparta-
mentos de 2 quartos e sala, etc. O incorporador, jií
se vi, desistiu da remissão e vem apagando o* laudé-
mios d base de 2,5% sobre os valores das frações
ideai* de terreno que vem alienando aos condôminos.
Aliás, diga-se de passagem, o laudêmio é sempre de-
vido d base 2,5% sobre o valor da alienação, quando
outra taxa não é estipulada no título de afvramento
(art. 686 do Código Civil), isse pagamento repre-

senta uma verdadeira comissão de corretagem imobi-
liaria "ad-perpetuam" em lavor do feliz detentor do
domínio direto.

No que concerne ao pagamento da pensão ou foro
anual (importância inexpressiva, como já dissemos, e,
por isso mesmo, muitas vezes esquecida de pagar pelo
enfiteuta ou foreiro), há que se atentar para a cláusula
de comisso que favorece o senhorio direto. Se deixar
de ser pago por 3 anos seguidos o jôro devido, a
enfiteuse se extingue, na forma preceituada pelo art.
692 do Código Civil, revertendo o imóvel ao domínio
pleno do senhorio direto, indenizando este ao enfiteura
nas benfeitorias acaso existentes. A propósito, devemos
lembrar de acordo com o que dispõe o Decreto n?
22.755 de 31 de maio de 1933, que os terrenos de
marinhas e todos os mais foreiros do Domínio da
União, não podem ter os seus aforamentos resgatado*,
vedados que foram no mencionado diploma iegal.

Há que se usar de toda a cautela, toda a vez que
se pretender adquirir imóveis /oreiros, principalmen-
te às instituições privadas e famílias, eis que todas
elas estão devidamente (e como!) assessoradas por
causídicos que militam com autoridade na matéria.
E, em alguns casos, com autoridade até "demais"
Exemplos e recentes: na Rua Hadocfc Lobo. O senhorio
direto, e sem dar nome aos bois, foi consultado con-
forme determina o art. 683 do Código Civil, para exer-
cer o seu direito de preferência nas condições em que
seria efetuada a transação. Longe de responder no
prazo limitado pela lei (30 dias valendo o seu silên-
cio como consentimento), fixou "sponte sua" um valor
superior, em dâbro, ao do preço da transação, á guisa
de "avaliação". Ora, o art. 686 do Código é cristalino,
quando determina que o laudámio é devido á base dc
2,5% sobre o valor da alienação. Se o senhorio direto
julgar pouco o preço anunciado, cabe-lhe exercer o
direito de opção na compra e nada mais. No entanto,
há quem se submeta a impostura.

A matéria comporta apreciação mais longa. Mas
o espaço o (velho problema que bem entendemos) li-
mita-nos, por hoje, ao que ficou escrito. No entanto,

Cautelas e providências
na sua aquisição

pela manifestação de interesse que possa suscitar, voi-
taremos ao assunto.

Várias
Relevante, sem duvida, a medida imposta pelo

Ato Complementar n.° 27, baixado pelo Executivo Fe-
deral, que permite o pagamento do Imposto de Trans-
missão inter vivos d base de 1% (hum por-cento). O
"termômetro" do mercado, a AJIL, acusa, somente em
3 incorporações, cerca de 1.200 guias de transmissão.
Releva notar — quem diz é o Carlos Monteiro, audi-
tor daquela firma — que os adquirentes de vagas de
garagem são os que mais comparecem. Em miúdos: a
conceituação de propriedade de vaga de garagem i
análoga à posse e domínio sabre qualquer outro imóvel.

Ainda sobre vaga de garagem — na Rua Se-
nador Dantas, onde antes existia a "Casa Rollas", está
sendo construído, em ritmo acelerado, o Edifício Hen-
ry. No lançamento (foram vendidas 280 das 400 va-
gas), cada vaga custava em média 5 milhões de cru-
zeiros. Isso há 9 meses atrás. Hoje, com o edifício já
praticamente concluído (entrega em maio) as reven-
das estão na ordem de 15 milhões. Fenômeno? Não.
Realidade. Cada vaga rende, normalmente 5 mil cru-
zeiros por dia, nas 24 horas em que o edifício funcio-
na. Traduzindo: resultado de 3% ao mês sobre o capi-
tal empregado a prazo de 24 meses.

t impressionante o clima de confiança no mer-
cado imobiliário; a GB — Publicidade e Promoções
Ltda., prepara, ativamente os lay outs de 5 importantes
lançamentos. O fato: são cinco firmas distintas. A rea-
lidade: uma dessas firmas, apenas com o "classifi-
cado" no CORREIO DA MANHA, para receber inseri-
ções, vendem o prédio todo, na Rua Joana Angélica,
em Ipanema. Nove apartamentos de 160 m.2, cada um.

incorporações — "a passo de cagado" certas
incorporações. Contrariando a lei, não se exibe, osten-
sivamente, o nome dos incorporadores. Por que será?

Hélio Verri, o "capitão de vendas" e os seus
planos. Os planos do homem resultam, por tistemá-
tica, em vendas. Vem at com duas "carnes assadas"
em Ipanema.

A Rua Barão de Itaipu, no Andaraí. Os pessi-
mistas: é difícil de vender. O fato: em 36 apartámen-
tos, 30 foram vendidos com as frações de terreno pa-
gas k vista.

Plano Impacto da Copeg: os condomínios que
se habilitaram ao recebimento de financiamentos para
conclusão das obras, esbarram com problemas simples:
falta de legalização fiscal dos empreendimentos. Con-
siste na falta de: averbação da demolição do prédio
antigo; averbação da discriminação da* frações do ter-
reno; averbação das escrituras de promessas de cessão
feitas aos condôminos; registro da escritura de con-
venção dentro da Lei n.° 4.591; mudança de taxação
do imóvel do predial antjgo para territorial atual; des-
dobramento da inscrição territorial com reserva de ins-
cnção própria para cada unidade em construção. In-
formação da AJIL: a maioria dos incorporadores não
cumprem essas obrigações por falta de assessoramen-
to, e nada mais. As escrituras são taxativas: todas as
despesas de legalização jurídica e fiscal correm, como
de praxe, por conta do condômino. Pergunta-se: — Por
que deixar o condômino desassistldo?

Laudêmio: é, como sempre se afirma, um pri-
vtlégio da era feudal. Por que famílias que residem
na Europa recebem, através de seus procuradores, ta-
xas de foro anuais e laudêmios à base de 2,5% (e às
vezes mais), dependendo das estipulações da carta de
aforamento, sem nada fazerem ou produzirem em be-
ne/ício do imóvel?

Lucro imobiliário: Abolido totalmente. Paga-se,
apenas, nas transações anteriores ao novo decreto,
quando se verificar o fato gerador. Traduzindo: em
linguagem fiscal, o fato gerador se origina quando
paga a última prestação do preço da transação. En-
tendemos assim que, mesmo que a transação tenha sido
iniciada na uigência da legislação que cobrava o tri-
buto, no ato do pagamento da última prestação (este
ano) o imposto não é devido.

FIAMENGO — Vendem-se óti-
mos apartamentos prontos de
aala e dois quartos com e sem
dependências e garaic. De fren-
te, laterais ou com terraço. Ver
à Rua Faisiandu, 179. Tratar dl-
retamente com a firma constru-
tora M. HAZAN te NUDKL-
MAN LTDA. Telef. 23-3897 -
Rua Mayrink Veiga, 4, 11.» and.
Seção de Vendai. Aceltam-se
£oWas 16382 900
FLAMENGO _ Vende-se ap. c|
¦ala, qto. aepar., ^^¦•CM-\deps. criada. Preço Jl mllh., Ç|
U mllh. fia. 2 anos. Vjr Bua
Marques de Abvantw, 189, c| o
porteiro Ipifaruo. Tratar com
LTOOL1VTURA IMÔVaUB. Rua
7 de ffctemtak^»«*.?« -
Tel.: 82-074» (OR1CI 198).
FLAMENGO — Vendo ótimo ap.
todo de frente. baU de «tov*gor
exclusivo, ei S quartof. 1aaloes,
grande coz. copa, grande banhei-
ro, dep. de empr. Entrega ime-
diata. Infor. Av. Rio Branco 57
a/804. Tel. 23-2803.
FLAMENGO — Vende-te o
apto. 1*1 ti» *¦» VtiwaaAv,
177, eon living, aala, de Jan-
tar, 4 «te*, S banha., copa-
cosinna, *ep. compL eom 2
«toa, de emp. e E*rage. *J*"
co: Cr» 120.OOO mil com fa-
ciltdade em 20 mewt. Entre-
g» em 5/67 — Ver no local

g trator: 22-4277 e 28-3302.
VENDO apto. 1.204, Marques de
Abrantes, B2-F, a., q, com 8 mi-
hOcs entrada saldo 18 metes.
Tratar 22-427» de 14 àt 17h. Ver
porteiro.  .
AV. RUI BARBOSA — Vendo,
vazio, ótimo ap. 3 talas, a qs.,

ba., c, c, 2 qt., c, etc. Cr8
110.090. fac. A. PONCE DE
LMOS — 28-2708 (CBECI 98),.

FLAMENGO - Vendemos
apto. com tala, 3 quartos,
cozinha, banheiro e depen-
dências. Entrega imediata.

CONTATO IMOBILIÁ-
RIO LTDA. Rua México, 111
gr. 301. Tels.: 52-1898 e
22-3480 - CRECI 342.

63777 900
FLAMENGO — Vende-se apto.
em construção adiantada, de
frente para a praia. 200 m2. —
Tratar 32-6881.
VENDO ou troco ap. 4 q. 1 sa-
Uo, 2 b. soe. dep. comp. and.
alto por ap, menor em Cop. ou
flamengo. Tratar: TeL 25-8767.
PRAIA DO FLAMENGO —
Pronta entrei» — Vendo c/
560 m2, com 3 salões, 5 qts.,
rouparia, 3 banheiros sociais,

quartos a banheiro empr.
copa, cosinha, refrigeração
central, 3 varas na «ararem
etc. Cri tOO milhões a com-
binar. Tel. 52-3190 — CRE-
CI 768. .
FLAMENGO — Av. Osvaldo Cruz,
08, andar alto, de frente. Sala
e quarto separado», com depen-
dénciaa de empregada, cozinha
espaçosa com fogio de quatro
bocas, área c| tanque e garagem.
Obras em fase de alvenaria. Pre-
co e condições excepcionais. —
Veja hoje mesmo com o corre-
tor no local da obra. C.L.C.
(CRECI 209) — Rua do Carmo,
17, 2.° andar — Tela.: 31-2877 e
31-1548.
FLAMENGO — Rna Pais-
tando, 287 — Ver no local —
Vendo ótimos aptos, com 1
sala, 1 quarto, dep. compl.
empret*., vaga caragem, si-
nal 8 milhões, saldo a «nem
tenha financiamento Caixa
Ecoitom. oa Instituto. Tel.
52-3190 — CRECI 768.
PRAIA DO FLAMENGO — Edi-
ficlo Conde de Nassau — Ven-
demoa 2 quartos, 2 salas conju-
gadas, banh. completo, cozinha,
dep». de serviço e empregada,
garagem. Vazio. Preço e condi-
«ces a combinar. — Tratar: H.
MARTINS te MOLINARI LTDA.,
7 de Setembro, 88, s| 604|6 —
Tel.: 22-3655 (CRECI 265).

FLAMENGO — Vende-se
opto. com frente para o
mar. A mais bela vista pa-
norámica do Rio, 8.° andar

Preço 100 milhões com
todo o mobiliário quase sem
uso. Sem móveis 90 milhões.
Recebe-se como parte do pa-
gamento outro apto. em
Copacabana de frente porém
longe do mar. O que se ven-
de tem 3 quartos, 2 salas, 2
banheiros sociais, copa-co-
zinha a dependências com-
pletas de empregada, com
garagem e elevador social
privativo. Tratar pelo tele-
fone 37-3146 ou 501877.
COBERTURA — Frente, terraço
40 m2, living, 3 dorm. 2 banhs,
(cores), copa, coz, área, depend,
IMOBILIÁRIA LONDON LTDA.
Tels: 87-2865 — 36-4767.
FLAMENGO — Merques Abran-
tes, novo, fte. sala, 3 qtos. 2
ban. boxe ai um., armários finos,
dep. garagem, 60 milh&es, 50%
3 anos. INÍDrTA, 22-5722
42-7151 e 47-1081 CRECI-159.

PRAIA DO FLAMENGO 328
Junto ao Consulado Bri-

tônico. Edif. Lyon, de alto
luxo, sobre pilotis, vendemos
magníficos apartamentos c/
living, sala de jantar, 3 óti-
mos quartos, 2 banheiros
sociais azulejados em côr
até o teto, copa, cozinha,
área de serviço, quarto e ba-
nheiro de empregada. Ga-
ragem. Sinal de Cr$
1.365.000. Prestações men-
sais de Cr$ 438.270. Cons-
trução Marcha Engenharia
Ltda. Vendas: JÚLIO B0-
GORICIN- CRECI 95 Av.
Rio Branco, 156, sala 801.
Tels: 52-8774 e 22-2793. In-
formações no local, diária-
mente até às 22 horas.

FLAMENGO - Aptos, de
salão, 2 ou 3 qtos. e deps.
Q. prontos. Prédio sobre
pilotis, apenas 4 aps. por
andar. Preços a partir de
30.000.000 — Pagamento
grande financiado. Ver no
local Rua Correia Datra, 145
das 8 às 19 horas. Const.
cl garantia Servenco. Ven-
das PAN-IMÓVEIS, R. Mé-
xico, 119, gr. 801. Tels: ..
52-5256 e 22-3032 — CRE-
Cl 704.

FLAMENGO — Olrimosaps.
de sala, 2 qtos. deps. e ga-
ragem. Preços e condições
excepciona». Ver na Rua
Senador Vergueiro, 218, das

às 19 horas. Vendas PAN-^
IMÓVEIS —R.México 119,
gr. 801. Telefones: 52-5256
e 22-3032. CRECI 704.

61199 900
PRAIA DO FLAMENGO — Ur-
gente — Linda vista — todo de
esquina. 180 m2 — salSo, 3 qtos.

banhs. qto. duplo empr. bara-
tisslmo — base 80 milhões, acei-
to oferta á vista. Visites 36-3683.
FLAMENGO — Vendo, junto à
praia, um lindo apt. frte. andar
alto c/ 2 qts. 1 si. dep. empreg,
etc. Preço 18 milhões, io è vis-
ta e o resto pela Caixa. Tratar
26-3479 de 9 ás 13. Urgente.
FLAMENGO — S. Senador
Vergueiro, Junto a Tncnmã.
Vendo ótimo apto. com 250
m2. com 2 salões, 4 qts., eom
a. emb,, 2 banh. soe., copa
e coc., a. aerv., 2 qts. emp.
e WC, garagem. Sinal a com-
binar, saldo em 24 meses —
Infs. e chaves na TASSO
LOPES IMÓVEIS — CRECI
416 — Av. Abate. Barroso.
91, grupos 604/605 — Tels.
42-5321, 42-7556 e 42-5237.
FLAMENGO — Vende-te apto!
de luxo, composto de saleta, 2
grandes salas, 4 dormitórios com
armários, 2 b. sociais, copa, co-
zinha, 2 quartos emp. demais
dep. e garagem. Preço Cr$
100.000.000 cond. a combinar. —
Inf. detalhada com ENTR LTDA.
Rua Ouvidor 86, 5.*. Telefones:
31-2332 e 36-3621. CRECI 273.
VENDE-SE ótimo apart. adiant.
constr. 2 «alas, 3 quartos, dep. e
garagem. Pag. facilit. — Tel....
62-4961. ¦
VENDO apartamento de quarto
e sala separados, saleta, jardim
de inverno, cozinha e banheiro.
Tratar com o,proprietário todos
os dias no local à R. Corrêa Du-
tra 55, apartamento 204 — Fia-
mengo.

FLAMENGO — Apartámen-
to — Vende-se com facili-
dade de pagamento, o ap.
401 da Rua Alte. Tamanda-
ré 67. De frente, desocupa-
do, constante de 2 salas, 3
quartos, jardim de inverno,
banheiro, cozinha, área de
serviço, quarto e banheiro
para empregada. Visitas c|
o porteiro, diariamente, das
10 às 14 horas. Detalhes
no escritório de MANOEL
DE SOUSA SANTOS, Carmo
9-11.° tels: 31-0314 c
31-2372 - CRECI 134.
FLAMENGO — Vdo. apto. salão,

qtos. t banhs. sociais, copa-
coz; área c/ 2 tqs. e nep. compl.
fte. p/ o mar tenho outros c/
garagem — 45-3983. CRECI 190.
FLAMENGO — Vendo ap. 101.
R. Barão de Icarai, 14, qt. 2 si.
dep. garag. Visitem, 26 milhões.
Facilito. H. SILVA. R. Gonç.
Dias 89 s/405. Tels.: 52-3886 e
52-3840. CRECI 648.
FLAMENGO — Vendo apto. R.
Senador Vergueiro, qto. 2 salas,
dep. etc. Visitem. Facilito. H.
SILVA — R. Gonç. Dias 89 s/405.
Tels.: 52-3886 — 52-3840 e 29-8903.
R. Sanatório 61 s/204. CRECI
n.° 648.
P. DO FLAMENGO — Ed.
Conde de Nassan — Todo de
esquina — Salão, sala jant.
sala música, 3 qts., com arms.
closet. 2 banhs. piso mároi.,
grde. copa-coz., depend, gar.,
visitas 36-3683.

29560 900
COBERTURA — Vendo de LuxoOsvaldo Cruz, 78 — Chaves
com o Porteiro. 58907 900
AVENIDA OSVALDOCRÜZ

n.° 137 — Vendemos
apartamentos de um poran-
dar sobre pilotis, de alto
luxo, em construção com
360 m2, com hall, 2 salões,
toilette, 4 amplos dormitó-
rios, 3 banheiros completos,
copa, cozinha, dois quartos
de empregada e 2 vagas de
garagem. Obra na 11a. laje.
Construção de Pires & San-
tos S.A. Preço Cr$ 
90.000.000 financiados em
15 meses. Ver e tratar das

às 19 horas ou na

JOSÉ GUERRA NETO

FLAMENGO - Junto à
praia e ao magnífico par-
que. Edifício Cherbourg —
Rua Senador Vergueiro, 93,
apartamentos c/ sala, living,
2 quartos, copa-cozinha, ba-
nheiro social, área de servi-
ço, quarto e banheiro de
empregada. Garagem Sinal
de Cr$ 1.215 500. Não
perca esta oportunidade —
Construção de Marcha En-
genharia Ltda. Vendas: JU-
LIO BOGORICIN - CRE-
Cl 95. Av. Rio Branco, 156
s/ 801. Tels: 52-8774 e ..
22-2793. Informações no lo-
cal, diariamente até às 22h.

61502 900

Rua México, 11,12.° andar.
Tels.: 42-6874 e 52-3612.
Primeira classe no ramo
imobiliário. CRECI 258.

61512 900
FLAMENGO — Magníficos
apartamentos — Todos de
frente. Vendemos na Praia
do Flamengo, 60, descorti-
nando maravilhosa vista pa-
ra o mar e jardins. Prédio
sobre pilotis, construção
acelerada com a garantia
da SISAL — Todos os apar-
tamentos totalmente inde-
vassáveis com hall, lindo sa-
lão conjugado, 3 amplos
dormitórios com armários, 2
banheiros sociais, copa-cozi-
nha, 2 quartos e banheiro
de criada e garage. Entra-
doi 8.000.000 e 600.000 por
mês. Informações no local
na Praia do Flamengo, 60,
des 9 às 22 horas ou na:

I mg ^ffflfrlIuM
Rua México, 11, 12° andar.
Tels.: 42-6874 e 52-3612.
Primeira classe nó ramo
imobiliário. CRECI 258.

61513 900
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BUA FERREDíA VIANA — 130
m*: 1 por andar, 1 salão, varan-
da, 3 quartos transformados em
2, 2 banheiros sociais, dep.
comp., mobiliado còm telefone.
Vazio. Vendo urgente rr.ocívo
viagem, aceito proposta a vista,
ou grandemente facilitado. Ver
hoje com JORGE CASADO, ..
57-3486. CRECI-428.
RUA SAO CLEMENTE 371 

"ãp.

702, vazio, vendo 3 quartos e
demais acomodações — Ver lo-
cal. Tratar Rua Visconde de
Inhaúma 134 sala 416.

JARDIM BOTÂNICO 901

KAIC — Ipanema — Cobertu-
ra — Castelinho — Av. Vieira
Souto, 140 C-01. Vende-se com
250m2, final de construção. Pre-
ço 170 milhões com 72.800.000
sinal, saldo íinanc. Chaves com
porteiro. Tratar KAIC. Rua do
Carmo, 27-A, s/loja. Tels. 52-2395
e 22-1860. Creci 283.
LAGOA — Lado Ipanema.
Espetacular apto. com 400m2
— Dois salões, 4 qts. com
arms., gala, música, 3 baniu,
soes., 2 qts. criadas, gaia-
gem. Acerto apto. menor co-
mò parte pagamento. Finan-
cio e facilito. Infs. visitas
ainda hoje, com GUTEBRES,
Tel. 42-1263.
IPANEMA — Vendem-se em

IPANEMA — 1 por andar,
solão, 3 qtos. 2 banhs. co-
pa, coz. garagem etc. En-
treoo em 1 ano Preço 55 banheiro de empregada, área crrega em l ano. rreçu jj tanque, será vendido èm leilão

pelo Leiloeiro PAULO BRAME,milhões a combinar. Infs.
47-3346. 52220 1300
IPANEMA — Vendo espetacular
ap. em prédio novo, c| 2 salas
em mármore, 3 qts. c| armários,
2 banha., depénd. e garagem.
Infor. 36-3551. '
IPANEMA — Lagoa. Motivo via-
gem. Luxuosamente decorado e
atapetado belíssimo apto. 480m2
apenas 180 milhões 50% 20 me-
ses nAvo l/por andar salão c/
85m2 sala de estar com 42m2
sala de almoço com 25m2 4 qtos.
c/armários emb. toilette, 2 banh.

LARANJEIRAS — Apartamento LEBLON — Vendo apto. de LEME — Av. N. S. Copacabana
n.o 201, de frente, no Edifício iUXOl novo, pronto, local pri- 44, ap. 301 — Esquina, com 3 qts""-"¦¦=¦¦ * »"* "•-T-»- viieglado, sala, living. 4 ais. ""*" M,a- tAdBS MMS de fran-

2 banheiros, amplas depen-
dências garage. Tratar no
local à R. Arthur Araripe, 1,
apto. 1.003, final Av. Vise.
Albuquerque.

'Duas Palmeiras'', à Rua das La'
ranjelras, 553, com sala, 2 quar-
tos, banheiro, cozinha, quarto e

na quinta-feira, 16 de fevereiro
de 1067, is 16 horas, no local.
Mais Infs. tel.: 31-0228.

LARANJEIRAS — Cosme
Velho — Lançamento —
KAIC — KOSMOS ADMI-
NISTRAÇAO, INDUSTRIA
E COMÉRCIO S. A. está
aceitando reservas — Inseri-
cão para venda de ótimos
aptos, de 1 sala, 2 qts., banh.
coi., dep. emprés;. com fi

grde. sala, todas peças de fren-
te, cozinha, dep. compl. empr. e
garagem. NCR$ 70.000 a vista
Tratar a Av. Graça Aranha n°
333 s| 1 2, ou pelos Tels. 52-2607
e 52-7871, seg.-feira a partir de
9 horas.

LEBLON — Vendo cobertura
nova de luxo, área 6ü0m2 útil
360m2, lindos terraços encanta-
dora vista. Elevador até a mes-
ma. Próximo à praia. Aceito
apto. como parte de pagamento
e temos aptos, e residências —
36-1700 e 32-9354. ALVIM.

. 58144 1500

LEBLON — Jardim de Alah.
Mobi). Sala 3 qts. dep. em-

nanciamento a longo prazo pref. 45 milhões. 20 a vista.

APARTAMENTO — ótimo, si. e
qto. conj. em final constr. fren-

.te Av. Princ. Isabel, andar alto,
lado sombra, vista praia. Tel. ..
22-5539 — Sr. COSTA — CRECI
782.

SAO CRISTÓVÃO — Em cons-
truçSo. Vendo sobreloja dupla,
com serventias, serve para tudo.
Preço de oportunidade. Ver no
local para crer. 48-2336 e 32-5689.

SAO CRISTÓVÃO — Vendo um
ap. de 2 qts., sala, j. de' inv.,
garagem, dep. de empreg. compl,
cozinha grande, banheiro com
ladrllho até o teto. De frente.
Vista para o mar. Local muito
arejado, 50% do total da obra já
construído. Preço de cessão:
7.500, com 2 milhões sinal, 5
parcelas de SOO mil em 15 m«*
ses. Tratar pessoalmente, com o
próprio, aceito proposta para

TtfUCA — Loja de «*q. era
construção i R.,Conde de Bon»
fim, próximo a Praça Saeríj.Pe-
fi*. ótimo ponto. Tratar Av.
Rio Branco, 131 »/802. Tel. ....
42-0998 — CRECI 16.

H. LOBO — Apto. quase'.pica-
to com sala, 2 qts., banh. e^a-
pleto, cozinha. área c/tengue.
dep. p/emprèg. — Vendemo»
ótimo de frente 2.° andar na.Bu*
Aguiar 49 — Condições a cottpl-
nar. PREDIAL COLISEUJL/TTM.
_ 22-4362 e 12-03O6. CRECI 44.

LINS VASCONCEL. 1700 32-5689. Negócio da China

MUDA — Vende-s» Bnda-«wa
de um só pavimento 4 a. 1; ¦»
jardim. 2 varandas — JWetPSQ

forma de pagamento." 48-2336 e milhões. Tratar com o P»pne-
tário, 36-6530.

R. frei solano, 22 - vendo ¦¦"¦;-"¦" ,-..—...---... «'»»"»'«teS"»' 
àta"emo"reB"c/' e pequena entrada, demaia Tratar pelo tel. 47-2792 c/

ç/entrega imediata, ampla mo- COnstrUÇOO, entre OS RUOS ^C lavaria g^rag?mÈp°- informações na KAIC. R. do D? Maria.
derna, funcional residência p/
família de posses. Veja dia todo
junto Igreja Sta. Margarida Ma-
ria. Fte. Saudade. Aceito oferta
acima de 150 milhões pag. faci-
litado em imóveis na Zona Sul.
Tels. 22-6917 e 42-6748. CRECI
n." 643.
LAGOA — Palacete. Ocasião,
realmente luxuoso moderno con-
fôrto, riqueza, 6 dormitórios, 4
salas, piscina, garag. Vendo. Fa-
cilito. Só pessoalmente. H. SIL-
VA. R. Gonç. Dias 89 s/405. Tels.
52-3886 e 52-3840. CRECI 648.

Alberto de Campos e Almi- tácio Pessoa. Tei. 36-3788.
rante Saddock (Te Sá, óti- |pANEMA __ Vendemosmos apartamentos de 1 sa
lão, 3 quartos, 2 banheiros,
demais dependências • área
de parqueamento nos pilo-
tis. Edifício de 4 andares
com 2 unidades por pavi-
mento, ambas de frente —

Carmo, 27-A a/loja, Tels.
52-2995 e 22-1860 — CRECI
283.
TERRENO — V. próx. ao Largo
do Machado, magnífico terreno,
plano, esquina, com 1.800m2.

amora imóveis vende boni- Junqueira S.A. Vendas de
ta, grande, confortável e sólida i/ntV. cii ma irtttri "1Â")\
casa em centro de terreno, em JOÃO SILVA ILKCU IHl).
uma das melhores ruas planas Av. 13 de Maio, 23, 10.°do J. Bonitânico, por 160 mi- j — , Ât otiiIhões. Detalhes 26-3196 e 32-3115 andar. Tel: 4Z-OI//.

apartamento 4.° andar, pré-
dio centro de terreno, 2
quartos, sala e dependências, miranda'- 57-5892
em final de construção. In- S'i^J^Lmam^m\V3aT'
£ - fiprf/s ki ae 'rente, pronta entrega, 2, Ul-
formações GA5TAU MA- timos andares, c| varandas pa-
Tin Bn« Ar. r.,«« YI norftmlcas e vistas deslumbran-

mento, amoas oe mm - ^ _ 52.5225 p 52-6698 4 anos t. pÍSc.. VerT tratar
Construçao_ de Cavalcanti, lCRECi10 63779 1300 ?

LEBLON — R. Major Rubens
Vaz. Vende-se ótimo terreno. —
Preço e condições Av. Rio Bran-
co, 131, a| 802, tel.: 42-0998 —
CRECI 16.
VENDEM-SE aparta, luxo, 2 e Ãqüídab», 710, casa 10. Ver no
quartos e quarto e sala separa- local. Tratar a tarde, 52-9074.
dos. Leblon, Copacabana, Fia- iwwms _ vende 2 lo-
inengo. Tel.: 52-2868. AMÔRA MÓVEIS — .venoe aio

BUA DONA ROMANA — Pré-
dio e Casa para Colégio ou In-
dústrla, ambos no mesmo terre-
no. Vendo. Facilito, estudo pro-
posta. Trat. ti. 32-6004. F. NO-
GUEIRA — CRECI 60.

25478 1700

LINS — Casa — Vendo à Rua

MARACANÃ 2300

TIJUCA — Aceito para .
seu imóvel em prato «ar». —
Tel. 48-9552 — TXLHJLLHA (CM-
retor OflciaLlt aaoe da •*»•-
riéncU). CRBCI B.» M8T ...

VENDO- belo e confortável ap. ^C^d/-^SSÍn^awI
de*írenta - 3. salas, 3 quartos. fi^1"!™ í&wr dt ^Sffi
etc. 140 m2 - Junto ao Colégio J£»£ ^^""^g^TE
— Apenas 45 milh6ea_ c[ 25 de J^h,,,,,,!,. eaitlnaa ameenvldraçada, cortinai

as, estendedor de «__ .
co, vaga na garoftm. Parte

entrada, 37-4980 CRE0971 ~ 
âat^rtendedõr' de. roupa, jffc

(CRECI 178).

TOS S. A„ oferece aptos, em
centro de terreno, com vista

CRECI ÍÕ 
"63779" 

1300 ?3uoi. fc&mt* ™' aP' BTOWA
banhs. soes. copa, coz., dep.
emp. etc. Construção no 1.°

?«vimento. 
Possibilidade de

inanciamento — Infs. Tel.
31-2920 on 31-3010 — CRE-
CI829.

teVbaratiseirnos em Água Santa: MARACANÃ - Residência* viria .•'J*&l*g*&2 JE <£
GÁVEA — PIRES E SAN- rua calçada eesgfltç^Detalhes puplex com financiamento »«•** •«*»5£SóoT^ T?A36-3196 e 32-3118 (CRECI 178). integral da construção em

RUA MARIA ANGÉLICA —
Frente. — urgente — Entre
Jard. Bot. e Lagoa. Saleta,
living, 3 dorm. banh. compl

IPANEMA — Praça Par. Rua
Prudente Morais, 824, ap. 402,
ap. novo luxo, living 2 qt. fi-
nos armários lindo banh. social,
gde. coz. dep. garagem. En-
trada 42 milhões mais 30 ml-
Ihões combs. s/1uro 2 anos. .Cha-
ve local. INÉDITA 22-5722 —
42-7151 — 47-1061 Creci 159.

IPANEMA —Perto do Coun-
try Club e a um quarteirão
da praia, vendem-se com fa-

copa, área depend. Excelén- cilidade de pagamento, os ¦ adamieioacte conservação. Piso Slnte- 11if!mA. .„.,»„--.»„ «i- |„. LARANJEIRAS
co - IMOBILIÁRIA LON- u,Timos apartamentos de lu-
DON LTDA. Tels. 57-2555 xuosa construção a Rua 

1400

e 36-4767.
25541 901

J.- BOTÂNICO — Magnífica ca-
sa, 3 pav. 3 si, 4 qtos. 3 ban. 2
qtos. empreg. jardim, garagem,
150 mil. fin. Dr. JESUS 37-3378
CRECI-424.
VENDO NCrS 30.000 ap. 2 q. 1 s.
grandes arm. emb. dep. emp. etc.
RO dias. Janjim Botânico. Tel,
27r3349.

Prudente Morais, 1179 HKpVai^ITS:
Sao Unidades de 2 Salões, to e depois do n.» 454. Preço
4 auartOS 3 banheiros, condiçSes excepcionais. Bairro«» quurros, j ounncirus, residenclaT luxo> Aceito parte pa.
demais dependências e gamento apartamento quarto-
vagas de garagem-Obra %^^^™X «

LARANJEIRAS — Rua Es-
telita Lins, 184, apto. 205 —
Ver no local. Vendo com 1
sala, 3 quartos, cozinha, bà-
nheiro) dep. compl. para em-
preg. com 15 milhões sinal,
saldo a combinar. Telefone
52-3190 — CRECI 768.
LARANJEIRAS — Terreno à Rua
Pereira da Silva, Junto ao n.°
541, duas frentes. 723 m2. Ven-
do c| 30 milhões de entrada e
saldo a combinar.' R. O. FER-
NANDES — Av. Rio Branco, 185,
18.o _ Tel.: 42-1280 (CRECI
150)

S.COR.-BARRA 1800

LEBLON - Residência de
alto luxo, Rua Codajás, SS,
construção recente, rica
mente decorada e mobília

RECREIO D08 BANDEIBANTEB
— Vende-se 1 lote Gleba A, qua-
dra 174, lote 1, mais outro Gle-
ba B, quadra 10, lote 7. Cr» ..
2.000.000 cada um. Planta e in-
formaçóes pelo Tel.' 48-2852. Sr.

ITANHANOA — O. em frente.
Rua Dulcldlo Pereira, 205. Vendo

¦ r à ,~ .. resld. moderna, 710 m2, final de
da. Amplos Salões SÓCIO», const. Terreno mais de 1.800 m2.

salão de jantar, biblioteca, l^ro^^-c^-i^i -Tf'.-.;-;^-;,, ^^sala de almoço, copa cozi- varandas, garagem' 2 car, viata — Residência perto Colégio ™uc«

parcelas de 293.040, após as tijijcA — Entrtaa dtMtfOchaves com 3 quartos, 2 ba- ]"*£*... v™F Z^Tnheiros sociais, salfio, copa- de 90 dias. Vendo Opttl.
cosinha, dependências de (2) na Rua do Matoso, 125,
t«o SncUorism««rdo ] cT9^JJ£:
meses com 500.000 dé entra- sala • quarto separado» com
da sem iuros, condições em dependências. PrtÇO fixo"...

cativos. Tratar na Av. Pre- monte Cr$ 2 milhões M «n-
sidente Vargas, 529, sala trada e mensalidades de Cr|
mm?S'WmmVmllm%, W-í. VÍ^.~S;
649 — CRECI 685. detalhes pelo tel.: 32-5353

BENEVENUTO BERNA, 87 - «EC» 442. 68140 25D0
TIJUCA — Rua Des. Izldro ISO,
vendo o apto. 315, tala, qts. sep.

^-^ :: ¦ .1.» ,~lz~. A*. <.e»M, . :« espetacular. Tel.: 57-1950, Bar- Ujli*flr ha|| %n\a. 3 OtOS. banh. cos. dep. ô/ emp. • ia-PARQUE OüINLE _- Luxuosa nha, salões de festas e |0- beparla victor.  »W 
Ln, A** «mnriflfl- »«e Â7Í to l^nclarnSito..*-ban. coz. dep. emprega- t<5hres _ creci 213 — w.:

dos> 50% à vista, fone: .. tei. 43.2070.
32-2400

_/g%ale60°»aia1o..-d1.eian: f*. * "«"^8, sendo um S. CONRADO/BARRA DÁ
\ living, 4 quartos, sen.lo um. duplo, todos Com armários TlllirA __ Ratirl ei nisribanh. privativo, 2 banhs. soe, -JL111jj.. i IumUim I WUWA — Resra. Ç p»w
nete, eSpa, cosinha, despensa: embutidos, 4 banheiros so- yende-se à Av. Nieméie

cobertura
mos
tar,
c:

bastante adiantada.. Cons- 
ÇWRsOT l&ttmmtt^ SStl"^trução de Cavalcanti, Jun- saia eis. Dr. josé. Horário BILH0 _ Telg. 43.9972,23-3412 rasqueiro, garagem grande,

t? A •** a. ^ "^ *

 ?UeÍ,rClvM- ?ríoXnSCI.° ATENÇÃO - Belo terreno na
HUMAITA — Vendo Diogenes local. Vendas de JOÃO SIL- Hua Gel. Mariante — Junto do

VA ífRFCI 1A7)  ÀV 13 Parque Guinle — Local de fi-
! i. « «^ nas residências 360m2. Tratar
de Mdio. 23, 10.° andar. 37-4990. cred 971.

Sampaio, 18 prôx. Lagoa, apto.
frente, 2 sis, 3 qtos. copa-coz.
fleps. garagem, edf. c| elevador,
base 58 milhões, 50% vista rest.
comb. Tratar direto prop. ....

¦ 3(M46Ò. Aceita-se permuta c|
Campos, Fetróp., Teres. até 25
milhões dif. comb.

(CREa 163).
PINHEIRO MACHADO — Vdo.
ap. si., 3 qts., coz., banh. e
dep. compl. Ac. Cx. ou IPEQ.
45-3983 (CRECI 190).

parqueamento, piscina Ac-
qiiazul, dependências para
serviçais à parte, telefones
internos, refrigeração, jar-

ZONA INDUSTR. 2400

Tel: 42-8177.

IPANEMA— Praia. Na Av.
VieircSouto, 620, ao lado do
Counfry Club, vende-se o
único apartamento ali dis-
poriível, 

'de frente. Grande
GÁVEA - Vende-se terreno de Sfl'Õ0, 4 quartos, 4 banhei-
Lies m2 na Rua Tte. Arantes tos, demais dependências e
Filho quadra I lote VI por 45
milhões. Tel. 47-5084.

GÁVEA 1001

GÁVEA — Residência. Na
Rua João Borges, 156, ven-
de-se com facilidade de pa-,
gamento, magnífica residên-
cia desocupada, com jardim
e quintal, constante de 2
salas, 5 quartos, toilette, 2

blllado e decorado, cl telefone e
garagem, à Rua P. Machado.,—
Detalhes: 26-3196 e 32-3113 (Crecl
178).

LARANJEIRAS — Vendo pronta
entrega apto. de sla. 3 qtos.
banh. social, coz. deos. de em-
preg. e garag. com 50% a com-
binar. Infs. e visitas 32-8589.
Xavier. 52213 1400

V. ap. frente, va-
3 qts., etc. OrS 47

- APTO. LUXO —. Vende-se es- .. . . „:„-;-«. „»„:- petacular, grande living, 3 am- dins, hortas, VIVeiMS, etc.
Detalhes diretamente p| telAMORA IMÓVEIS vende ou alu -,.--, . . -.., „

ea bonito ap. luxuosamente mo- pios qtos. c/ armários luxo, *k». . .i' .. ., X-...— - banheiros sociais em eflr c/box,
frente, vazio,' novo. Grande 32-5253
oportunidade. CrS 65. Sr. GAR-
CIA — CRECI 429. Tel. 22-8797.

CRECI 442.
68136 1500

LEBLON 1500

LARANJ.
zlc, salão,

42-1330. 19602 1400

2 vagas dè garagem. Obra
bastante adiantada. Cons- milhões financ. Aceito Caixa
trução de Cavalcanti 

Jun- ^n™™nT™^*-
aueira S.A. Venda de JOÃO
SILVA (CRECI 742) ,- Av.
13 de Maio. 23 - 10 ° an-
dar. Tel: 42-8177

68169 1300

LEBLON —• Vepdo, 30 m, da
praia, um por andar, luxuoso
ap. de hall, saleta living, sala,
sala almoço com bar, escritório,
3 grandes quartos com armários
Imbutidos e atapetados inclusl-
ve nos corredores, 3 banheiros

LARANJEIRAS  Solar Ba- s°ri»k em côr, cozinha, área
LAitANJCiivna joiuf ^ 

^^ ^ ]oeA para máqul_
roo de Corumoa. KUO aas na ae lavar, garagem para 2
Lnrnnieiras 518. DertO do carros. Visita com hora mar-Laranjeiras, sio, uertu uu cada t mílton maga-
Colégio Sion. Excelentes lhaes. creci bo — av. nho

banheiros, copa, cozinha, 
™£. Slfffi £**%& oP^^entas no melhor gg»»^ ffi 

""
área com tanques, lavande- a quartos, 3 banhs., soes., 2 qts. ponto e melhor clima ^aa j^gjoN 

— Vend0 em Ed.' 3

LEÔNÔIO CORRÊA — Excelente
residência — Ocupaçfto imedla-
ta. Ideal p| familla de trato. —
Jardim, vestibulo e Jard. de In-
verno (márm.), living, sala de
Jantar, 4 dorms. (arm.), tollléte,
2 banhs, (1 todo de már.), copa,
coz., lavanderia, 2 quartos emp.
isolado: garagem e escritório.'.—
IMOBILIÁRIA LONDON LTDA.
— Tels.: 57-2555 e 36-4767.

25546 1500

CASA LEBLON-— Vende-se
ótima casa de esquina de 2
pavtos., living;, saleta, 3 qts.
coái armários, Z banhs. soe.
dep. empregada e garage —

•méier
n.° 550-A, bem em frente
à Gruta da Imprensa pi fa-
mília de gosto. Urgente —
Apenas 70 milhões a prazo.
l-íc nn IKAOB LUIZ BA- GALPÕES —Vendo — SSo, Cris-
La Vn.° li «èi -íiioi tovSo- cl 1800 m2' CaJU c| ,18-ü0
60. Tels: 31-2851 e 3M621 m2 _ 5000 m2. Ilha Conceição
ikinn 11117 RARO (Niterói) c 20OO m2 — Av. Bra-
IMOB. LUIZ BABU. Jtl 

o| 1^0'«a, C| forca, Im, tel.
CRECI 466. Sen. Alencar c| 9000 m3 - Inf.•tw- ^^ Branco, 

81-1108 (CRECI
BARRA DA TIJUOA— VMldo ) tf-7445 GAVAZZi. 
terreno de esquina com 20 x 40 ' ,.„„CTO,.t TZla TIJUCA — Rua Aguiar apto. em
m irregular 2a. quadra da pra*» ZONA INDUSTRIAL - Área "£to „_ Ml p/manhã, a.il.l

.- melhor oferta a vteta, - Tra- Com 2600 m2 - Vendemos ótima J^. gar™dep. piiotis. 60 milhfies
ter 28-9154. SANTOS das 9. às no caminho de Itararé.entre Ra- 

^ 
* 

30pme,es. T. Pr. IN*-

51412 2300 PETRÓPOLIS - Bairro Qultan-
dlnha — Terreno com MM ml

Beeeeeeseseei¦¦ frente 24m. Rua Nicarágua lote
12 quadra 14 — Vende-se moti-
vo viagem melhor oferta. Tratar
Rio telefones Sl-4784 — 83-4180
— 82-3393. Segunda-feira..

9338 2600

TIJUCA — Vendo «asa, ter-
reno 10 x 106. Saldo finan-
olado em S anos. Tratar Sr.
MENDES —Tel. 25-7296 ou
54-0691.

9336 2500

17h4 528 m2.
VENDE-SE pequena casa frente
a prata, com ou s| mobília, en-
tre 2 clubes, terreno ajardinado.
Int.: 25-5643. :^__
BARRA DA TIJUCA — Vando
casa c| piscina living 3 qtos. ca'

ml8. •X.FgSL**;*?&«£ DITA 22-5722 / 42-7151'/ 47-1061 -
Coca-Cola. Detalhes com a PRE.
DIAL COLISEU LTDA. - Av.
Rio Branco, 135. — Sala 708 —
22-4562 e 22-0306 — CRECI 44 —
Rio.

Creci 159.
TIJUCA — Muda — fte. si, qt.
coz. banh., garagem. Novo, 36
milhfies à vista ou 20 comb. IN*-
DITA .22-5722/42-7151/47-1061 —
Creci 169. _1___
TIJUCA — Obra na 5a. la-
je, cm edifício de apenas 8

riri 2 riunrrnc p hnnheirn criadas, 2 garagens. Pronta en-ria, í quarros e aanneiro trega prlmeira ]ocaç|0. Aceita-
para empregada, garagem se outro imóvel como parte pa-
nunrtri nnrn mntorktn Visi- eamento- Infs' e visitas aindaquarro para moronsra. visi- hoje c/ GUterres. Tei.42-1663.
!,aS Co°m ^V,9'S' d',a,r,?m?!ltLe AVALIAÇÃO de Imóveis -
das 9 as 12 e das 13 as l/h. Não venda sem uma avalia

Guanabara! Dois ou tres pav. apt. de s. 2 q. e mais

_ ,.  na Seção de Vendas. Av. Co
Pintada a óleo, sinteco, pró- pacabana, 583, sala 810. Tel
xima & praia. Infs. OCEA- 37-9471 — CRECI 353.
NO IMÓVEIS LTDA. Av.
Rio Branco, 108, gr. 903 —
Tel. 22-9690 — CRECI 943.
I.EBLON — Vende-se. Av. Nle-

 _. GALPÃO INDUSTRIAL-equi-
sa caseiro terreno esquina c| be- pamento completo 1300 m2, cons-
lisslmo Jardim trifaae. CARMEN trUçSo moderna, 100 Kw força.
CABRAL 38-7481. CRECI 255. Tr. tel. 42-3285 — CRECI 603.
ALDO MOURA LTDA. tem INDÚSTRIA - Procura galpão '"'j"r./ vendamos nntofi decomprador p/ qualquer tipo ci íooo a 2000 m2 P. alugar r.| andares, vendemos aptos, ae
de terreno na Barra. Infs. fòrga, luz, água, tel. Sao Cris- ampla sala, 2 OU 3 Ótimos

tóvfio — Av. Brasil ou prox. Inf. ...
Av. Rio branco, 81 — 1105 (CRE-
CI 628) 43-7445 GAVAZZI.

BARRA DA TIJUCA — Vendo
linde, casa final construção sa-
Ia 4 qtos. 3 banh. terreno esq.
1.000 m2. Preço excepcional, gran-
de oportunidade. 35 milhfies a

Tratar no escritório de MA-
NOEL DE SOUSA SANTOS,
Carmo, 9 — 11.°, tels: ..
31-0314 e 31-2372. CRE-
Cl 134.
APARTAMENTO — Excepcional.
Vendo. 3 salas, 2 quartos, de-
pendências, garagem. Térreo. —
Tel.: 47-7799.
GÁVEA — Casa — Vdo., R. Ma-
jor Rubens Vaz, terr. 13x20, 2
ands., c| 7 qts., si., 2 coz., 2
banhs., quintal e mela-água. —
50.000 a comb. 45-3983 (CRECI
190).

ção exata ARRUDA FAL-
CAO avalia e vende imóveis

amDloS auartOS, qrande Sala dependências. Atapetado. Aiuga- meyer junt0 re3ldência arqulte- vteta. CARMEN CABRAL 38-7481.umi|)iw i|uu iv , do contrato vencido, Cr$ 24 mi- t0 sérglo Bernardes, lado do CRECI 255.
e depd. completas. Aparta- ]h6es. Milton Magalhães CRE- mar fUtura Rlivera Brasileira, ¦ .-.—; -,
menfnc rio frpn»i» nora a rua CI 80 — Fone 22-6128 de 12 às belíssima residência inlolo de FRENTE p/ o mar, Próx. aomenros^ae rrenre para a ruq .^.. -COnBtrucBo,~-aitó"phdr4or-'i»miw----^wi»-<i<M-BtM-^.roaiiJinda.
OU de frente para 0 jardim „.,-., r-r Plano de 80x90, contendo gran- casa de praia e campo da Gua-
e todos com: 2 banheiros LEBLON •« Ajjtôs, de salq, drimng.^.qu^.jard^^do «0ta£^,^J&»»:

"V "—¦¦-¦—.- , « . j„ __... inverno 100 m2, banhs. sociais
SOClaiS em CÔreS e qaraqem ' ou *^_qros- °fP c Su'u Baia jantar, 3 quartos emprega-- - -  ° -.«-»•» AÇODO- dos, copa, cozinha, rouparia,

adega e demais dependências,
área de construção 650 m2, po-

Inverno 100 
*m2, 

banhs. sociais, Serve também p/ restaurante de TIJUCA — 2 lotes R. Bom Pas-

cos aBr°taS8m1„!ma!,Ul«; em pequeno prédio3 isolado gem prontas Ac

ilzm^CREèfnè 
TeL !Ó Ín-C,UÍ<,a:° PrCÇ0, C°nS" partr dV 8 OOO.OOO5 Pa- dVndo W ampliada ou modifi36-3788 — C/KfeCl 745. frucÕO em terreno de ... Pomr ue "¦7™"' '. cada, linda vista dominando «

COMPRO Ipanema, Leblon, La- 1200m2 COmiardins gt""6".0 grandemente _ ti- mar. Yer no locaj. hoje. *__ Av
goa; quadras da Praia.8uso2iPnr6- 

^-^ _ Sinõí"' desde nqnciado. _ Vor no local. Rua SggiJH Tel.: 42-5737.

pno mais ou menos
serve 1.» 2 s, 3 q. 2 b. toilette,
cop.-coz., 2 q. emp. 2 g. Dou 90
milh. sinal, saldo a combinar,
construção máxima, 10 anos. —
KURT. 34-4973, de 10 às 12h.

Ann mil . mtncnlMflrlec de Barrolomeu Mitre, junto ao LEBLON a IPANEMA —
,,« ^ e mensalidades de Q Preclso to cfflm 3 te de
340.000. Incorporação ga- ,v"7' u. «««*» M« ««..«m p«m
rantia pela Auxiliadora
Predial S.A. (Cnniral e Re-
servas 930995.072) e cons-
trução da Pnn Americana de 52-5256 e 22-3032 - CRE-

Cl 704. — 68181 1500

GLÓRIA

VIEIRA SOUTO - 600m2
wmmm r— Um por andar, salão c|

•180 m2, 5 quartos sociais, Enaenharin S.A. Uma opor 
1100 3 banheiros completos, copa mnidnde única para poucas terreno Montão para resi-

...:-L_ o .».. .Mn>«<.n . ,,. iii dência, 100 milhões fin. ou 8oe cozinha, i qtos. emprega- famílias, de morar bem! In- a vista. r. Leonel Franca, junto
GLÓRIA - R. Benjamim Cons- <>«• A' refrigerado e aque- formaç5es no |0C„| 0Té as Vic.ciAlb.uquerqué. Tel. 36-3788.
tant, vendo ap. de sala, 2 quar- cimento central, 4 vagas na % horas ou com M. GUER- . -,pt n„ P„. *«„..»„ j.
ífam^-mm?ü.mm,,$m% garagem, maiores detalhes, RA Aw Rio Branr0 134/ gr. gLON 

- Rua Atanlfo^de
financiado em 24 meses. Tratar 36-7840 e 42-0820, ALFKE- 4fJ7 Te|s . ??-43fí8  com salão, sala jantar, 4 qts.Av. Rio Branco, 13^ s| 8U2 - nn piANTAS _ TREri 9R7. Ât tiot 

' 
/-ocri 2 banheiros, dep. compl. em-

preg., garagem. 100 milhões
a combinar. Tel. S2-3190 —
CRECI 768.

. ~ .. ç„.„„„,„ frente, com garagem. Paratrução cl garantia Servenco. famflji de fino gòtU) com 55
Vendas PAN-IMÓVEIS, Rua milhões dc entr. Não inte-
México, 119, ar. 801. Tels: ressa os anunciado» - Tel

CRE-

Tel.: 42-0998 (CRECI 16).
GLÓRIA — Rua Cândido Men-
des, 71, apart. 406, de frente, c|
saleta, sala, 2 qts., coz., área,
play-ground. Preço 32 milhões, c|
50% em 2 anos. Ver c| zelador
sr. José. Tratar com R.C. FER-
NANDES, Av. Rio Branco, 185,
18." _ Tel.; 42-1280 (CRECI 150).

GRAJAÚ 1200

DO DANTAS - CRECI 987.
VENDO apt. P. Moraes todo
atapetado, ar condicionado, 4
quartos, salão, dependências,
garagem e salão de festas, na
cobertura. Preço 160.000. Tratar
com proprietário 45-6289.
VENDE-SE ap. novo c| sal&o
márm., 3 qs., garagem. Edificio
em centro de terreno. 26 milhões
ílnano. em 15 anos e 46 a com-
binar. R. BarSo da Torre, 42,
ap. 501.

•GRAJAÚ — Apto. 3 qtos. sla.,
copa, vazio, R. Caruaru, 675
apto. 102: Chaves c| o porteira
Manoel — 22-8390. NELY MA-
CHADO. CRECI 171.

APARTAMENTOS em cons- me Velho tendo. j saiai varan-
trução em Ipanema e Leblon ^a, 2 qts,'2 banh, copa-coz, dep,
— Podemos vender em curto empreg, jardim e telefone. En-
prazo. Traga planta na loja trega imediata. Terreno de 11
da PLANEJA — Rua Farme ' --* ** ~i"—'

46-2782 - CR*H 4.
61126 1400

COSME VELHO — Tl"i Cosme
Velho 354 — Casa XIII. vende-
se em leilão Judicial, com 4
auarros, 2 salas e dPDendoncia1:.
dia 20 de março de 1967. às
16.30 hrs. pelo leiloeiro CAN-
DIOTA, fone 42-4426.

KAIC — Laranjeiras, vende-se
ou aluga-se residência, 2 pav. à s banh. depend. e garage.Rua Tobias doAmarai, no Cos- Negócio urgente! IMOBI-

31-0957 — NOVAIS.
CI 596.
VENDE-SE — Ap. 302 da Av.
Aírânlo de Meilo Franco, 141,
com 3 quartos, sala, banheiro,
cozinha, deps. completas. Ver às
4as.-feiras das 9 às 10 horas. —
Freco Cr$ 35.000.000, com Cr»
20.000.000 à vista e o saldo em
3 anos. Tratar na COR VELO
S.A. — Tel.: 32-7711.

LEBLON — V. ap. frente, sa-
lão, 2 qts., etc. CrS 35 milhões
financ. Aceito Caixa c/sinal —
DR. DIRCEU ABREU, Av. R.
Branco, 120 s/loja 42-1330
22-3654 19604 1500

classe, boate, etc. No local ou
Tel. 47-7370 de 8 às llh - 16 às
19h. Base CrS 35.

S. CONRADO — Junto ao Gávea
Golf Club, vendo 2 terrenos, bem
localizados medindo cada 15 x 30.
Preço 12.000.000, a combinar. Tra-
tar Av. Rio Branco, 131 si 802— Tel. 42-0998 — CREa 16.
OFERECE-SE condições excep-
cionais para venda imediata de
2 lotes, juntos ou separados, no
Barra da Tljuca Clube — Inf.
tel. 25-5643.

quartos, j. inverno, banheiro
completo, copa-cozinha, dep.

¦mmmhmbbm completas ót empregada e
serviço, piiotis, garagem etc.

TIJUCA 2500 prtço Cr$ 15.900 000 com
sinal de Cr$ 1 milhão no qto

APT. Salão 2 qts. banheiro em do CSCritUrO e Cr$ 219. mil
côr, área c/ tanque dep. empreg. mensaÍS, Sem ÍUrOS. Vi$ite 0
peças grandes de frente e novo , _' B_.s. J« Ui..n:¦so---mimões--feeiatado». _rpb_To-.,_.obrq, Rua. .porãoi ae rvieiqui-
bias moscoso.~ chaves 35-9788. TQ 98 (em frente ao CoTégiõ

Militar), diariamente, entre
8 e 21 horas, ou Av. Graça
Aranha, 174 s! 516. Tel:..
32-5353 - CRECI 442.

68137 2500
RUA 18 DE OUTUBRO n." 25
— Vende-se em final de cons-

tor, esquina de Potengi — Ver
os lotes 31 e 33 fazendo esqui-
na. Juntos ou separados CrS ..
5.000 entrada, restante a com-
binar. Tratar Av. Rio Branco,
108, s| 1804. Tels: 22-6881 e ....
42-0313.

TIJUCA — Vendo urgente, _ „=„uv_„  _
motivo viajem, apto. pronto truçSo o apartamento 404. «ela e
sala, 2 qts., cor., banh., dep. quartos separados, banh. cozinha
compl., novo, preço de oca- • dependências de empregada.

RESIDÊNCIA NOVA - (Pró- ATENCAO[ - Leblon. Magnífico
XÍmO VlSC. Albuquerque), apto. cobertura, novo, 2 por an-
Vamiamni nu nlunnmnc dar, com saleta, salão, 2 qtos.vendemos ou alugamos demais peçaj garagem, etc. ers
Living, sala de jantar, sala 30 a combinar. Tei. 57-3879.
de música, terraço, 4 dorm.

RIO COMPRIDO 2001

TROCO bom prédio terreno ..
12x30 Azevedo Lima quase Itapi-
ru por apt. 3 quartos 1 ou 2 sa-
Ias Laranjeiras ou Jardim Bo-
tânico, Botafogo. Tel, 52-982G.
RIO COMPRIDO — Ap. grande,2 qts. dep. compl. frente, alug.
CrS 30. fac. ou 25. a vista. Vier
p| gentileza inq. até 12 horas.
Inf. 31-0909 — 31-0429 — CRECI
497.

SANTA TERESA 2100

slão. 16 milhões a combinar.
Trator pelos Tels. 42-5321
e 42-7556. Na Rua Conde
Bonfim.
TIJUCA — Vendo ala. 2 qtos.
deps. de empreg. pronto em 3
meses. R. Uruguai, 300 apto. 209.
Tratar Copac. 374 «| 202, 37-1889.

52233 2800
BARÃO DE MESQUITA - Ven-
do pronta entrega apto. de sla.
2 qtos. banh. coz. deps. de em-
preg. com 50% em 36 meses. Infs.
e visitas 32-8589. Xavier.

25471 1500
RESIDÊNCIA lugar privilegia»
do com panorama deslumbran-
te, condução a porta, toda refri-

GRAJAÚ — Terreno 12x65 —
45 milhões financiados. 22-8390
e 58-5408. NELY MACHADO -
CRECI 171. 58853 1200

CASA — Recém construída
com 3 qts., salão, dep., gara

de Amoedo, 55 — Ipanema
— 27-7596 — CRECI 153.
RUA BARÃO DA TORBE —
Vendo casa (10x30) Base CrS 135
milhões. Luiz Seabra. Telefone
47-7370, de 8 à 11 de 16 às 19
horas. Dias úteis.

mts. de frente. Preço 45 milhões
cl parte financ. Tratar KAIC
Rua do Carmo 27-A s| loja. Tels.
52-2995 e 22-1860. CRECI 283.

LARANJEIRAS APAR-
TAMCNTOÇ __ Vendemos Inf- na Seção de Vendas. Av.TAMtNIÜi — vencemos Cop 5g3 ^ m ^ ^^
magníficos apartamentos de creci 353

LEBLON — Duplex com .
325 m2 de alto luxo, 2 li
vinas sala 4 auartOS com *erada, cobertura 'ajardinada,
Vings, iuiu, ¦» quunu» tum armário> embutldos com ielelo.
arm. embUt. COpa, COZinha, ne, vende-se na Rua Alm. Ale-
3 banheiros em mármore, xandrino, 45-0692 ou 52-9849.

aldo moura ltda .vende dep. de empreg. depósito, alm ALEXAiraWNC» -
aptos, frente, chaves 180 di?s. garagem. Ar refrigerado, JJg°dT8JiVlS?^I dSPróx. a praia, Ótimo local. Sala, ». 3 ;. . * »/:„,.„ »»«»• ae »»,e*»i a*l*>,9 ao\

pintura a óleo etc. Vista mitorios, banh. social, cozi-
oara a oraia e a Lagoa. Pre- nha, depend. compl. empreg.

im u;«. c.«..:MJn>' Terreno firme — Preços de
ço 150 milhões, financiados. 18 mühôe9 „„„, ,,„„,* de 6

LIARIA LONDON LTDA.
Tels: 57-2555 e 36-4767.

25545 1500

quarto sep., coz. CrS 16.000.000
A combinar (primeira locação)

TIJUCA — Edifício Eame-
ralda — Vende-se o último emagestoso apto. do rnais be-Io edifício do bairro com 3
qts., sala, living-, 2 banhei-
ros sociais, copa-cozinha, ga-rasem, dep. de empregada,
vista panorâmica permanen-te. Ver à Rua Conde Bon-
fim, 685, apto. 1.502 e tra-
tar na ICISA — Av. R. Bc.°
114, 13.° and. — Telefone:
32-3743 — CRECI 370

VIEIRA SOUTO — 460 m2, frente e je finíssimo acaba- lagoa — pires e san-
gem etc. R. B. B. Retiro 885 ] ^r andar, 4 quartos, 1 sa- mento no mais luxuoso edi- TOS S. A., oferece apts. de-V"' m*""! """-- ISvlWrtll-*..-- Z.UlmmMm.mK »^7SU%fít

ciais, ltoilette, copa e ço- ^oura |jrasi|; 61, ao Lado de 4 qts. com ar, 2 salas,, 2
GRAJAÚ — Vendo apto.
de ampla sala, 2 ou 3 quar-
tos, dep. completas, piiotis,  _  
plpvnrlor Otis olav-around pronta entrega, maiores ae- ,jes 4 eSpacosos quartos, leblon — Apartamento de co-
i,225"u Construção re- rolhes,36-7840le42-08201- ban'heirosPsociais em côr, TZ^V^^Z^T-
cente, apenas 4 andares, J.C. ARAGÃO, CKEU 64. air)pla área de serviço, gran

Infs. e visitas.

w«-«r ¦ •- / _-r_ - itiuuiu «mau/ ws# *«w «-- uc ¦* m,k». vuiu »t, c$ raias, . t,
zinha, 2 qtos. empregada. j0 Fluminense e a dois pas- banhs. soes. copa-cozinha
Ar refrigerado, aquecimento sos do Pa|acio Guanabara, g£^ ^ffiti-m.*
central, 2 vagas na garage, constando de 3 salas gran- 31-3010 — creci 829

ou

MBERMAN
Rua Sete dt Setembro 66 • l*
22-6598 • 52-2281 • 32-8172

17408 1500

LEME 1600

Pnn rnndê«a de Be monte AV. VIEIRA souto — V\ enKua conaessa ae oeimunic ^^ em 60 dlQs m m2 0 malB
211 (paralela a Rua Barão barato e facilitado, aceito ap.
J- nJ». Polir/a Dptnllif-c: menor como entrada, superluxo,de Bom Keriro). ueroines 2 snl6es 5 qts 4 Danns, em
pelo tel * 32-5353 — CRE- mármore, 3 vagas na garagem

Cl 442.' 68138 1200

de copa e cozinha, 2 quar-
tos para empregada e gara-

Infor. 36-3551.

W^W^-1!!^?^ ^n'ai^V;s7idõuacombinãr:;fr7: 3ore7ótTs'"pÍn"tura a óleo ™ár'os' 3 ba,nhs- ^^j8' -
íaf Av Rjo Branco J31 s| 802 vaaores uns, piniuru u «¦«=« qtos. emp. e 2 vagas automo

LEME — Vendo mag. casa com
5 quartos, 2 salas, 2 banhs.

própria, servindo para diploma-
ta, transversal à Ribeiro da Cos-
ta. CrS 200.000, com CrS 100.000
em 18 meses. Tratar: 28-9154,
SANTOS, das 9 às 17 horas.

milhões, e o resto totalmente
financiados em 60 meses —
Prestações de Cr$ 266.933.
Inqnilinos notificados. Visi-
tas à Rua Aarão Reis, 151,
esquina de Almirante Ale-
xandrino (próximo ao 324),
com o corretor no apto. 203.
Tratar JATME FARBIARZ.
CRECI 255 — Tels. 31-2972
e 31-0881.
SANTA TERESA — ótimo terre-
no 890 m2, Linda vista. Local
firme, duas frentes. Vendo bara-
to por n5o ter com que cons-
truir, 32-5689 e «48-2336.

TIJUCA
moderna. Terreno de 2 frentes,
c| 3.2O0m2, área construída ..
800m2, moderna para familla de
alto trato. Clube ou incorpora-
çSo. Tratar EXECUTIVA 22-6833
( 52-9791. CRECI 783.

52231 2500
TIJUCA — Em revestimento
vende-se ótimo ap. sala, quarto
cozinha, banheiro, deps. Sinal
6.000.000, prest. 110 mil. Tratar
Av. Rio Branco, 131 s| 802 Tel.
42-0998 CRECI 16. .17483 2500
RESIDÊNCIA — 2 pav. jun-to à Pça. Xavier de Brito,
terreno 12x40, 2 salas, 3 dor-
mit. (1 duplo) banh. compl.
copa, coz., área, depend. e
«rar. IMOBILIÁRIA LON-
DON LTDA. Tels. 57-2555 —
36-4767.

25542 2500

Tratar: Rua Álvaro Alvlm n.» 31
8.° andar. ¦ ¦

TIJUCA — Andrade Neves —
Vendo belíssimo apto, grande
luxo, S salões, jard. inv. mar-
more, 3 qtos,, 2 banha., - sala
jantar, salão festas exclusivo —
2 vagas, garagem. Carmen Ca-
bral. 38-7481 — Crecl 255. .

VENDO — Apartamento c/. 3
quartos c/ arm. emb. sala, 2
banhs. soe. coz. área e dep.
empreg. Rua Conde Bonfim 312.
Chaves c/ porteiro.

«2223 2800 TIJUCA — Obras em ritmo
acelerado! Todos aparta-
mentos de frente, já na 5a.
laje em prédio de apenas 8
pavimentos. Rua Conde de
Bonfim, 28, esquina da Rua
Alfredo Pinto. — Sala, dois
amplos quartos e dependên-
cias completas. Mensalida-
des desde 209 mil Ver no
local da obra aos domingos

APARTAMENTO - 1 por

TIJUCA — Boa residência —
vendemos em centro de terreno,
c/ varandas, 3 salas, 4 quartos,
2 banhos, soe, copa, cozinha, 2
qtos. de emp., etc. Terreno ...
10x40 — Aceita-se apto. na TI-
jucá, c/ 1/2 salas, 3 qtos., etc.
como parte de pagamento —

mais dependências completas, In-
cluslve amplo terraço. Obras Já
com estrutura pronta. Preço de
cessão CrS 16.000.000. Prestaçfies

,- - , mensais de CrS 420.000. Infor- „ Wu».w, - =.—,
aem para 1 OU 2 OUtOmo- maçóes com C.L.C. (CRECI 209) deps. emp., pintura a óleo, va- ,

• X.„„. 7KK «7 oAUí. — Rua do Carmo, 17, 2.0 andar zla, 240 m2 área construída, água andar, lOCOl excelente ae SO
veis. Área: 3W mi, eairi- _Tels.: 31-2677 e 31-1546.

,eT . cio com fachada de 31 LEBLON - Vendo com 500
rjRÃJÃÚ- ótima casa 1 pvtoTS »AOTMA _ V«ide-^ S,S L^aa em pastilhos, COrn esqua- m2. alto luxo, 1 por andar,
si. sqt. dep. 2qtn«mprg.jara- "^^V^oou, cada unidade! d ria s de alumínio. Tres ele- ijSs^^^lS^JSSL õ™".L""°„.r. 

JT ,1BJ, ÒmL.™ LEME — Apartamento sala,
— Ferragens La Fonte, ar- vcl. Preço 300> milhões em 1 2 quartos, com área total de . , .. . . mumus uuiuaues, »piu». ac
mórios embutidos, parquet ano. Tratar com MARIO 93 m2# no 7.° andar, de Farme de Amoedo, 55 loja sala, 2 ?ts>> banh.. coz., a.

paulista. Tudo de primeira g!gA7,ÇíSS.14B-""• frente. Informações GAS- -^"^0-27-7596- serv,. ,to.e WC.emç. ega

Ihões cl 30 milhões fin. 3 anos
T Price. Ver diariam. R. Caça-
pava 92. INÉDITA 22-5722 42-7151
47-1061 CRECI — 159. 27550 1200

Tel. 42-0998 CRECI. 16 17482 1300

IPANEMA — A,m. Saddock Sá
— Duplex — Vende-se ap. fino
acabamento, c! salfto, tollléte, 2
banheiros completos. 3 quartos
ci armários, copa, cozinha, ga-
rasem. Preço 110 milhões. Vlsl-
tas tels.: 46-3211 e 23-9693, WAL-
TER MELAZZI IMÓVEIS (Crecl
174)

Ia 3 auartos, dep. comple- imobiliária carrilho
! ' _ 

D..„ kl.Z* Tels. 43-9672 - 23-3412 e 48-2472tas e garagem. Kua Aarao
Reis 152 — 201. Chaves no
cpto. 101. Tratar na PLA-
NEJA IMOBILIÁRIA. Rua

GRAJAÜ — Rua Mearim 73
— Vendo casa, terreno 10x36,
centro terreno, c/ 2 pav., 2
salas, 4 qts., dem. dep. ci
ótimo quintal. Aceito como

parte pagto. apto. c/ 2 qts., _..
ver no local, inf. CRECI 213 ipanema — Quadra da prnia - 

qrande luxo, para tamiha do
_ TORRES. Tel. 43-2070 

""" "— " «"¦ sm --.... ...

ordem e com requintes de
detalhes. Visite um aparta-
mento com as característi-
cas de uma residência de

móis alto tratamento. Acei-
tamos imóveis, mesmo alu-

IPANEMA 1300

Rua Montenegro. 22. ap. 201
Vende-se. pronta entrega, com
grande sal&o. 3 quartos com ar-
márlos de luxo. todo atapetado „_.». J. _„„„
e acortlnado, 2 banheiros com- gadOS, COITIO parte 00 paga-
pletos, cozinha, área de serviço mento facilitando-Se O en-
e depends. completas de empre- "¦*¦>«»», _

i:ada com garagem. Um por an- frada. VlSltOS diariamente

NA AV. NIEMEYER e perto Ho-
tel Leblon casa em 10x40 quase
pronta c| 2 gdes. salas. 3 qts.
2 ban. copa-coz. dep. emprg. e
1 apt externo si. qt. etc Vista
magnífica. Preço 80 milhões
com. 30 meses sem juros. Aceito
imóvel Zona Sul no pag. Moti-
vo transferência. INÉDITA —
22-5722/42-7151/47-1061 — CRECI
159.

KAIC — Ipanema
Vieira Souto. 610
magnífico apto. — um por nn-
dar. em centro de terreno En-
trega ainda êste ano. Preço CrS
MO.000.000. Entrada dc CrS 100
milhões e o saldo em 10 prest.
de 10 milhões. Ver mm o cnrnr-
recado da Obra. Tratar KAIC.
Rua do Carmo. 27-A. s'loja Te-
lefones ,r)2-2PP.") e 22-1860 Crp-
ci 2M.

LEBLON — Vende-se luxuo-
so apto. com 250m2, living.

. ':,"~~ vp;~hÒ'te no local RÒMULO j j„ _.í 4 qts. com armários, 2 banhs.
Avenida ^0Leda - 7 de Setembro. 88. com o encarreqado do pre- ^j^ copa.cos., dep. e ga-

Vende-se ,;aIft 4n _ 52-9020 (creci 147). jjjg e informações no escri- rase para 2 autos. Fachada

rório de MANOEL DE SOU-
SA SANTOS — Rua do Car-
mo, 9 — 11 ° andar TeU.:
31-0367, 310314, 31-0473 e
31-2372 Sede própria —
CRECI134

COBERTURA DUPLEX —
Salão, terraço, 2 sala, 3 qts..
3 banh. social, copa-coz., dep.
compli empreg., garagem —

100 milhões. Visconde Pira-
já. 167. apto. 801 — Infs.
42-1525 — PACnECO —

CRECI 635.

em mármore, esquad. alumí-
nio. Entrega em 3 meses —
Ver diariamente à Av. Gal.
San Martin, 492 das 9 às 18
horas. — Tratar OCEANO
IMÓVEIS LTDA — Av. Rio
Branco, 108. gr. 903 — Tel.
22-9690 — CRECI 943.

TÃO MACIEL, Rua do Car-
mo, 27, gr. 606. 52-5225 e
52-6698 — CRECI 10.

63781 1600
LEME — Apto. conj. grande
banh. comp. kit. luxo, vista pi
mar, armários sinteco, 4 p! an-
dar. Base 20 milh. Dr. JESOS
37-3378 e 37-9014 CRECI-424.

RUA GUSTAVO SAMPAIO,
709, apto. 1.002, vazio de
frente, 3 qtos., sala, cozinha,
banheiro, demais dep. todo
pintado e sinteco novo, pre-
ço de rara ocasião, 50.000, em
2 anos ou 45 à vista. Ver no
local com porteiro sr. Mano-
Io e tratar Tel. 36-6584.

 27623 1600
CUSTAVO 8AM~FÃI0. 621, 2.°
fte. 2 P and. sala. 2 qtos, ro?
b.in. r dep. — Zelador. 57-7309

CRECI153. 68167 2100
SANTA TERESA — R. Alm. Ale-
xandrino, grande ap., sal5o. 3
qts. dep compl. edif. moderno
luxo, Cr$ 36. fac. Estudo pro».
31.0909 _ 31-0429 — CRECI 497

SAO CRISTÓVÃO 2200

S. CRISTÓVÃO — Vendemos 13
lotes de 8 x 15 (cad-i) mais 3
casas de sala 3 quartos. Preço
60.000.000, a combinar. Negócio
excelente, tratar av. Rio Branco,
131 s1 802 Tel. 42-0998 - CRE-
CI_ 16. 
S. CRISTÓVÃO — Vendo casa<
8 9 10. R. General Jo«^ Cristino.
41. 2 qts.. si., etc. Visitem. Faci-
lito. H. SILVA. R. GorK. Dias. 89
s 403. Tels.- 52-3F.RA 02-3840 ...
.9-8903 — CRECT. 648.

Grande residência rjas 13 ÒS 19 horas OU du-
rante a semana na NOBRE
S.A. — Av. Rio Branco,
131, 12.° andar. Tel.:...
52-4153 — CRECI 707.

61127 2500
APTO. — Vende-se salão. 3 quar.
toa, dep. compl. emp. tudo nO-
vo, pintado •> óleo. Prédio cf 5
unos, 3 aptos, por andar. Preço
35 milhões — 50% no «to e sal-
do em 24 pagtos. Ver R. Conde
de Bonfim, 100 ap. 603.
TIJUCA — Dr. SataminI, 65.
Luxo — Duas frentes — 1 por
andar. Indevassável. Construção
em acabamento. Salão, 3 ou 4
quartos, 2 banheiros, dependên-
cias, duas garagens, 260 m2. de
área. Preço de ocasião: Cr$ ..
45.000.000 super-facllitado. Cor-
retor na obra, até 18 hs. C.L.C.
(CRECI 209) — Rua do Carmo.
17 — 2.» andar — Tels: 31-Í677
e 31-1546.

TIJUCA — PIRES E SAN-
TOS S. A., oferece espeta-
culares coberturas, próximo
da Pça. Saens íefia, em rua
estritamente residencial, em
centro de terreno, composto
de hall social, salão, 4 qts. c/
arm. embutidos, 2 banhs. so-
ciais, copa-coz., dep. emp. •
garagem, com terraço priva-
tivo de 142 m2. Construção do
luxo, serv. por 2 elevadores.
Obras acelerada. Infs. tels.
31-2920 ou 31-3010 — CRE-
CI 829.
TI.IUCA — Pronta entrega —
Vendo apto. em prédio luxo Rua
Uruguai próx. Country Club,
composto de 3 qts. 2 salas etc.
Inf. 31-2920 CRECI 829.
TIJUCA — Terreno livre c! 24
mtí. frente, por 30 extensão.
Rua 18 de Outubro. Preço 65 mi-
Ihões. Vende R. C. FERNAN-
DES, Av. Rio Branco 185 — 18.»

Tel: 42-1280. CRECI 150.

TERRENO NA TIJUCA -
Vendo terreno, próprio p| in-
corporação c| projeto apro-
vado paro 14 apartamentos.
CrS 15 000.000, facilitados

Rua Tobias Moscoso 378.
Detalhes tel.: 32-5353 -
CRECI 442. 68185 2500

— CRECI 163.
USINA — Rua Conde Bon-
fim. 1.271. ¦ Obra em ritmo
acelerado, alvenaria iniciada,
últimas unidades, aptos, de

raçem. Sinal 1.612.800, men-
sal 402.560 sem parcelas in-
termediárias. Infs. no local
de 9 às 18 hs. ou na TASSO
LOPES IMÓVEIS — CRECI
416 — Av. Almte. Barroso,
91, grupos 604/605 — Tels.
42-5321. 42-7556 e 42-5237.
APART. — Sala. 3 qtos. gara-
gem, frente, edif. modemo, pi-
lotls, vendo vazio. R. Cons. 7,e-
nha Facilidades e financlamen-
to. ARMANDO. Tels. 26-2366 •
57-9399. (CR. 1991.

TIJUCA — Vende-se ótimos
aptos, de sala, 1. 2 e 3 qts.
prontos e em construção,
nróximos à Praça Saens Pe-
fia. Pagamentos altamente
facilitados. Informações e
visitas o<im OCEANO IMÓ-
VEIS LTI)A. Av. Rio Bran-
ro. 108. «rr. 903 — CRE-
CI 943.

¦. i v:¦->.''.:. ¦:.-, êm*àm1ÊmmmMÊÉÊi ayiviaÉiiV^-i^itaáafaHte^^ ih--ift1-rlii.n%lii;f3M.l-'ii> i-^'—¦--^—¦*---
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 12 de fevereiro de 1967 Compra e Venda de Prédios e Terrenos ,(Continuaçlo)

TIJUCA — Vendo de {rente ap.
il Mil, t qutrtos banh. cor.,
dep. comp. • tangem. Inf. teL
42-83W • ii-Hil — CREa 59.
CAM - Vendo urgente 2 pavi.
4 qU. S calas, cop., coz., banh.
gara(«m. Prox. i R. José Hlgt-
no. entr. 40 milh. M-487S • ...
38-18IT. NEVES.
COMPRA-SE can até 70 mühSei
a dinheiro, do Eitado até T.
TênU Club. Drtalhts 8B-31S6.
7S3S3 HOUIA LTDA. ven-
de casa 7. R. Pontes Corrêa,
20. aceito Caixa, ótimo local
Sala, 3 «tos., cos.,.dep. com
quintal. CrS 15.000.000 fi-
nane. Ver no local. (N. B.
precisa obras). Inft. na SE-
CAO DE VENDAS. At. Cop.
583. tsla SW. TeL 17-9471 -
CBECI 353.
_^ 37638 tSOO
TIJUCA — Apartamento de co-
bertura 4 quartos S banheiros t
saiu dependênciu de emprega-
das garagem terraço 94 m2 11-
nal de construçSo. Vende-se ou.
troea-n por apartamento em
Salvador, muda, urgente motivo
viagem ver hoje Praça Xavier
de Brite 80184. Tratar local ou
telefones 82-4180 — 32-4764 —
62-8898, segunda-feira.

9834 8800

PENHA CIRCULAR — Vende-se
imóvel d» Au» Cuba n.o 413, com
duas cmm conttruidu. Aceito
oferta. Dr. Wilson tel.: 31J874
— Chaves cum dns. JANIR d»
gu» Cuba n.« 419.
CASA vazia — Vende-se c| aala,

2 quarto», cot. banh. compl. quin-
tal murado • plantado, à Estra-
da de Madureira — N. Iguaçu.
Fone; 82-8503.
R. BENTO GONÇALVES vdo.
apto. slfio. 2 qta. eoz. banh.
dep. compl. local p/ carro 8.000
entr. e 38X.400 — 4S-3983. CRECI
190 - Ac. Cx.
SENADOR CÂMARA — Prédio
e terreno, i Rua Hugo Barreto,
186, será vendido em lellio Ju-
didal do CASTAO, sexta-feira.
17 de fevereiro de 1967. a* 16 ho-
ras, no local. Mais lnf. tel. ...
62-0233.'
BANGU — Casa e terreno, va-
zia, i Rua Júlio César, 1040, será
vendida em lellfio judicial do
GASTÃO, quarta-feira, 18 de fe-
reiro de 1967, is 16 horas, no
local. Mal» lnf. tel. M-0238.
MARECHAL HERMES — Prédio
vazio — A Rua Capitão Rubens,
464, prédio e respectivo terreno
serão vendidos em lellio. Judi-
dal do GASTÃO, terça-feira, 14
de fevereiro de 1967, is 16 hó-
ras, no local. Mala lnf. tel. ...
52-0233.

VENDO uma espetacular casa
com 4 qtos, 8 salões, terraço in-
terno, Jardins, 2 qtos, creadas e
demais acomodações p| pessoa
de bom gosto. Ver com • pró-
prletiria em veraneio, até o fim
de fevereiro de 10 horas em dl-
ante. Rua Prefeito Ary Barboza
IM.
PETRÓPOLIS — Vendem-aè no
Loteamento Tirol casas para fa-

 mflia de alto tratamento em ia
PREDIAL MÔNACO locaçBo a preço sem competi*

VENDE-SE grande mansfio,
construída em 3 lotes de terre-
no, arborizado « ajardinado, a
maior c melhor no bairro da
Leopoldina. Rua Lobo Júnior, n."
1.615. Tratar com proprietário
na mesma rua, 1.868, sala 103.
Tels. 30-1406 e 30-0429.

 
- " — -¦ ¦¦¦¦-* » ¦—*¦!¦—¦ ¦¦—1

Vende-se VENDE-SE — Sitio 11.000 m2, TERRENO em Resende — Ven- TERRENO — Av. Padre Leonel
apartamento de iSS? 

£5ftf(Ur S^«SndS,wS f^.^^M.^ E^O^l^lV^bi:

nimrtm «niSo ««leta denVn- lardim /ramido. todo cercado e/ lo terreno com 38 mil m2, com 15 x 30 cada — sinal a oomra-auarto^ .tífio^te depen ^^^LTqStrtS.V. 400 m 
£ 

*^nte par^d* 10 nar- saldo txttd=te iadtt-
. com ou íem mobília. Ver U, eostaha, banheiro, 2 varandas, casas, de 170 Kvi 

^^«r; tado 
- 

^J^»»^*™-o sr. Joel. Rua dos Artts- toda mobiliada. Mais casa o/ em- Preço base «milhões i vista, tar: h. MARTINS & MOUNA-

BONSUCESSO — Compramos p/
clientes, aptos. Set quartos,
copa, cozinha, dep. empreg. ga-
ragem, pref. vazios, Inclusive
casas. — I
LTDA. Av. Rio Branco, 120 —
11.» andar, s/ 1108. Tel: 42-7638
— CRECI 960.

R7GIENÓP0LIS — Apto.
sala, 2 qts., copa-coz., dep.
comp. empregadri, garagem.
Aceito Caixa 13 milhões —
Infs. B. Pblrael, 336 oa ....42-1525 — PACHECO —
CBECI 635.

TERESÓPOLIS —
grande8
dências
etc.
com
tas, 54, ap. 201 — Várzea, no
Rio, com o proprietário, 80-1406
« 30-0429.
TERESÓPOLIS — Aptos, de ai-
to padrão, salSo, dois quartos,
banheiro' sodal e dependências
completas de empregada, em
inicio de construção, piscina
pronta, play-ground,' estaciona-
monto. Informações no local à
Rua Manuel LebrSo, 420.

VENDE-SE — Penha Circular.
Virios apartos. salSo, 3 quartos
•-demais dependentes, estio alu-
gadas, com inquilinos notifica- ^_.«-„-
dos, aceita-se financiamento, APARTAMENTOS NO CENTRO
Caixa ou Institutos. Preço — Temos diversos i ?«wjiJSS!
mais detalhes. TeL 32-1483-- bem localizados. Visite o PONTO
CRECI 18. DOS IMÓVEIS. ™«" M-US**277

'¦ Tel.: 4603 — CRECIERJ — 66,
RAMOS — Vendo casa à

S&o. 
Assim como lotes no Jar-

im • na floresta. O Tirol pela
perfelçio e requintado gosto na
sua construçSo. foi distlnguldo
pelo Touring Club* do Brasil pa- TERESÓPOLIS — Vende-se ap.
ra a construçSo de seuj>rimet- de alto* gabarito, sallo, tres
ro Centro Turístico, cujtf invés- quartos, dois banheiros sociais

e dependências de empregada,
em primeira locação, com habi-
te-se, piscina, play-ground, es-
tacionamento. Ver i Rua Ma-
noel Lebrão, 420. Tratar pelo
telefone 3229 — Dona Esther.

VENDE-SE

timento terá' superior a hum bi-
IhSo de cruzeiros, caraeterizan.
do como o único loteamento no
Braril que possui um Centro
Turístico, fanndo parta da seu
toda Estrada do Contorno após
Km, 80. Dista 18 minutos de Pe-
trópolis e 50 do Bio. Inf. tel.
43-3632 • 43-2836.

TilílTÃ OÈ-- tf inirin. ¦** } «™rto\ ~- »,e«,,-e-I,0 nV *v^ÍJ^*&^íw
TIJUCA — UDro \u inicia* vende-se — Casa em Biaehue- quintal — demali

TERESÓPOLIS — AltO. Av. -de gado holandês. Facilito. Vi
Oliveira Botelho 1075. Conj. lX^'^®±Tj$.
resid. Casa Grande . Ca- Dias, 89 st -tos. Teis., w-sMe -
sas duplex com 2 dorm». tT^.^^ifà.^^0'

u - «¦ . •*• C°mP % ' 
i . 

°r GRANJA Avícola. Campo Gran-
19444 8508 jantar, coz. área c| tanque, de, produçio, criação, ¦*»tt**!ou*

Roa Andiroba e/ 2 amplas õalpões b depósitos -J* dep. comp. e garagem fa^JSKm£l&?m

pregado em alvenaria. 50 mi- Tratar teL 48-2281.  ri LTDA. 7 Setembro, te— e|
nutos de Niterói, ônibus a toda VENDE-SE — Área de 8.000 m2. «•"*[•» •— T*1- «2-3688 (CRECI
hora. Asfalto. Preço 15 milhões. tAd* o«rcad«. 80 mts. de frente 365).
Telefone 234241 depois du 14,00
horas. ¦
FAZENDA PETRÓPOLIS - Ven-
do Faz. 45 alq. Geom. 80% pia-
no. queda dágua, 12 casas, cer-
cada, distante Petrópolis 30 mi-
nutos asfalto, altitude 658 me-
tros, pastos. Tratar Dr. ARY
COUTINHO, Av. Rio Branco, 173
8/ 1701. Tel. 83*8844 — (C. 88).
MENDES — V. sítio 20.000m2.
Boa casa, ônibus na porta. De-
métrio Ribeiro, Vassouras, chá-
cara ótima casa. 42-9854. CRECI
948.

ca^J toMd^Milcemt^PlS- Vendo ótima Loja Av. Henrique V-dadaíea, neftfr-eoas-
nos. todo cuitiyado,_70 cabeças traída, ponto multo comercial. Serve para qualquer aefó-

do. Are* 35 m2, Crf 65 mllhoe» a praso, aceito oferta à
vtota. Fone 27-6144 — Alberto. 17362 91

VENDE-SE ¦— Área de 5.000 m2,
toda cercada, 60 mts. de frente
p| rua. Arvores frutíferas, água.
80 minutos de Niterói. Asfalto,
ônibus a toda hora. 4 milhBes.
t uma pechincha! Tratar tel: —
23-9241, depois das 14 horas.
VENDO ótimo apartamento
praticamente novo. construído a
3 anos, com sala, 3 quartos,
quartos de empregada, depen-
dências completas a garagem,
plntun a óleo e sinteco. Tel.:
45-2261 — Base 40 milhões.

Av. Pres. Vargas, 542 —
7.° andar 1-2 on 3 salta eom
banheiro 28 mtrt. cada uma.
Trator tel. 43-6121 e 43-8653.

17825 91

LOJA - CENTRO

VENDO TERRENO COM GALPÃO
(C/ 3.700 m2 11.300 m2)

No melhor ponto industrial, e/ força ligada, alta teaslo, perto
hi lt fábricas. R, Manoel Teles n.» 1806-D, Caxias, e na Rua

da. Rua Carlos de Vascon- lo, a W minutos do Centro, cias, sinal oito milhões,
ceH [23, a dois passos da fp^VJSOm^ I^SÍTSSbm

San Martin, amplOS aptOS, eap^agJ^ém.NfMrma-la em ¦"•" •»
com living, sala, 2, 3 e fino acabamento, água eom far-

JOraim Cl piSCina IO tUnCIO- Largo. H. SILVA. R. Gonç. Dias Manoel Vltorlno, ia*», no «ncaniano. -traia» sr. «no, «-"« e
dCPenaen- a oairroi. vim» ».*""-~ -;~ _„_j- r;_„i _ '-a!. 

Am 89 sl 405. Tels. 52-3888 — 82-8840 -W-7M». 1W71 91

^S^H^âsa^ GRANDE TERRENO NO CENTRO
— B.Al- Sw» nciroAum.iq —• Bar "IM. . venaoi. Id. •tl-IOI'* vara-traan _ VnnHi>.ia sitio —

quartos, dependências e ga- ifwttrWnVZ
ragem. Sinal desde Crf ..
619.280 e Cr$ 175 mil men-
sais c| garantia do incor-
porador Jayme Gorberg.

meson^
INOHMMU OTA

Um ntmnci ne wmln-sf

Ver no Stand da obra, ou
na Rua Sete de Setembro,
44, esquina de Quitando, na
sobreloja de "A Econômica".
Tel.: 42-5136 (CRECI 903).

61157 2500

RIO PETRÓPOUS — Bar
««,«« Tico-Ttoò - 4.000 mts. Es- e 42-8278^

WW tr-d»J!toLowenço*-- Ven- ra-jj-sôpoug
BRASIL - BONSUCESSO datem» — 43-9844

52215

I
Começa no n.o 303, da Rua 2-i de
Maio - CREO 38.
ÁREA PLANA c/86.000 m2. Jun-
to da Estaçio de Paciência —
Podendo construir 350 casas —
Tratar 37-4990 — CRECT 971.
APTO. aala 2 qts. dependências
completas emp. ban. coxinha —
Rija Bernardino Campos. 17 mi-
lhBes facilitados ou Cx. Econô-
mica. Informações 28-9788.

LINHA AUXILIAR 2900

AV. OHADUl — DUnOUWSMU JmM**".» •«— Terreno ei 1.100 mi. Preço .. CBECI 28.
65.000.000 80% 1™.„.. „ financiado em JO CAgA LUXO — C| 900 m2 a ter.
meses. Tratar Av. Rio Branco, ei 4.000 m2 p| famflla de bom
131 s| 802 TeL 42-0998 - CRECI -asto, Vtndo am NítguelralBoa-
16. 17488 8200 Juma. Aceito imóveis no Rio co-

Vartea, vendo
easa pequena mobiliada terre-
no 11x49 todo plantado • mura-
do ideal família pequena Crt
16 milhões parta financiada. Ver
tratar Av. Pres. Roosevelt. tSB
sábado t domingo. Quase em

-fi»-OTttTJT>ríft l_ ._ „_
61152 3600 centro da cidadêriroõõmgãm- Vende-se, esquino Rua Marquês de Pombal c/ Irlneu

&u* msoímóô Marinho, c/ 68m de frente. Tratar Sr. Amin - 22-4933
— 49-7505. 18570 91

ILHAS 3400

ZONA-VERANEIO 3900

CASA DE VERANEIO — Araru-
ama — Coqueiral — Vendo easa
cl 2 quartos, sala, cozinha •
WC, forrada. Terreno 1.200 mi.

LOJAS PASSO CONTRATO E VENDA

URCA 2600

URCA — V«ndo mag, can em
frente ao mar — 380m2 de irea
construída, S pav. 1.°: 2 salas,
coc„ copa, despen. 3 quartos de
emp. toalete; 2.0 pav: 2 quartos,
quarto duplo, 2 varandas, banh:
3> pav: salão com banh
12 x 35m2, vaga para 4 carros —
Rua Joio Luiz Alves — Crf ..
180.000, 80% em 18 meses —
28-9184 SANTOS das 9 is 17h.

TRAJA — COLÉGIO — Aparta-
mentos quase prontos, c/sala, 2
qts., banh. completo, grande co-
zinha, área c/tanque — Vende-
mos ótimos na Estr. do Barro
Vermelho, 1727 — Local com to-
do recurso e muita conduçBo na
porta — Sinal Crf 1.353.000, 8
parcelas de Cri 492.000 a o res-
tante em 77 prestaçSes de Crf
123.000 — Nio perca esta mag-
nlflca oportunidade — Ver no
local — PREDIAL COLISEU
LTDA., 22-4562 e 22-0306. CRE-
CI44. 
CA9AS — Em Irajá, vendem-se
três,' no melhor local, sem lucro
imobiliário, preço de ocasiSo,
NCrf 27.500, aceita-se oferta,

ILHA DO GOVERNADOR —
Vende-te pronta entregar casa
da 2 pav. composta de sala, 2
quartos e demala dep. Preço Crf
20.000.000 com 7 de entrada,
Aceita-se apto. menor como par-
te. Ver eom o proprletirio à
Praia do Zumbi, 38, casa 13. Te-
lefones 21-2382 a 36-3621 (Cra-
ci 273).
ILHA DO GOV. — V. ura. terr.
medindo 10x46 no J. Carioca,
Junto ao campo da Portuguesa.
Lote 1 da Quadra 140, atual Rua
Jutlftndla, antiga 88. Preço: 4,8.
Negócio direto, 46-8350.

27688 3400

JWBK*K» -frente loteamento * Quinta d.
PONTO DOS MÓVEIS. Rua 18 Barra.
de Março, 317 loja — Tel. «ra y-j-roo — Ap. quarto, sala sep..
ifflECIgRJ - 66. 1M44 3500 g^j tanque móveis gel. A* ^ __ _w „
fÉBESôPOLis-rõ»: ?0•1^r.¥^23%»9S!*,,• 

Ch,VM &S&L*>.T.*t»J1: 5»
rim — yenao o»nn» cm» a.*
campo. P«eco t eondlcões
excepcionais. JnXu com sr.
MENDES — Tel. 25-7298 ou
54-0691.

Dos melhores
Rua do Rosário,

pontos do Centro, B. do Oavldor, Alm. Barroso,
léler, Dias da Cm, Madureira. Av. Edgar Ro-Mm VffW» OMMMli a TIlaTèa -sTahTe ssnlBêfeèT ltuB

onero, e no melhor pont ode Niterói, B. Conceição, Nova Iguaçu,
R. Amaral Peixoto, Caixa Manoel Correia, ete. Tratar Ir. Amin,
22-4933 — 49-7805. 18572 91

«311 2600
CASA — Teresópolls. Vende-se
grande oeasllo vlvenda mobl-
liada em centro de terreno. Tra-

10.000.000 cl 50% a vista. Tratar a
Rua JoSo Pessoa 255 Barro Ver-
melho. S. Gonçalo.

10527 3900
ESCRITÓRIO

ÉM PETRÓPOLIS -- Visita o
PONTO DOS IMÓVEIS, na Rua
16TVrço,.277loia Trt.: 4803.
Temos 800 negócios »-™W«árf»s
para oferecer. Guarde nosso en-
deríço. CRECIERJ -«^^

SA0 ix>urençO — Grande
tar fc R. Conde da Pinhal 311, oportunidade - Vendo lota de
bairro Bom Retiro.
TERESÓPOLIS — Fazenda Boa
Fé — Vende-se ótima área ....
224.000m2, preço • condiçSas Av.
Rio Branco 131 s| 801 TeL ....
42-0998 — CRECI 16.

terreno junto ao templo dos teó-
sofos. Bairro Carioca 37-6249.

CASAS DE LUXO- - Fino a*»-
B^ento em Wtrôpolls - estio
a venda no PONTO DOS Wo- 

^?46"o3H-(^ciew^w. Coniary, residênciast«í. 4803 <-**¦ 1M44 35^ 2 quartos, J—

TERESÓPOLIS — Condomí-
nio Soberbo. Junto a grania

SalSo,

(CENTRO) ,r
Perto do Banco do Brasil, matriz, transfere-se eom

t^S^SaãSS^S- »*e «o'" • PBX' com 8 ramais. Nflo precisa eltvadbV.
Tijuca, uma casa toda em pe* . ,» .^..__i „L . • lOCH .'»:;dra com 343,10 mi no valor de Cartas para a portaria deste |0rnal sob n." 295-SI.. y-
quarenta milh6es._ Tratar: Rua *iae*ii «enConde Bonfim 491, 'ipt,
Tel. 48-7988.

403 —

^"ÃWniS cabangola - Vendo 8 completas.> empregada, ffi

PRAIA LINDA — Passa-se con-
trato de compra de 2 lotes en-

deoendências tre a Lagoa de Araruama e amyvHvm\.m . . ^ peixoto _ 400.«00Estr. Amaral Peixoto
Tel. 34-3024.

TERESÓPOLIS p
Vende-se um maravilhoso sítio de 15.700 ml, eornté casa

garagem, cmerna etc. Financia- ]0tes 18MO cwi». #«»-"-» garage, piscina, campo ue ARARUAMA - Praia, Coqueiral, ""«• «" •*•««-« « — .—i——1 — -3— —7——
da. ver Rua Maidonado, 468. «lános, onlbot, tat, agna, —¦ 1 „„__ Sflj. rn»au. ocasião 2 lotes, i.4oo m2, esquina todo gramado, com horta, pomar e centenas de roseiras (
Tel.: 62-1953. Tratar JOSIAS — 38-2154 Ya,*7' *UU"U'.>BU" .'*:", com Amaral Peixoto, excelente ,,_, -,__Ja 1 ' V«r /*nm «r Fmílin nn lorln dn CIuIm A Casa Ven- ™ PetrónolIs4696.NELSON, rante, campo desportivo etc. «ítuaçSo. 1.800 mÜ oi12 à vista. ">" V°™* "SfivH CiS ÍLt* °1 a° 1 - " tóuma. .ai.. z^%. Z^TZt IL. 55 luxo Ver e trator à Rua Meriti Tei, 26-9933.- __ Lago. Preço: Cr$ 90.000.000. Tratar com sr. Júlio. TcGOVERNADOR
de-se
emp. garage, etc. Crf 48
ta-se Caba. Tel. 22-8797

Acel
Sr.

com ou, sem telefone CETEL, GARCIA — CRECI 429 — Praia
muita conduçSo, água, luz etc... da Bica.
Rua Pereira de Araújo n.° 280. ., EDCkiTe
IRAJA — Prédio térreo, Vazio, üc riWNlBURCA — Vendo apto. 1102 da

R. Lauro Müller, 68 - Ver no xnn<iix _ ^cul„ „„„,, .„.„,
local e tratar c/.JOSl CARLOS, . Rua jucari, 668, será vendido Sinal 4.950,
R. Assembléia. 67 — 4.° and.  -"
Aceita-se financ. •

VIVENDA ampla nova.
no melhor local de /«mienade
??sse imediata, barato - 47-9942
e 62-8239.

-"iã" ;:  VENDE-SE, aluga-se, troca-se
- ProntOS — iínda vlvenda, chácara - R»<>
facilitados O Petrópolis - 47-6828.

em leilSo judicial do GASTÃO, si.U0. fleÉjf.0 rnixns 2 fltí VENDE-SE.Petrópolis. Betlro —
qutnta-felrá, 16 de fevereiro de *«"<««» ¦«««» caixas, i. qis. .JJ8Ü08jMteia residência para fa-

esq. da Rua Tocantins, ou
na

PREDIAL
AQUARELAEEMi

VASSOURAS — Cata —
Centro cidade. Vendo seis
milhóes faclitados — Telefo-
ne 45-0319.
SEPETIBA — Vendo à Praia de
Sepetiba, 1.076, ótima casa com
3 quartos, 2 salas, 2 banheiros,

88823 *"» lefone 23-8420. 17435 9.

VILA ISABEL 2700

CASA — Vende-ee. Rua Frei
Pinto, 86, 3 quartos, sala ou 2
quartos, 2 salas, 2 banheiros, ca.

Sa, 
cozinha, varanda, quarto e

ánhelro emp. Toda reformada.
Tratar local proprietário 10 ml- JACAREPAGUÁnutos Centro — CRECI 35.
CASX— TfüFEEX —T; Hw~
bel e/t tlt. 3 qts., 2 var.i
copa, cos., gar., banh. em
côr, plnt. óleo, parquet pan-
lista, quintal, depd. emp.,
eto., 75 mil. Farte fac., tel.
58-0758.
VILA ISABEL — Rua Jorge
Rudge 29-F, ap. 204, vendo c/
sala, 3 qts. dep. garage. Ver no
local. Inf. TORRES, CRECI 213

Inf. 43-2070.
VILA ISABEL — Vende-se ca-
aa 2 pav. 2 sls. 3 qtos. banh. co-
pa-coz., e deps. emp. Ver R. Se-
nador Nabuco, 284 c| 26. R. Par-
tlcular. VITAL SOVA — 23-3616

CREa 100. 29533 270»

gem. Ver Rua Engenheiro
Maia Filho, 59, Praia das
Pftangueiras. Tels: 43-8635 TERESÓPOLIS-43-2679. 19427 3400 ,B*Baurw 3600

Tels: 42-6874, 52-3612. !££
Primeira Classe no ramo fazenda da grama — vendo
imobiliário CRECI 258 Iote 80° "^ *m ,rente *° c»»ino.imooiiiano. v.rcv.i «•?• »600.000 à vista. PELINTO -

61117 JOW 58-1006.

LOJA CENTRO COMERCIAL
E BANCÁRIO

Transfiro contrato de excepcional'loja e 2 andares^Árei.
ital 550 m2, entre Uruguaiana e Av. Rio ~

sr. Amin, 52-5687 - 22-4933 — 49-7505. 19512 91
1967. ás ie horas, no locai. Mai» saio, banh. coe. órea se^ mtiia de alto trotamfj?*»;., 250 RuQ ^xjc0 \y }2,° andar, ««inha, garagem • dependên- Ma\ 55Q mr entre Uruguaiana e Av. Rio Branco. Trata.
lnf. tel. 82-0233. „;„ -| |-anaue yaaa QaTQ. milhBes. Tratar tel. 27-0341 — T|_ M-^Â 'n un cias.para caseiros. Tratar no . . „'  -.-*.>.. ..«.*. ••>i*i «•
PALACETE — Del Castilho, _!_ '»,._ \..L r_ .l_!„ 37-5958.
marav. resld. de luso e c/ te-
lefone. Otlmo neg. urgente. —
Tratar na Rua Lucidio Lago 138
s/6. Tel. 49-9907. MOREIRA &
BRANDÃO.

3001

ÓTIMA PROPRIEDADE — R*
Dom juvêncio de Brito n.° 8
esq da Estr. Jacarepaguá altu-
ra do n.» 7474 — c| 2 ótimos apto.
um alugado por Crf 250, outro
vazio — parte do terreno de es-
quina podendo construir outros
aptos. Eacillta-se o pagamento
Marcar visitas e tratar i Av.
Hlo Branco, 108, s| 1804. Tels:
22-6881 e 42-0313.
JACAREPAGUÁ — Apto. 2 qtos..
sla., deps., vazio R. Dr. Berna-
dlno, 276 apto. 304. Marcar ho-
ra — 22-8390 Nely Machado —
Cred 171. 58023 3001
JACAREPAGUÁ — Taquara -
Vende 1 terreno cl 420m2. c| rua
calçada, água, vista maravilho*

AVENIDA PARANAPUA n.o .
1543. apto. 201 — Belo apto.
salão, saleta,, 2 qtos., dep. em-
preg. Crf 26.000, Ver depois 15
horas p| gentr.eza do inquilino,~scrá-«nteegtte-v8j*9T-*£r«tae.-Ay_..
Rio Branco; 108 sl 1804. Tels-
22-6881 e 42-0313. facilita-se..
PAQUETÁ — Vende-se aparta-
mento com vista para o mar, à
Rua Frei Leopoldo, 24. ap. 201.
Preço 35.000.000, condições a
combinar com o pnmrietárlo á
Rua da Alfândega, 88 sala 802,

19516 3400

CASA em Teresópolls - Gran-
ja Guarany - Próximo ao Ingá.
Em centro de Jardim, conforta-
vel, mobiliada, bem localizada,
com abundância de água. ven-

coiniiagamehto antetípadíÉW
lefone 48-2853. Sr. BodWÉOW^

TERESÓPOLIS — Em frente
a Telefônica. Vende-se apto.
de tala, 2 quartos, dependên-
cias 1.» and. Av. Fellcia-
no Sodré, 1.020, apto. 101 —

FRIBURGO 3700

ARARUAMA — Vende-se terre-
no 15 x 60 m — construção
próp. para indústria ou similar.
Tendo 150 m2 coberto — galpSo,
almoxarifado, 2 dependências sa-
nitárlas, fArca de luz instalada

FRIBURGO -r- Casa na Av. Ju- e grande caixa dágua. Rodovia"Hô?Tuim;a'%WW*r«dai-S-bB." Amaral Peixoto km 85 % ao ta-
nheiros cozinha quarto .empre- •*> do HõtêíTHSísr-•4í=SKih

CASA
Vendo, perto do centro da cidade, 600 m2 eonstruidet, terreno

planltlcado 1.080 m, adaptável para fins comerciais, clube, eolé-
glo, etc. Ver na Rua Joaquim Murtinho, 716. 18498 81

gada. Terreno 15x80. Chaves c/
Mezavilla. Tel. 2466. No Rio —
proprietário 54-1663. Preço Crf
22.000.000 financiado 50%.

58140 3900

FRIBURGO — Compro casa ou
terreno. T. 52-9739 ou cartas p/
n.s 25490 neste jornal.

GUARAPARI — Centro, cara
antiga, grande terreno, 7 ml-
Ihões â vista, dá 2 edifícios Tel.
36-0863. Junto Torion Hotel.

Passa-se AdiiíiflisíFidora
Por mudança de negócios transfere-se todos os di-

reitos de administradora de imóveis, além da administra-

PETRÓPOLIS 3500

„.„ ,--- ,8ft - --,-¦¦ ^X^VTctS. çáo de oito edifícios, móveis • utensílios. Carta, dos in-
Chavet na Melo Franco, 380 FRIBUROo _ vende-se'por 46 60om2, ótima localização, hélio teressádos para a portaria deste jornal sob n.* 19551.
ç/ 6. milhões financiado, troca-se por 32-6363.
TERESÓPOLIS — Casa — 5 q. imóvel no Rio ou aluga-se belo CAB0 yjno _ Apartamento n.«
2 (Tj banheiros c/ caseiro. _G. palacete estüo sulço_ com iIsa- 3i2, no edifício -iCoraV', ájlua

19551 91

FETRÓPOLIS — Oportunidade
— Transfiro contrato const. de
apto. — Praça Rui Barbosa 205,
2.* laje, salão, 2 qtos-, deps.,

com sd. ou Troca-se por ap. Rio IBes, 5 quartos, 2 banhs. sociais. jorge LoSSio s|n.«, em Cabo Frio,
ou casa menor em Teresópolis. jardim, garage etc. Ver na Rua -..-j-
Tel R 37-2294. Teres. 28-66. Vicente Morais, 27 com o sr.
-—'¦—'¦ —.o ^------^ JoSo Caputo — Tratar no Rio
TERRENO EM TERESOPO- tei. 57-6774.

J^S^&Z^^ZTíí 8ax pl ?'mar- Fone %i«üí; completas, por 
*6 milhões, menw LIS — Vendo terreno pura s-RrauRGO - Casa de luxo eomcasa ttpo palacete por casa ou ^u, troca-se por Volkswagen da metade preço atual. Facilitonnto. nrt5ft»ránelft Zona Sul. Tn- i-oait - __n*-=__ _.. »._ .t_n._apto. preferência Zona Sul. Tn*

formações tel. 52-7742 e 32-6293.
— MANUEL.

SUBS. CENTRAL 2800

VAZ LOBO — Vende-se uma
casa, Rua Caiçara n.° 331, com
2 quartos, 2 salas, copa e cozi-
r.ha. Nos fundos uma mela água,
com quarto, sala e cozinha. —
Preço: 35.000.000, c| 50% de en-
trada e o restante a combinar.

9331 2800
ENGENHO NOVO — Apto. 2
qtos., sla., deps., varanda — 15
e 16 milhões 50% financ. Ver
c| os proprietários — R* Bela
Vista, 79 apto. 101 e 202 —
58-5408 e 22-8390 Nely Machado.
Creci 171.

1963)
JACAREPAGUÁ — Vendo casa

2 milhões ou recebo Volks.
Infs. tel. 57-8695.

XoV-pciMss!ca 2 qtos S mansões - Re., de iu,o c/pi». 20 apartamentos, na R
Soz b-Tim" área" var iMdim cln»> ca,M d* camP°. »ps- ?* c°- A berto Torres, 110, proxi
fSui-Sffti. a x ío Wa Má™ fe«t«*H.o» «pmu negóc os de ^W-L P«r«. Crt ..e quintal, ter. 8 x 20. Rua Má
rio, 78, L/16. (Esta rua começa
Trav. Pinto Teles, 250). Inf.
36-0669. '
JACAREPAGUÁ — Vendo sitio
com 16.859 m2. Plano e muitas
plantações. Ver Estrada do Ca-
morlm, 483. Candinho. Tel. ...
52-1958.

incoiuoracão, na reta e no 4 qts. 2 banheiros, salSo, saleta,
iv • m.J »..U.J. .>,. dependências, garage e aparta-

alto, projeto aprovado para meHnt0 de caselro parciaimente
na Rua mobiliada. Vendo ou troco por

apartamento no Rio. 2a.-feira.
Tel. 36-6584.

MÉIER 3100

APTO. Méier — Vendo, quarto
e sala separados, cozinha, quar-
to e banheiro de empregada —
Tratar á Rua Lopes da Cruz 133

apto. 402. Somente domingo.
dê'3 qtosT, 2 slas., alugado sem rT-õjpp p_i_„f. «Ilh»l 

ou 'W41».
contrato R. Bela VisU, 73 - Ver MEItK — faiacete, SUper- PETrôpolis - Vende-se no

Bingen, á Rua dos Expedlcioná-

ENGENHO NôVO — Residência

Petrópolis, Corrêas e
SAO LUÍS IMÓVEIS
— CRECI 327.
PETRÓPOLIS — Terrenos planos,
planos mesmo. Vendo juntos ou
separados um de 1.200 m2 e ou-
tro de 4.000 m2. No Retiro, balr-
ro de clima saco, sem ruço, Rua
Henrique Dias, Junto aos n9s 898
e 1.060. Local belo e multo apra-
zivel. Panorama. GURGEL —
42-0017 ou 36-5406.
PETRÓPOLIS — Entre Mosela e
Contorno, 50 mil m2 c/ várias
nascentes de água, possivelmen-
te mineral, dada a proximidadedas fontes de Água Mineral do
Petrópolis. Próximo do Lotea.
mento Tirol. Crf 15 milhões c/
facilidades. GURGEL — 42-0017
ou 38-5406.

próximo"itaipava. ao Higino Preço: Cr$
tei. 6656 J8 000.000, facilitados ,

Tratarão Rio, tel.:32-5353 SÍTIOS-FAZENDAS 3800
— CRECI 442. 68186 3600

de 2a. à 6a.-feira das 14 ás 18
hs. 22-8390 — Nely Machado.
Creci 171.

SAMPAIO — Apto. 2 qtos., sla.,
deps. vazio — 18 milhões, ga-
rag. R. 24 de Maio, 773 apto.
403. Chaves c| o porteiro —
22-8390 Nely Machado — Cre-
Ci ni. 58332 2800

ZONA INDUSTRIAL — ótima
propriedade, situada em local
privilegiado, c| força, telefone,
loja c| 70 m . GalpSo c| 320 m2,
mais 240 m2 nos 2 pavimento-)
de frente divididos em 3 aptos,
ótimos p| escritórios, entrada p|
veiculo direta e exclusiva p| o
galpão R. 2 de Maio, 660. Mar-
car visitas ao local e tratar, á
Av. Rio Branco, 108, s| 1804.
Tels: 22-6881 e 42-0313. Faeili-.
ta-se. .
VENDO — Terreno de 15x67 m.
Com 4 casas desocupadas condu-
ção a porta, valor 35 milhões, 15
milhões de entrada, Rua Arai
S88 — Camboatá — Deodoro. —
Tratar no local. 46238 2800

MADUREIRA — Apartamentos
prontos entrega Imediata. Ven-
demos ótimos c/salSo, 3 qts., ba-
nheiro completo, copa-cozinha,
área c/tanque, dep. p/empreg.
— Fica em frente ao,viaduto de
Madureira — Condições muito
facilitada em 3 anos — Aceita-
mos financiamento pela Cx. Eco-
nômica — Ver na Rua Maria Lo-
pes, 276 — PREDIAL COLISEU
LTDA. — 22-4562 e 22-0306 —
CRECI 44.
FNGENHO NÔVO — Ven-
dp-se confortável aparta-
m"nto à Rua Paim Pamplo-
na, 706/201, composto de 2
c-artos, sala, cozinha e de-
r"ndênclas de empregada!
completa, ver no local, cha-
vi no apto. 202 e tratar na
JPTÓVIL LTDA. Av. Pres.
Vargas, 417-A — Telefone:
43-8092. CRECI 517.
MARECHAL HERMES _ Fre-
fiiesia de Irajá — Ru« Plracala,
834 — Prédio e respectivo ter-
reno, que mede 10.000 metros
de frente a fundos por 50,00 me-
tros de extensüo, de ambos os
lados, será vendido em leilSo do
leiloeiro PAULO BRAME, na
quarta-íeira, 15 de fevereiro de
1967, ás 16 horas, no loral. Mais
lnf. tel. 31 -n?'"

luxo. Vende-se p| 120 mi-
Ihões, à R. Intend. Cunha
Menezes n.° 94. Tels: ..
31-2851 e 31-1621. IMOB.
LUIZ BABO. CRECI 466.
DIAS DA CRUZ — 246, apt.
504 — Visitas diariamente,
até 14 horas. Excelente lo-
caliiacao, sala, 2 dorm., ba-
nheiro compl., cozinha, área,
depend. o garage. IMOBI-
LIARIA LONDON LTDA.
57-2555 — 36-4767.

25540 3100

NITERÓI 3300

SACO DE S. FRANCISCO —
Casas — Renda ou revenda —
Permuta — 2 casas já prontas,
uma espetacular, luxo, c/ apto.
anexo, outra de sala, 2 qtos. dep.
empregada, etc. novas, com mais
3 lotes prontos p/ 3 casas se-
melhantes, dando só as 4 alu-
guel de Crf 250 cada uma —
Sr. GARCIA — CRECI 42» —
Tel. 22-8797.
APARTAMENTO super luxo,
frente para praia, 406m2, últl-
ma unidade. Em revestimento.
Ver sáb. e dom. no local. Praia
Icarai. 251. TeL 22-5539. CRECI
782.
APARTAMENTO excelente, na
praia, de hall, sl. 2 qts. coz. WC
completo, dep. empr. área serv.
Alvenaria concluída. Ver sáb*.e
dom. no local. Praia Icarai, 237
tel. 22-5539. CRECI 782

TERESÓPOLIS — Alto — Vendo
terreno financiado. Esquina, ...
450 m2. Tel. 47-779».

TERESÓPOLIS — Cascata dos
Amores. Estamos vendendo «po-
ra os magníficos lotes perto da
sede do Clube, com água, luz
e ruas pavimentadas. Pequeno sl-
nal e saldo em 30 meses sem Ju-
rôs. No Rio TRIO — TERRENOS
RIO LTDA. — Rua da Assem-
bléia. 92 — 39 andar — telefone
22-7410 ou no loteamento dlà-ln-
mente com srs. Henrique ou Pe.
dro .— CftECI 587. 
TERESÓPOLIS — Vendo 2 ter-
renos, 15 m cada, R. Prefeito
Monte, perto e do mesmo lado
do Hotel Várzea. — Tel. Rio:
47-1568. |
TERESÓPOLIS — Terreno.
Vendo área plana, 5 minutos
do centro em rua calçada —
Tratar no local. Rua Pirai,
2.682 — Sra. ANITA — Tel.
3563.
TERESÓPOLIS — Posse — Ven-
de-se casa, galpão e terreno me-
dindo 2.600 m2 com água e luz.
Sr. Walter. R. Bario Tefé, 26 —
Várzea.
TERRENOS à prestação —
Infs. Rua Jorge Lóssio, 310,
apto. 102. 
TERESÓPOLIS — Pousada, ven-
demos casas, 2 pavimentos, sa-
Ia, 2 quartos, banheiro c| box,
dep. completas, preço fixo, fi-
nanciadas longo prazo, entrega
10 meses. Informações no local
Rua São Judas Tadeu, 55, ao
lado da Igreja. Aos sábados e
domingos até 18 horas ou no
Rio á Trav. do Ouvidor, 2l|401.
Tel. 32-4998 e 46-0809. CRECI
261.

COMPRA E VENDA DE
PRÉDIOS-TERRENOS 91

$TERRENOS — Vendem-se 4 li
tes com 22.000 m2 para plant;
ção de bananal em conrado, ra-
mal de Miguel Pereira. 500 mil
cada com 50%, tel. 25-6458.

LOJA

rios, em frente á Praça, residên-
cia em final de construção, com
varanda living c| lareira, sala. 3
qtos cf armários, cos. e banh.
azulejados até o teto, dep. em-
pregada, garagem, jardim e pis-
cina. Entrada de 15 milhSes e
saldo a combinar. A Rua dos
Expedicionários fica na altura do
n.» 1928 da Rua Bingen. No Rio
tratar á Av. Rio Branco, 156 —
s| 2.303, tel.: 22-6140 e Petro-
polis tel. 6438.
PROPRIEDADE com 600 m2
construídos em terreno 3800
m2 planos, linda vista em
Bonsucesso (Sitio da Ponte)
no km 63 contorno com 3 ca-
sas, sendo 1 com 4 qts., 3
banh., copa-cozinha, lavan-
deria, salão, varanda, dep.
de emp., casa, piscina, com
2 grandes salões decorados,
grande varanda, 3 banheiros,
sauna, apto. caseiro, piscina
aquazul, Jardins, campo es-
portes com iluminação, casa
hóspedes, churrasqueira, ár-
?ores frutíferas, garagem,
telefone Bonsucesso 18 ou no
Rio 37-3082.
ITAIPAVA C- CLUB — Vendo
ótima resld. dentro do Club cl
varanda salão, 3 qts. arms. 2
banh. dep. compl. gar casa ca-
seiro 30 milh. c| titulo soclo
propriet. Inf. Petr. 4904 ou Rio
47-9730 BATUIRA C| 190.
PETRÓPOLIS — Junto Av. XV
ap. de frente c| terraço varand.

Iôzvld2raats 
3e4r' 

vazais ^ito mais l««"0«> Edifício das Laranjeiras, na Rua Moura Brasil, 61, ao lado do Flu
entr. 5 faciiit. e 12 em is me-' minense • a dois passos do Palácio Guanabara, constando do salão com 105m2.,

FAZENDA NA RIO-S. PAULO
— Com Cr) 2.000.000 de entra-,
da e 60 prestações mensais de
Cr$ 100.000. V. Sa. poderá ser
condômino de uma com 200 ai-
quelres geométricos, situada jun-
to e abaixo das Agulhas Negras,
entre Penedo e Mauá, próximo
da Rodovia Presidente Dutra, no
E. do Rio, onde poderá cons-
trulr seu apartamento ou sua
casa de campo e gozar de ex-
celente clima e da lindíssima
vista, participando do lucro que
a Fazenda der. Tem 2 rios, ma-
tas, várzeas, ótimas terras para
culturas, gado, benfeitorias etc.
Tratar com o proprietário tel:
37-4605. .

I
VENDO sitio a 2 horas da Cen-
trai (Francisco Cardoso — Est.
Rio) com 210.000 m2 com 1 casa
de 2 quartos salão, coz., banh.,
mais casa do zelador. 5.000 pis
banana, variado pomar, toda
cercada, luz, água, pastos. Insta-
lações para criação aves. Tel.:
26-5509 p/ manhã, sáb. domin-
go dia todo.
SÍTIOS — Aceito sitio na GB, em
troca de apto. no Grajaú, ei 2
qts., etc. Ideal p/ renda. lnf.
34-6612.
SITIO — Vende-se, km 33 Rio-
Teresópolls, 41.000 m2, conforta-
vel sede, casa caseiro, avlário,
chiqueiro, horta, pomar, bananal,
abundante água de fonte, corre-
go encalchoelrado. Crf 23 mi-
Ihões. Tel. 57-3267.
FAZENDA EST. RIO — Vendo
45 alq. geom. distante Rio, 3 ho-
ras, asfalto, pastos divididos, cer-
dadas, casas, curral, clima bom,
multa ásua. Preço 35.000 fac.
pag. Tratar dr. ARY COUTINHO,
Av. Rio Branco, 173 s/ 1701. Tel.
52-8844 (C. 35).

com quarto e sala conjugados,
cozinha e banheiro, será vendi-
do em leilão pelo leiloeiro PAU-
LO BRAME, em seus escritórios,
à Travessa' do Paço, 14, 1.° an-
dar, na sexta-feira, 17 de fe-
vereiro de 1967, ás 16,00 horas.
Mais inf. tel. 31-0228.
POÇOS DE CALDAS — Av.
Champgnat — Vende-se con-
fortável casa de lage com 2
partos., ótimas condições de
paeamento. Infs. OCEANO
IMÓVEIS LTDA. Av. Rio
Branco, 108, gr. 903 —¦ Tel.
22-9690 — CRECI 943.
PROPRIEDADE — Vendo com
12 mil metros quadrados, luz,
água e força. Rio-São Paulo,
Quilômetro 15. 150 milhões
facilito. Excelente negócio para
Indústria. PALMIERI — Tel...
43-5395.
PROPRIEDADE — Vendo com
12 mU metros quadrados, luz,
água e força. Rio-São Paulo,
Quilômetro 15. 150 milhSes ou
permuto. PALMIERI. Tel. .....
43-5393. Excelente negócio para
indústria.
CABO FRIO — Búzios — Ven-
de-se 15 lotes juntos ou sepa-
rados. Preço 500.000 cada um.
Planta e informações pelo Te-
lefone 48-2852. Sr. Rodrigues.

9298 3900

PRAÇA SAENZ PEflA
Vando i Rua General Roca n.° 894, grande lo|a c/

187 m2., própria para BANCO, em construção e posslbl-
lidade de entrega em em: 10 meses. Informações è Av.
Rio Branco, 156, lo|a 247 — Tel. 42-7143 — CRECI-406.

14394 91

PRÉDIO PARA RESIDÊNCIA OU
INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO

EM BOTAFOGO
Vendemos na Rua Visconde de Ouro Prê-

to prédio de 2 pavimentos, em perfeito estado
de conservação, com 5 quartos, 2 salas, 3 ba-
nheiros, 2 garages etc. Área total 400m2. In-
formações GASTÃO MACIEL Rua do Carmo,
27, Gr. 606 — 52-5225 e 52-6698 — CRECI 10.

63782 91

C.V. DE INDÚStRIAF
E CASAS COMERCIAI?

Passa-se contrato 5 anos. Rita
Barata Ribeiro — Posto 4 — 30m2

Preço 50.000.000. Tratar tel.
57-7914. 17360 91

CONJUNTO DE
12 CASAS

Prontas para serem habitadas
Rua Visconde Santa Cruz n9

243 — EILTO: 42-5115.
17328 91

LOJAS DE CALÇADOS FINOS.
Passo contrato, ótimo ponto, em
Icarai. Freguesia feita. Exce-
lente para Boutlque. Contato
com Ruben fone 3964. Niterói.

10524 80
PASSA-SE, por motivo de via-
gem, um instituto de beleza com
boa freguezia. em Botafogo. Te-
lefone 26-5289.
LOJA DE FERRAGENS e ferra-
mentas, firma sem passivo. Con-
trato novo. c| telefone. Preço 50
milhSes, cl estoque de 35 ml-
Ihões. Infs. 47-3346. 62217 80
SALÃO DE BELEZA — Vende*
se moderno e afreguezado 6 mi-
Ihões 3 m. à vista, restante com-
binar. Rua Cicero 105 — Pavu-
na — Na praça.

CALCITA
(CALCÁRIO)

Grande jazido em terras
próprias — decreto lavra —
força e luz, estrada asfalta-
da (Real). Cortando pro-
priedade, diretamente c/ e
proprietário. Fone: 27-2810
ou para portaria deste jor-
nal sob o n.° 58.035 Ag.
Copacabana. 58035 90

GALVANOPLASTIA
Vende-se uma bem montada, com grande capacidade

de produção mensal em serviços de cromagem e zincagem
Com casa de força e água em abundância.

Entendimentos pelo telefone 49-7594, com Sr. Dias
Vendemos magnífico apartamento de frente e de finíssimo acabamento, no dos 10 às 17 horas. 51254 91

LARANJEIRAS
APARTAMENTO DUPLEX DE 424m2

ITAIPU — Vende
na praia com bomba
alguns móveis. Tel. 34-3024
PRAIA ICARAI — Ap. fr. 2 sls.
3 qts. banh. coz. terraço, dep.
empreg. 35 mil. Dr. Jesus 37-3378
— CRECI 424.

LEOPOLDINA

VILA DA PENHA — Ven-
de-se ap. 2 qts. térreo —
P'aça Pau!o Setúbal 129

m barracão *-*• ^^J^".,0en 6a' 47"9730 2 espaçosos quartos, todos do frente, sendo um com vestiário e banheiro priva-
V&ÍT e 

iS^rãS mansão ,ivos' $ala com 21m" 4 banheiros "ciais em côr, duas áreas de serviço, grande
SrSedbtalldelf p/ wpa t cozinha, 2 quartos para empregada e garage para 1 ou 2 automóveis.
famflla trato. 2 piscinas, jar- Áreas, 424m2. Edifício com fachada de 31 m em pastilhas, com esquadrias de
dins, terreno 4.000m2, toda alumínio. Três elevadores Ótis. Pintura a óleo. Ferragens La Fonte. Armários
vJS^h3! 

EMÍ*||fc,a.550'n2 "T embutidos. Parquet-Paulista. Tudo de primeira ordem e com requintes de deta-
Kr, sala dejwtar (par- lhes. Visite um apartamento com as características de uma residência de gran*
quet)'3 dormit. (l duplo), de luxo, para família do mais alto tratamento. Aceitamos imóveis, mesmo alu*

Scní^Garaye3 eh^queln 9ados'como Par*e *° K?"™n,,I' ífacilita!ldo-s,e ". •n*rada- visit.?, diàr]am^e guesia mensal. Vende-se ou aceita-se sócio c/ capital para
S«* rStSt^minboSSta »»" • «nearrefíado do Edlf feio • informaçoM detalhadas ne eacrltório d« MAr y
- imobiliária london noel de sousa santos — Rua do Carmo, 9 — n.° andar — Tei.: 31-0367 afender o desenvolvimento dos negócios. Tratar segunda- —" "" _ 

31-0314 — 31-0473 — 31-2372 — sede própria 
r~"r-rt

LOJA DE PEÇAS
Em excelente ponto de Sáo Cristóvão, em pleno fun-

cionamento, ótimas instalações, bom estoque e com fre-
3200

LTDA.
36-1767.

Tels. 57-2555

25547 3500

CRECI — 134.
64790 91 feira pelo tel. 49-3128. 17526 90

t:*^<Hy:e&?^?m&i^^?jrtt witffriãtiw.vK!.---,.:--'.¦¦-.'¦¦ ¦ ¦ I _ i.. •:;vj»sg-af'f»8*EJ
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BALA DE JANTAR império com
boffet d* 1,70 m, nua eom
140 mal cadeiras eom palhinha
3*0 mil. At. Princesa Iubel, 386
c/ 16, apto. 101.

COMPRO — Antigüidades,
prata, moeda*, porcelana,
crisiaí, bronse, móveis e pia-
no — J6-U19.

FABRICA DECORET — M6-
?ela de estilo, em jacarandá,
pronta entreis. Preços vez-
eepckmais, facilitamos N —
Ejrp. e vendas i Rna Mena
Barreto, 148, Botafogo. Tel.
26-7437 — Fábrica: R. Adir,
38 — D. Caxias.
COMPRO TUDO — Pratarla, an.
tlguldade, baixelas, bandejas, por-ceUnas, jóias, topetes, objetos de

MÓVEIS E DECORAÇÕES

NòVfil
IPora 

Máquinas
da Costura

em:
ItfSMHA-GMINETI

MAlETAPORrtmTKMOS
5MOI1—•FArTi-UNA-

> ItOM — VIGOMIU. RC.

ftoO» — «adllto — Cenurl»

Atende-se a Domicilio
TIJUCA-.-ft.HADOCK 1080.140A.
eoMcxmtmm ramos,iusn]
mt 34-7594

.V

18465 as

ARMÁRIOS EMBUTIDOS
. O melhor prego da praça. Or-

çamentos ¦/ compromisso. Tel.:
58-03SI. 17886 83

i

SETE SINOS DA FELICIDADE— Pesa altamente decorativa,
toda banhada em ouro, lucro
M0%, procuro distribuidor ativo
e ambicioso. ELCtl F» 52-5143
VENDE-SE bar estilo moderno
c| três bancos de ferro. 70 mil.
Siqueira Campos 85|411,
MESDíHAS lado, frente sofá
Luiz XVI, console, espelhos,
grupo estofado, arca e mesa ja-
carandá, santos, quadros, TV,
Hi-Fi. geladeira etc, vendo mot.
viagem. R. Marques de Abran-
tes, 36 apt 301.
LINDOS Poodles marrom minta-
turas, > meses, ótimo pedigree.Vende-se. Rua Raul Pompela,
131, apto. 203. Tel. 57-1179-.

5881163

CORTINAS
Em tecidos finos t clnhamo, tm

trilho Parts. TAPEÇARIA VENE.
ZA — Rua da Constituição, 16 —
tel. M-5251.  41483 «3

ESTOFADO*
Reformo móveis estofados em

qualquer estilo. Sofárcama para
o mesmo dia. A domicilio. Aten-
do em qualquer bairro. Telefo-
ne 23-3652. 8348 83

PINTURAS
CASAS E APARTAMENTOS

FIRMA, Ta.: 25-9098
Rua Laranjeiras n° 836 — Lojas

38 a 49
¦ 9386 «3

LUSTRADOR

MOBÍLIA DE SALA LT., pró-
pri* para aluo ou cata — com
9 peças. Rua Duvivier, 99 —
apto, 6.
VENDE-SE duas camas "Mar-
quesa" c/,xolchõe« quase novos
- Tel. 86-3169. ¦¦
VENDO pela melhor oferta mo-
bflia sala jantar antiga, 14 pe-
ças. Ver Rua Barata Ribeiro 673
c/ porteiro. "
CASA GRANDE — Oferece es-
tante modulada — móveis mo-
demo em Jacarandá. Ar condi-
cionado. Preço excelente. R. Ge-
neral PoUdoro 53. Tel.: 18-4008.

86906 83

CORTINAS
jAPONtSAS

ENVEKNIZADAS
OU PINTADAS

A PRAZO SEM JUROS
PABRICA: Tel. 32-1731

.5271 83

PINTURAS E REFORMAS

I [lyij AM

SR. NICOLAV

iCOLCHÕES
"fabricam-se e reformam-

se colchões de crlna. Fáb.
Luso Brasileira. Tel. 43-0603
— Rna Santana, 100. •

9341 83

B SONGEL - SociirJadt Industrial
I di RifrigmfJo Ltda.
I' OtGANKAÇJiO ANGIO BIASRFIIA

_B fABMCAi 304V19 • 30-1314

I EXPOSIÇÃO E VENDAS:
I CINTRO lAv. Rio Branco, 156
¦ ¦ •/ 2505
K_^_^\ COPACA6ANA: R.
Bmfjf* ,1 Franclico Só, 35
¦4fJL^Lv^-í> «/'oi0 *°*

P12-7496

Consertos e envernlugem de
móveis k prova de álcool e umi-
dade. Fone: 57-5229 recados p/f.

29434 83

MOVEIS
DE JACARANDÁ

MENDES
MARCENEIRO TEM:

Are» de Jacarandá Império,
modelo do século XVII e ar-
ca Renascença também do
sécnlo XVII.
Arcas de ImOO e 2,m00
Mesas redondas de ImOO à

lm20
Mesas Holandesas
Arcas com Vitrinas
Cadeiras Medalhão
Cadeiras Mineirinbas
Canapés de 2 e 3 lugares
Marquisete com palhinha
Camas Marquesa
Mesinha de centro em mar-

more
Mesa Console
Abat-joure com vários ta-

manhos

fofanete 
em vulca espuma

ala de jantar em fórmica
e diversas pecas avulsas

Armários de Aço Fiel têm
todos os tamanhos, preço de
fábrica. R. Leite de Abreu,

9A. Tel. 38-5504. Muda da
_juca — A presença deste
inancio--4es—Éí%-¦íe—dos*-
conto.

21735 S3

DEDETIZflÇflO
BARATAS - PULGAS

"WBSCAS - TBjÇjj • CUPIM • RATOS

6 MESES DE GARANTIA

C/ perf. e garantia. Nio pedi-'
mos sinal. Tel. 294038 e 38-1104
— ORLDJDO. 9347 83

TAPETES
PASMFIRAS

TECIDOS PARA ESTOFOS
A varejo pelo prego de atacado

eom desconto. Facilitasse paga-
mentos. Orçamento para forra-
coei sem compromisso. Pro-
curem os depósitos a Rua Ria-
chuelo, 134, Loja. Fone; 42-3000.

5270 83

COLCHOARIA
LISBOETA

Fábrica de colchões de molas,
crlna e sofá-cama. Se o seu col-
ebto de molas lhe prejudica a
saúde, troque-o por um colchlo
ortopédteo, ou de crlna ou mes-.
mo de molas, superduro. Qual-
que? estado que esteja o seu col-
chio. nós o reformamos. Orça-
mentos a domicilio sem compro-
mtsso. Rua Fret Caneca, 279 -
Tel. 32-0670. 17497 83

MOTIVO viagem vendo móveis
finco. Tel. 37-4593.
VENDO guarda-roupa 4 portas
c/ espelho novo — motivo de
espaço apenas 60 mil. Ver Rua
Barata Ribeiro, 728, apto. Ml —
Tel. 3^7-7769. .__
RRLÔGIO ANTIGO — Vdo. de
parede, Império, "8". Capeta e
raro .Oltav/Carrapetas. Restauro
relog. Copacabana, 1355/1003. —
Hoje e útil até llh.
VENDO — 1 dormitórios Rústl-
cos — Mexicano — Casal. Per-
feito estado. Rua Santa Alexan-
drlna 732 apto. 303 — Rio Com-
pri do.

liffiRÍÕT
EMBUTIDOS

A CR$ 60.000 M2
Incluindo gavetas e prateleiras,
encerado e envemlxado, interior-
mente e externamente preparado
para tinta. Bom acabamento e
entrega rápida. Também con-
junto de fórmica, costnha • ba-
nhelro sob medida r- Fábrica:
Rua Ismael da Rocha, 39, Ramos
(ao lado da Av, BraiU). Fone:
434377. Atende-se neste telefo-
ne aos domingos até 11 horu.

17578 81

MARCINEIRQ E LUSTRADOR
Executa qualquer serviço em

móveis. Fu armário embutido

{lortss 
portlo janelas etc. Lus-

ra envernlra e muda de côr.
Tel. 87-8610 - LTNEU.

17614 II

MOVES BRASTLEIROS autêntU
oo. mesa redonda e holandesa,
armário alnwíadado e mais pe-
çaa pequenas, Republica do Pe-
ru ll6apto. 104. 88309 83
MÓVEIS ANTI0O8 — Pârttaular.
Vende-se mesa holandesa grande,
armário «lmotsdado, sofá melo
medalhão, papelelra Joio V. R.
Toneleros, 191 (casa fundos).' 

•• 58809 83
POR motivo de mudança — Ven-
de-se todos os móveis e apare-
lhos eletros domésticos. Tel.: ..
47-9717. 51308 «3

LADRILHEIRO
Pedreiro, pintor a reformas.

Faço todos serviços eom rapldes
e garantia. Pretos mínimos. Dou
ref. MURILO F. 12-5959. R. Bu-
lhóes de Carvalho, 530/101.

17395 83

APIICAÜORI.S I RFVINM DORES
AUTORIZADOS PILA SYNTEKO S.A.

SUPER-SYNTEKO

IsOMASElllSOMASEI

TAPETES
CORTINAS

liVam novos
TINGIMOS TAPETES

LAVÂGFM í CONSERTOS
IAVAM-SE SAIAS IC8KA-

DAS COM PASSADEIRAS

SUPER
SYNTEKO

A praso em 1, 4, 6 meses —
Tel. 43-0441. BERNADINO.

28775 83
arte, livros, moedas. 45-4649.

PERSIANAS REFORMA
TEL 30-7491, SR. JAIR

53881 83

mãnãs
Troca de eadarços — Troca de

cordas em persianas e enxuga-
dor — Troca de correias de ve-
nestanas externas — Troca de
cabo de aço de janella gullhotl-
na. Tel. M-S6S3. Sr. ANTÔNIO.

173*8 83

PERSIANAS E VENESIANAS
Consertos «n persisnas, vene-

tlanas, Janelu de guilhotina, tro-
ea de corda, cadarco e cabo de
ajo, eorrelai e mola. Tel. 57-8610
— LINEU. 17615 83

PINTURAS
A PRAZO

Em 2-4 e 6 meses firma regis-
. trada D.R.M. 165754 R. B. Aires

178, tel. 434317 — FELIX.
19540 83
i 

¦¦¦

Instalações e
Utensílios de Banco
Comprandendo: portas corre-

dicas em vidro rayban, mesas,
arquivos, cofre grande, baleio,
máquinas, etc. Tratar: Barata
Ribeiro. 639.

29413 83

CORTINAS
Lavam-se e reformam-se

— Ficam novas — Estofado
a domicílio — Tel. 46-5723.

51235 83

COLCHÕES DE ORINA — Dire-
temente da fábrica. Atende-se
a domicilio. Fábrica de Colchões
GUANABARA. Tel.! 33-7291. tSt.
posição: Av. Mem de 8á 30.
BSTOFADOR — Funcionário pú.
blioo, executa-se qualquer servi.
ço com moveis estofados oom
multo eflciènoia. Telefone ....
43-3377 ar. José Maria.
SOFA-CAMA quase novo — Ven-
do c| urgência. Oportunidade
única. Qto. a preço e qualidade.
Tel. 45-8973 das 15-20 horas.

RESTAURAÇÃO
De móveis de qualquer es-

tilo. Tel. 26-0870 — Sr.
FERNANDES (português).

21780 83

PINTURAS
SUPER

SYNTEKO
FIRMA AUTORIZADA
PELA SYNTEKO S. A.

DDT FATAL
RASPAGEM PARA CERA

LIMPEZAS
PAGUE FACILITADO

ORÇAMENTO GRÁTIS
45-4546 — 25-626S

COLCHÕES — Reforma • fal
novo a domicilio de crlna e da
molas. Das 8 às 10,30 • du 3 ás
4h. Tel. 26-5889.
MOTIVO mudança — Vendo
móveis autênticos, pratos,
quadros modernos, santos,
tapetes persas e tochelros --
Eugênio Jardim, 

ff^apto.
VENDE-SE armário Jacarandá 3
mte. 5 portas estilo D. .Maria I
Infs; 57-0936. ,58317 83
RICONtTHUÍMOS, «íWRMA-
MOS, PINTAMOS, CONMRTA*
MOS Idtftdos, Casas, Aptos., te-
Ias, Restaurantes, etc. Temos pro*
flsslonals especlalliadM no ramo,
porruaoSMi o brssllelr.es. Orca-
mentes e rtfertnela» no ,|ttadeda Ouanabars • Ist. do Rio. •om
compromisso, Serviço eom rspl-
dei a orçamentos baixes. Talefc-
ne ho|e para ¦ nossa tlrmSjW.
51-Wlt. «M 

•¦*»

_ moveis metal
1 cama casal, i rnesas

banqueta ve-cabee.. espelho • banqueta ve-
ludo. Ver Vde. Piralí, 4»l/3pi
c| porteiro. Tratar tel. 27-41W.

DEDET1ZAÇÃO-ATLAS
LIQUIDA,

^BBSBBsUw -^aaeaw

46-6731 — 36-0808
S-7973
42-1615

30-7834
32-1651

16377 83

SOFÁ-CAMA
A partir de 9.900 de en-

trada aeeita-se troca em
MÓVEIS NOSOS LAR. Rua
Riachuelo, 64, fone: 52-0600.
Rua Humalta, 1M-A. fone:
26-7202. Rua Benedito Hipó-
llto, 43, fone 43-5679.

33906 83

TAPETE PERSA
Famflla européia transferida

vende.todos os móveis e utenat-
lios domésticos. Rua Ministro VI-
velros de Castro, 128 — 129 an-
dar. 37560 83

PERSIANAS - REFORMAS

VENDO colohlo PHOBEL luxo
casai 100 mil. Tel.: 36J948.

52249 63
MBSA LUIZ XVI c| mármore
31 mil, Arcafac, 195 mil, Mesa
rep. Jacarandá 195, Cad. Minei-
ra o Medalhflo, Abajur desde«
9 mil, R. Barão de Ipanema n.°
15-S/106, esq. Domingos Ferreira
pag. facilitado, tel. favor ....
36-6884.
DORMITÓRIO — Pau marfim,
maciço, estilo Luta XV, entalha-
do A mio. Finíssimo acabamen-
to, verdadeira Jóia: nove peças,
armário 3 metros, colchão, es-
puma borracha. Rua Ministro
Viveiros Castro, 72, apto. 702.
horário 9 ás 13.
MOVEIS — Vendem-se urgente VENDO urgente
sala de jantar, dormitório, 1 ao- dour.d0l
fá • duu poltronas de veludo,
Várias outras pecas do apto. Rua
Rodolfo Dantas 111 ap. 701 —
Copacabana. 8304183
TAPETES — Boudè — Vendo à
Rua Bario de Ipanema, 59, ap.
1001.

CORTINAS
Bem confeccionadas da cánha-

mo, sarja, tatetás, cetins, etc. a
pruo sem juros. — TAPEÇARIA
ORIENTAL — Rua Visconde do
Rio Branco n? 47 — tel. 31-4714.

5272 83

DORMITÓRIO
Marfim • caviúna a partir

de 20.000 mensal em M6-
VEIS NOSSO LAR — Rua
Riachuelo, 64, Tel. 52-9600.
Rua Humalta, 122-A. Tel.
26-7202. Rua Benedito Hipó-
llto. 43. Tel. 43-5679, aceita-
se troca.

33098 83

TAPETES FICAM
NOVOS

Ttaturarla "METRO" dos
tapetes, lava, tinge, reforma,
dedetiza e engoma — Orça-
mento sem compromisso. Tel.
27-8480. Rua Naso. Silva. 86,
casa 2 — Ipanema. Filiais:
Laranjeiras, Jardim Botâni-
etf — Compro tapetes persas
USadOS. 29242 83

ESTOFADOR - 22-4657
Reforma-se sofás, poltronu a do-
mlcQlo p/ mínimo. PIMENTEL.

9293 83

!«»•

batatas, pulsas, rates, traças,
cupim, 10 anos «o garantia.

Tabela de Preços — Aputasteato
Conjugado .. ..
1 quarto, 1 sala
3 ' 1 "
3 • 1
3 " 2

Tel. 46-0461

9.000
Cri 104I0O
Cri 13.000
Cri 13.000

18.000

31834 SS

EMPAIHADOR DE CADEIRAS
Vicente • Jordano. R...du Pai-

11 
'«3melrss, 77 ¦*• tel. 16-1165

Novas, consertos, troca-se cordas, eadarços, pecas, etc. Pintura
poreelanlzada em máquina alemã. Sua perstana velha fica nova.
Orçamentos sem compromisso. Av. Rio Branco n.» 156 - S/3321.
Tels. 42-6437 — 22-3107 — gr. Fernandes. Ki» 83

HJQIDjt ICOjjrtjTO MO UM 
' ¦.. _¦HrüsPnírTXcVt Bj^si

SUPER SYNTEKO Hfifli
Tel.: 42-0364 I

Lixamento p/ ca- I WÊÊ mStíUtím
lafate. Menor preço da pra* ¦^ffij WUÊ ||i||l
ça. 17308 83 mlmMmmWmBmmmmÊ

VARANDAS
Transforme a sua, no belo Jardim interno, colocando as

mais perfeitas esquadrlas de duraluminlo anodlzado. —
Tel. 22-5959. 17552 83

CORTINAS A PRAZO
Lindo moitruário. Serviço fino.

OLIVEIRA — Tel. 12-5921.
9343 83

ESTOFADOR A DOMICILIO
Reforma poltrona e colchões.

Tel. 22-5921 — OLIVEIRA.
9342 83

ESTOFADOR A PRAZO
Reforma-se qualquer tipo de

móveis estofados. Tel. 23-2577 —
Sr. ALMIR. 16350 83

Super Synteko
Cr$ 3.000 m2
TEL. 49-4340

Lixamento p/ cira. Cr» 1.000
— Calafate, etc^ 16396 8»

ARMÁRIOS EMBUTIDOS:
Estantes e lambris, executo sob

medida em aptos, cm construçlo
e a domicilio. Tel. 26-0870 —
Sr. FERNANDES (Português),

4981 e»

LUSTRADOR
Serviços de moveis em geral e
mudança de cór. 49-8330. SILVA.

6041 83

CARPINTARÍA
Acelta-ee armários embutidos,

colocação de térmicas, reformas
residenciais, colocaçío de esqua-
drla ou qualquer serviço do ra-
mo. Tel. 32-5851, recados sr.
DOMINGOS. 0312 83

CAPAS
Rei das Capas para

estofados. Tel.: 25-5139.
móveis

18578 83

fingimento - lavagem -- Reformas
TAPtTFS - - PASSADEIRAS -- CORTINAS

ESTOFADOS EM GERAL
Peca-noi uma vlilta e «m orçamento s/ eompromluo. Aten-

demos em qualquer bairro. Serviços rápidos e garantidos. Seus
estofados ou colchfies flcaráo melhores do que novoi. Telefone
27-8965. Fernandes. ZUM "

FF1

H |B«ffJ_H ^Lm

MENDES
MARCENEIRO

4^..u: \S mui |

Estantes modernas em cavluna
ou jacarandá. Mesa secretária
estilo D.* Maria I, e consolinhos

Ver Rua Leite de Abreu, 13
Sr. MENDES - Tel. 38-5504.

21734 83

Carpinfaria Especializada
ARMÁRIOS EMBUTIDOS

ISOMASEI
HIGIENE E CONFORTO NO IU

47-1733

Fechamento de varandas, todas em madeira de
cedro, 50% no ato de entrega e o resto em 6 paga-
mentos — Oficina Rua Saint Roman, 74 — Recados

25520 83

" MOVEIS - MAQUINAS
DE ESCRITÓRIO

Por motivo dc mudança para S&o Paulo vendo todos
os móveis e máquinas de escrever e calcular, elétricas e

manuais, geladeiras, plafoniers de luz, persianas, etc., que
gnarnecem meu escritório, por preço bom e em estado novo
com pouquíssimo uso. Ver e tratar à Av. Pres. Vargas
n;o 542 - s/ 804. «532 83"ARMÁRIOS 

EMBUTIDOS
Pronta entrega 3x3 e 2x3. Fazemos sob-medida em cedro, ca-

vlftna, peroba, jacarandá, pintado ou enverntaado. Exposição na
mrlea: Av. Suburbana,U85 e 1285. Tel. 49-0433 - Benflça^ 

^

REFORMAS - INSTALAÇÕES
COMERCIAIS E DECORAÇÕES

Projeto e execução sob a responsablUdade de equipe de Ar- rüTlfT»

CSwS" ~ ar'lultetur'1" Bn* Ba de 1P'nem> tSw S tel.: 27-5700 - das 8 às 18 horas — Sr. BATISTA."^LAVANDERIA 
HELENA

TAPETES E CORTINAS
Lava todos tipos, consertos, franzas, tinge, cortinas,

reforma e novas. Estofados. Lavar em seu domicílio. Tel.
recados 52-5808. 19422 83

PINTORA EM GERAL
Executo todo e qualquer serviço do ramo, grande ou

pequeno, inclusive calafate. Rua Saint Roman, 74 — Te-
lefone 27-5700, recado Otávio Marcelino.

vuicapiso
.Plásticos. Tecidos jara Cortinas,e Estofos. Prça-
mentos seni comprõmis^g, Garantia total. ;j

•REVENDEDÓrf^^ AUTORIZADO ]j

CASfl BANDEIRA DOS PlíSTÍCOS' ' 
Rua Joaquim, folharei, 657-k : Tel:j80B32' 
Rua Dias du (rui,-111 -' lon 20 • B • Tel 149-5034

COLCHÕES E ESTOFADOS
Fazemos e reformamos de molas on de crlna e também qual-

quer estilo de peças estofadas pelos menores preços e o melhor
acabamento. Serviços rápidos e garantidos. Atende-se em qual-
quer bairro. Tel. 38-2780. . .. 28(85 83

MODAS E BORDADOS
PERUCAS, rabos de cavalo com
0,65. qualquer côr. Facilito. Ofi-
clna própria. 

~ '
FRANCISCO.

Tel. 58-1432, sr.

29522 83

Reconstruções e Reformas Gerais 
"^CORAÇÃO DE PAREDE"

Modiflcaeíes e modernização, Instalações hidráulicas e elétricas.
_"."" I_^_i.._. .i....... rnnctriif-Sn. revestimento e imper-

TEL. 27-6476 — Sr. JOSÉ
Nao aplique papel em sua casa! N6s a soluçio Ideal.

VENDE-SE grinalda « véu com
14m de tule e um vestido longo
de baile todo em renda, tam.
44. 38-4572.
VESTIDO DE NOIVA — Renda
Marescot Francesa, alto lu», ma-
nequün 44. Vende-ee. Tel.: ..
58-5861. .
VESTrDO NOIVA — Vendo bells-
slmo de zlbellne alta costura.
Véu farto com arranjo fino de
material francês 33-4683.

Fazemos^SS^fE^Sr! «Ssp.S£«r^«s ST^H
27840 83 Mais baratos de todos.

CONSERTO E PINTURA DE
GELADEIRAS -TEL. 23 3310

Firma estabelecida conserta em sua casa ou em nossa

FIRMA ESPECIALIZADA
EM DECORAÇÕES E REFORMAS DE APTOS.

Fechamento de varandas em alumínio e madeira.
oficina geladeira, ar condicionado, etc. Orçamento sem CoberíüTaS em qualquer IÍD0. PorfaS de BOX. Tel.
compromisso. Rua Santana n.° 73 - loja F. 9348 83 22-7292, 45-2801 — ABELARDO. 25483 83

# Jacarandá'MÓVEIS
DE.

MESA REDONDA ELÁSTICA JAC 168.000
ARCA DE 4 PORTAS, TflDA JAC 218.000
CADEIRA COLONIAL JAC 45.000
Carro de chá em jacarandá W.OOO
Cama Marquesa 70.000
Mesa Holandesa JAC 135.000
Cama casal medalhão laqueada 320.000
Jogo 3 meslnhas, Luís XVI, e/mármore .. 120.000
Estante lacarandá 105.000
Arca vitrine jacarandá 420.000

-' BmKAHEDIATi A DOMEM ? MDAS AWZO,

DECAPÊ MÓVEIS E DECORAÇÕES
¦ua siflUJlM CàHPOS. 21S-C - COHCMm ,

VENEZIANAS E PERSIANAS
Consertos de persisnas, venezianas, janelas de fullho-

tinas e cabos de aço, e secador de roupas, etc. Com vendas
de novas. Orçamento grátis. Chamar sr. Nllton. Telefone
28-1934. 5257 83

partir
liquida tudo. Sapatos Ma-
nual Luis XV de CrS 38.000
por NCrS 25,00. Tel. 48-1561.

ATENÇÃO costureiras — Con-
serto, passo portátil, coloco mo-
tores em qualquer máquina a do-
mlcillo. 49-8224 e 29-0531. COR-
REU. "PERUCAS"

"1/2 PERUCAS"
RABOS FRANJAS

46-3845
29537 81

FÓRMICA
Não perca tempo. Vá diretamente à fábrica. Mesa elas-

tica, Cr$ 75.000, Mesa fixa CrÇ 28.000, Mesa Console Cr$
48.00, Buffet CrS 100.000, Armário de parede CrS 60.000,
Cadeiras CrÇ 12.000, Banquetas CrS 4.800, executamos qual-
quer serviço sob-medida. Av. Presidente Vargas, 1.187, so-
brado. TeL 22-9461 (esquina de Tome de Souza). 5276 83

VESTIDOS
Vendo p/ menina e mentna-mô-

ça, bordados e forrados a psr-
tlr de 10.000 eruielros. Tel.
26-1256. 51244 81

CAMISAS E CONSERTOS
Especialista faz. Vai buscar a

domicilio. Te!. 5B-8619. D. DINA.
15068 81

CASACO de peles — Vende-se
sem ubo, comprido, linda Imita-
ção de vison pela metade do pre-
ço de custo. Tel. 26-5671.

CONSERTOS em roupa — Exe-
cuta-se com rapidez qualquer
conserto. Tels. 47-0691 ou 47-8685
— Zulmlra. .58138 »1

VESTrDO NOIVA — Vendo pe-
Ia melhor oferta. Base Crt ..
200.000. Ver domingo das 10 ás
14 hs. R. Cândido Mendes, 98
apto. 1103.

MODISTA — Alta costura —
Perfeita e rápida. Atende a do-
mocillo. Diária Cri 15.000. Tel.
48-8940.
VENDE-SE — Vestido de noiva.
Alta costura. Tubinho de renda,
com capa de seda pura forman-
do a cauda. Ver a Rua Teresa
Guimarães, 83 — casa 10 — Bo-
teiogo. 41959 81

PERUCAS "ELITE"
AS FAMOSAS DE"UBERABA"

As Mineras de Uberaba.
Peça a sua peruca de ca-
belos natural e selecionados,
própria para o calor. Famo-
sas nos E, Unidos e na Fran-
ça. Ver para crer: chamando
a "Representante" em sua
casa, escritório, etc. Qualquer
hora do dia ou da noite. Re-
presentante no Rio. Telefone
37-4719. 29401 81

MADAME GLÓRIA
- MODAS

Confecções sob medida para
senhoras e meninas. Todos os
tipo-. Tel. 57-9647. 27641 81

EXECUTA-SE alta costura em
domicílios. Diária a combinar.
Mme. MARIA — Fone 36-7117 —
Copacabana. 58331 81

MAQUILLAGE MODERNA,
para noivas, festas, etc. Tel.
28-1497.
BLUSA — Vendo em paetê dou-
rado, manequim 42. Tel. 26-1256.

52245 81

PERUCAS — AtençSo revendo.
Vendo lote 15 perucas alemãs
tecidas. Espetaculares. CrS ....
5.200.000 á vista. Ac. oferta.
Resp. p| o n.° 21762 déste jor-
nal.

MODISTA — Executa simples ca-
misolas Cr* 10.000 e por flguri-
no tualetes e taieres. outros pre-
ços, R. Sá Ferreira, 228 ap. 204.
Posto 9.

DIVERSOS

61125 83

PERSIANAS
CONSERTOS - REFORMAS - NOVAS

Trocamos eadarços — Cordas — Cabos de aço,
Correias.

Menor preço ds> ramo
Orçamentos »/ compromisso. Tel. 32-4151

5258 83

LOUCO DOS LOUCOS
. COM PREÇOS DE 3 ANOS ATRAS

TAPETES BOUCLfc PARA SALA
1,M x 1,20, de .35.000 por 38.000

2,30 X 1,60. dc 90.000 por 65 000
2,00 x 2,30, de 114.000 por H8.000
300 x 2.00. de 1-10.000 por 98.000

TAPEÇARIA VENEZA
RUA DA CONSTITUIÇÃO, lt

TEL.: 22-5251
(A 10 passos da Praça Tlradentes)

TODOS OS ARTIGOS COM DESCONTO DE LOUCURA.
¦ntj-i 83

PERUCAS SOÇAITE
"AS MINERAIS AFAMADAS DO BRASIL"

TEL. 57-8375«
Façam como todas as mulheres elegantes. Usem as

perucas 
"SOÇAITE" — Elas têm qualidades, tonalidades;

cores para todo tipo de pele e preço, 1/2 peruca a partir
de CrS 40.000. Inteira, a partir de Cr$ 120.000. Temos
robôs, meias Leão, chinos compridos, etc. Você disca
57-8375 Mme. Lúcia resolve o seu caso. Levo em sua casa
também. Esse mês toda a compra de 1 peruca levará 1/2
de Bonificação.  Mis.y ti

PASSA-SE telefone com exten-
sSo t alguns móveis e possibili-
dade de 3 salas em grupo à Av.
Nilo Peçanha, 155. Tratar fone
42-7717.

APRENDA em poucas anlas
a faser peruca costurada,
implantada, cüios artificiais,
pêlo p/ pêlo, unhas postiças,
manicure, pedicure, maqui-
lacem, depUacao, limpeza de
pele. Vendemos perucas —
Aulas individuais. Rua Ba-
rata Ribeiro, 87, sobreloja
201 — Procure TÂNIA.

MANICURE — A domicilio mãos
1.200 pés 2.000 corto e pinto ca-
belo dou massagens em cabelo
tenho muita prática CARMEN
— TeL 87-2589.

TOMO conta de srs. de idade
em minha casa X:/ todo o confor-
to e perfeitos cuidados de en-
fermagem. Tels. 58-8952 — ..•
38-8569.

MASSAGISTA — diplomada
atende a domicílio. Telefone
46-6257.

58941 74
TELEFONE — Vendo 25 por
2 500, resposta para portaria
deste jornal 19.437.
TELEFONE 32 — Comercial. —
Transíere-se legalmente. Condi-
ções razoáveis. Int: 32-7060.

HORÓSCOPO DE RAMAIA-
RA — Para solução na hora
dc seus problemas em geral,
com o prof. ROMANA —
Tel. 52-1281. 9344 74

TROCO POR TEL.: 31 — 2 ge-
ladeiras no estado. 1 gelomatio
outra cldespont. Sr. PIRES —
tel.: 38-7991 ou vendo ...c mesmas.
TELEFONE 23 — Transfiro. Ins-
talado no K4. B^nco cr Tóquio.
Tratar na «Ia 1620, 4 às 17 hs.

TRANSPORTE DE PESSOAL —
Fábricas, colégios, etc. cônsul-
tem-nos para transporte sob con-
trato; podemos oferecer boas
condições. Telefone 43-5855 ou
43-3130, sr. TVO.

ESCRITAS AVULSAS — Mesmo
atrasadas, contratos, dlstratos,
alterações, inscrições em repar-
tições, regularização de firmas,
imposto de renda, assistência
contábil e fiscal, e icrviços ge-
rais de despachante. WUton ...
23-8602.

VENDO PBX:
LINHA 31

Com
42-8646.

troncos, etc. Tratar
17S30 74

ACHAD. E PERDIDOS 61

DOCUMENTO PERDIDO — Per-
deu-se a carteira de diplomado
C R.E.A. 6.486-D pertencente a
Haroldo Coimbra Velloso. Quem
encontrou será gratificado & R.
Antônio Basülo, 57, apt 501 —
Tljuca.

GRATIFICA-SE à quem 
'encon-

trou o passaporte brasileiro n.»
440.9S8 do sr. Orestes Barboza
da Silva, por favor avisar pelo
Tel. 22-4252 — 42-6853 ou no en-
derêço Av. Rio Branco. 185. s/
313. GB. Com sr. José Lopes.

GIIATIFICA-SE a quem encon-
trou o passaporte brasileiro n »
373.266 do sr. João Baptista Al-
cintara Serpa. por favor avisar
pelo tel. 22-4232 - 42-6853 -
t>u no endereço Av. Rio Branco,
65 sala 313. GB.
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 12 de fevereiro de 196? Classificados

CENTRO

HUA CARLOS CARVALHO n.°
60 ap* 811 alugo varanda sl. qt.
sep. coz. banh. Chaves porta-
ria. Tratar 2a. feira de 9 às 12h
37-8609. 1078 CRECI.

AVENIDA GRAÇA ARA-
NHA, 19 — Alugo grupos
de salas para escritórios,
com ou sem mobilia e tele-
fones. Tratar 32-2400.

51413 1
ESPLANADA — Rua Sta. Luzia
409 «pt. 39, 4.° andar, alugo um
qto. em casa de senhora só de
todo respeito, ¦ uma senhora ou
duas moças. Pede-se referencias.
Tel, 58-6587.
CENTRO — Aluga-se grupo ..
1.301 sito Rua México, 41, 13.»
andar. Tratar AV. NUo Peçanha
26 sala 1.116 sr. BAPTISTA das
17 às 19 horas. ,

CINELÃNDIA 
~ 

Proprietário
aluga quarto mob. lndep. c/to-
dos direitos ou p/ «Kf"£ri<!' T
Cr» 100.000 — Sr. OSCAR. Tel.
48-6060, R. 70, 9 às 13 hs.

A SR. RESPONSABILIDADE —
Soe. em ap. Edlf. misto, Rua Se-
nador Dantas — 100 mil. Cartas
p/ 19896.
fi-f^.AMDTA — Evaristo Veiga
38. gr. 1001, aluga-se e| móveis
telefone. Ver porteiro e tratar
Assembléia 36, s| loja — Tel: ..
31-0996.
CENTRO — Aluga-se gr. 407*8
cd. 90 mâ, banheiro prlv. Av.
p. Vargas. Inf. R. Conceição,
108. Aluguel 180 mil e taxas.

ALUGA-SE — Ap. 2 q. li. de^
pendências Bua Riachuelo 171, ap.
54. Chaves c/ porteiro. Tratar:
Senador Dantas, 117 sl 905. Tel.
82-4325 «om HUGO.
P. VARGAS, 583 — Ed. Banco de
Tokyo alugo sl. de frente, 1» lo-
cação, 2 banh». Tel. 23*8733.
FÁTIMA — Aluga-se ap. sl. qto.
150 mil, taxas, contrato c| au-
mento 8 sal, mínimos, 87-5357.

BAIRRO FÁTIMA — Aluga-se
ap. de sala, 1 qt„ banh., cozi-
nha, érea — à rua do Riachue-
k> 217. Tratar rua Buenos Ai-
TCS, 80 S\ 601 - 82-8394.

LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTOS
SALAS p| escritório ou cônsul-
tório — Aluga-se a de n.° 608 da
At. Copacabana, 342. Tratar:
46-8350.  27896 2
ALUGA-SE a sala 1708 do Edl-
ficlo Lisboa. Av. P. Vargas, 590,
frente pi Uruguaiana. Tratar:
46-8350.  27700 2
ALUGA-SE galpão cl jirau p|
escritório. 7m de pé direito, es-
trutura metálica, luz e força;
aluguel Crt 420.000. Rua Lobo
Júnior 1868 fundos — Penha Cir-
cular.
ALUGA-SE sãlã nõ Edifício
Santos Vahlis. Cri 200.000 men-
sais mais encargos. Tel. 32-7058
das 9 às 11 horas,

VAGA em escritório, com tele-
fone. Ver e tratar à Rua Mexi-
co, 148, gr. 501, esquina de Al-
mirante Barroso, tel. 52-0542.
ALUGA-SE grande loja no me-
lhor local da Penha. Força, 4
portas, de esquina, 45m. Tel...
46-6493.
LOJAS — R. Pinheiro Guima-
râes 8-A esq. Real Grandeza —
Passo contrato aluguel 50 con-
tos.
ALUGO escritório vazio no Edf.
Marquês do Herval, Informações

Tel.: 37-6361. '
CENTRO — Santos Vahlis —
Sen. Dantas 117 — Alugo sala
2117 — frente, banheiro prive-
tivo. Aluguel Crf 180.000 — Rua
das Marrecas 40 — s| 705. 52-5481

CRECI 794.
ASSEMBLÉIA 36 s| loja — Alu-
ga-se sala e| móveis, telefone.
Tratar no local. Tel: 31-0996.
LOJA DE FRENTE — Ipanema
(Bar Vinte) — Alugo próximo
TV-Excelsior. Local estaciona-
mento, qualquer ramo. Área ..
3 x 18 — eom gás — 1.* locação.
Av. Henrique Dumont, 71 — Lo-
ja B — Rua das Marrecas, 40 —
s[ 705, 52-5481 — CRECI 794.
RUA SENADOR DANTAS, 117

Passo contrato locação. Com
ou tem mobilia. Sala, banh. e -
kit. para escritório. Tratar com
dr. MAGNO pelo tel: 29-8838 das
9 às 11 hs. diariamente.
-SALA — Aluga-se moblllada c|
telefone. Graça Aranha, 45-0989.

LOJAS-ESCRITÔRIOS 2

IiOJA — ttn excelente ponto
comercial. Aluga-se ótima loja
sa Rua Joaquim Távora n.*> 202
(Conto do Rio). Tratar no Ban-
co Mercantil de Niterói.

10526 8
ESCRITÓRIO Marquês Herval —
Alugo sala frente Rio Branco,
185. apto. 1008 com telefone. Tra-
tor 56*1966.
ALUGA-SE na Av. Pres. Var-
gas 542 grupo de 4 salas, área de
lOSma. De frente. 3 banhs. mobll.
tel. Tratar Av. Pres. Vargas 590
sala 210. Tel. 33-0459 e 23-5340.

58316 2

CENTRO — KAIC aluga p/ fins
comerciais na Av. 13 de Maio
no 47 _ »/ 2.613 c/ banh. Cha*
ves c/ porteiro. Tratar na Rua
do Carmo, 27-A — tel. 32-1774 —
CRECI 283.
ALUGA-SE — O grupo 801 da R.
Assembléia, 61 ei telefone 2 s.
kit. banh. área 60 m2. Chaves
no local c/ porteiro. Tratar Rua
México, 21, grupo 501. Tel. ...
32-9931.
VAGA — Alugo vaga em
bem montado escritório de
advocacia —* â Rua México
— dou telefone exclusivo —

Preço: Cr$ 180.000 (cento e
oitenta mil cruzeiros). Tra-
tar Rua da Alfândega, 181 —

1.» andar, dona SALETE.
58136 2

ALUGA-SE OU VENDE-SE — Lo-
ja com 30 m2 no Edifício Aveni*
da 25, do lado da Rua São Ben-
to, próximo Av. Kio Branco. Tra-
tar com o sr. ANTÔNIO, tele
43*4811 e 23*1353.
CENTRO — KAIC aluga na Av.
Pres. Vargas n° 482 — s/ 324 c/
kltch. e banh. Chaves c/ portei-
ro. Tratar na Rua do Carmo,
27.A — tel. 32-1774 — CRECI 283.

CENTRO — KAIC aluga p/ fins
comerciais o gr. 2001 de frente
na Av. Pres. Vargas n9 583 —
c/ 2 sls. e banh. Chaves c/ por-
telro. Tratar na Rua do Carmo,
27-A — tel. 32-1774 — CRECI 283.
CENTRO — KAIC alugo p/ fins
comerciais na Av. Graça n9 226
as sls. 410/11/12 c/ banh. Chaves
c| porteiro. Tratar na Rua do
Carmo, 27-A — tel. 32-1774 —
CRECI 283.
LOJA — Aluga-se grande loja,
serve para mercadinho, con-
fecções ou qualquer outro ra-
mo, com telefone à Rua da Pas-
sagem. 169, com BERNARDES.
ALUGA-SE, contrato 5 anos,
CrS 100.000 mensais, Av. Copa.
613. Mais detalhes 27-8134.
LOJA Montada — Vende-se, Rua
Conde Bonfim 375. CrS 20.000
à vista. Tratar 48-7988. Rua
Conde Bonfim 491-403.
CENTRO — Loja e sobreloja —
alugamos vazias, no melhor pon-
to da Rua do Resende, c| 250 m2,
em excelentes condições. Tratar
c| IMOBILIÁRIA CARRILHO —
Tels. 43-9672 — 23-3412 e 23-4360

CRECI 163.
SALA — Aluga-se a de n° 310
da Rua 7 de Setembro n? 88. Ver
c| porteiro e tratar na CURVE-
LO S|A| Tel. 32-7711. Aluguel
Cr$ 220.000 e taxas.
SALA — Aluga-se sala, banhei-
ro e Kit. à Rua Senador Dantas,
117 sala 425. Tratar na CURVE-
LO S|A. Tels. 32-7711 e 52-6285.
Aluguel Cr$ 200.000 e taxas.
ESCRITÓRIO — Ed. Odeon s]
809 com telefone 42-3015 água e
gas, luxuosamente mobilhaelo,
passo contrato.
ESCRITÓRIO — Centro, c| tele-
fone Cedo parte, advogado ou
congênere, CrS 60.000. Não ser-
ve corretor. F. 42-5924.
LOJA — Aluga-se na Av. Copa-
cabana, próximo à Rua Figuei-
redo Magalhães c| 8 m de fren-
te — área 270 m2 (c: sobreloja)

tratar pessoalmente c| Dr.
VEIGA — Av. Rio Branco, 156

grupo 805.

ALUGA-SE casa com 8 quartos
sala jardim inverno área demais
dependências à Rua João Afon-
so 60 casa 9 chaves no 11. Tratar
Rua Visconde Pirajá 127 apto.
701 D. Aida.

BOTAFOGO — Alugamos apts.
103 e 811, na Rua Marquês de
Abrantes, 107, cl sala, 3 quartos
e dependências de empregada. —
Chave na portaria. Tratar em
JABUR NETO IMÓVEIS, Bua
das Marrecas, 40, s| 703 — Tel.:
32-8767.

CATETE E GLÓRIA

ALUGA-SE ap. B. Sto. Amaro,
5 c| tel. sla. qto. banh. coz. Tra-
tar APSA. Tv. Ouvidor 32, 2.«
de 12|17h. Tel. 52-8007.

MUDANÇA? GATO PRETO
armazena, transporta e cm-
bala desde 1940. Tel.: ..
45-8128. 35781 5
GLÓRIA — KAIC alugo mobília*
do e ei telefone, na Rua do Rus*
sei n° 496 o ap. 818 c/ vestibu-
lo, sl.-qto. conjg., banh. e kltch.
Chaves ei porteiro. Tratar na
Rua do Carmo, 27-A — telefone
32-1774 — CRECI 283. ._

GLÓRIA — Vteta Aterro. Quar-
to, coz., banheiro a 8 funciona-
rias trabalhando fora. Rua Joa-
quim Silva, 8 ap. 904.

CATETE — Aluga-se apartamen*
to com sala 3 quartos, cozinha,
banheiro e depedenda emprega-
da. Ver à Rua Silveira Martins
146 apto. 304. Tratar à Av. Mal.
Clamara 871 grupo 804. Tels.:
52-7307 e 52-5483.

COPACABANALEME 8

SALAS em sobreloja de frente,
um só lance de escadas ou ele-
vador — Passo o contrato de três
saias com telefone — aluguel
Cr$ 240.000 as 3 salas — tudo
por Cr$ 5.000.000, ou maior
oferta ver e tratar à Rua Ro-
drigo Silva, 34-A, 19 andar, sa-
Ias 101 a 103. T. 22-6347 ou em
Niterói à Rua 15 cie Novembro
98 — Loja.
VAGAS c telefone p| médicos
tm geral Alcindo Guanabara. —
Tratar p; tel. 42-2202. Das 11 às
13 hs.
AMÓRA IMÓVEIS trai*sfire~coiiv
trato de grande Loja na Av. Rio
Branco. Detalhes 26-3196 e 
32-3115. (CRECI 178).
ALUGO. Centro, grande loja c|
200m2 mais jirau concreto, pn'i-
pria qualquer negócio, inclusive
depósito, cj possibilidade entra-
da caminhão. Rua Leandro Mar-
tins 9 esq. Rua Acre. Tratar
54-0413.
ALUGO. Sobreloja" n.° 2Í9 c 24
m2 e banh. privativo ã Rua Sete
Set. 88 esq. Av. Rio Branco.
Tratar 54-0413.
CENTRO — Alugo sala 1319 —
frente Av. Presidente Vargas,
banheiro privativo. Aluguel:
Cr$ 180.000 — Rua das .Marre-
cas 40 — Bj 705. 52-5481 — CRE-
CI 794.

ANDARAÍ E GRAJAÚ 3

APARTAMENTO 1 sala, 2 q. etc.
terraço. Rua Maxwell 368 CrS ..
230 mil e taxas. Contrato 1 ano.

BOTAFOGO E URCA 4

ALUGA-SE apartamento de lu-
xo. Rua Martins Ferreira n.° 18
apto. 304. 3 quartos, sala, dois
banheiros sociais, dependências e
vagas na garagem. Com tele-
fone. Chaves com o porteiro. —
Tratar com dr. PAULO ROBER-
TO. Rua da Alfândega 98 sl 405.
CRECI 515.

BOTAFOGO — Aluga-se
confortável apto. à Rua Se-
nador Vergueiro, 219/1.201
de frente, com 1 salão. 2 qts.
com armários embutidos, 2
banheiros sociais, cozinha c/
armário embutido, área en-
vidraçada, tanque, depen-
dências de empregadas com-
pletas e garagem. Ver no lo-
cal e tratar na IMÓVIL
LTDA. Av. Pres. Vargas, n.°
417-A. gr. 1.101/2. Telefone;
43-8092.
BOTAFOGO — Aluga-se 1 quar-
to, frente, mob. p| 2 rapazes e 1
vaga idem. Cada 36.000. Rapa-
zes fino trato. Tratar 26-6320.
Não forneço roupa cama.

GUILHERMINA GUINLE, 18 ap.
802. Alugo de frente e esq. Vo-
lunt.. Sala, quarto, separado.
Depend. emp. área. Tel. 45-3571.
ALUGO apto. hall, quarto,
banh.', cozinha de 11 às 14 ou
18 às 20 diariamente, tels.: ...
46-2367 ou 26-0112, vendo alguns
móveis. 
BCtTAFOGO — Rua Clarisse ín-
dio do Brasil, 49. Aluga-se gran-
de casa, ótimo, estado, 2 pavi-
mentos, c| 3 salas e serviço no
térreo e 4 qtos., 2 banhs. e va-
randa no 2.° pavimento. Para
fins residenciais ou comerciais.
Aluguel: 800 mil. Ver no hora-
rio de 10 às 16 horas. Tratar
2.» feira .tel: 42-8538.
LOJA — R. Pinheiro Guima-
rües 8-A esq. Real Grandeza —
Passo contrato aluguel 50 con-
tos. Inf. 47*6528.
BOTAFOGO — Alugo apto. sala,
2 qtos., deps. completas emp.
com telefone — garagem —
chaves com porteiro. R. D.
Mariana 113 — apto. 208 — Inf.
23-3380 — BERGAMINI — R. dos
Andradas 29 — s| 207.
HUMAITÁ — Aluga-se o apto.
806 da R. Dez. Burle 28, com
1 s.,'2 qto., dep. empregada e
CrS 350.000 mensais e taxas.
Ver com o porteiro ANTÔNIO e
trt.tar segunda-feira com tel: —
47-2682 ou *-3-l991.
RUA MARIO DE ANDRADE n.°
14 casa lux. mobil. e equipada
c. varanda, salão sala jantar c,
ar cond., 3 dorm. c. arm. (1 ar
cond.) banh. dep. compl., gara-
ge. Visita a combinar c. Tel.:
•16-7299. Tratar AGÊNCIA AN-
GLO AMERICANA Tel.: 57-7796.
ALUGA-SE apartamento. Rua
Álvaro Ramos 319, sala 2 quar-
tos, demais dependências, com
garagem, informações pelo tele-
fone, 57-7673 (Botafogo).
BOTAFOGO — Alugamos apts.
107, 306, 406, 512 e 606 na Rua
Marquês de Abrantes, 107, c| sa-
la, 3 quartos e dependências de
empregada. Chaves na portaria.
Tratar em JABUR NETO IMÓ-
VEIS, Rua das Marrecas, 40, sl
703. — Tel. 32-8767.
BOTAFOGO — Junto Iate Club
— Aluga-se diversos aptos, na
R. General Severiano n? 40, em
frente Universidade do Brasil.
Novos. la. locação. Sala, 2 qtos.
cl ou sl dependências, área serv.,
c! tanque. Aluguel a partir de
Cr$ 280.000. Chaves c| porteiro
JOSÉ. Tratar SÉRGIO CASTRO
IMÓVEIS — Dept? ADMINIS-
TRAÇÃO DE BENS — R. As-
sembléia 40 - 129 and. Tel.: ....
31-0717. CRECI 22.
BOTAFOGO — Junto io iate
Club. — Aluga-se diversos aptos,
na R. General Severiano 40 —
em frente Universidade do Bra-
sil. Novos la. locação, qto., sala
separados. J. Inverno, banh.,
coz.. completa c| ou sl área serv.
Pecai- grandes. Aluguel a partir
Cr$ 240.000. Chaves porteiro. —
Tratar SÉRGIO CASTRO IMÓ-
VEIS LTDA. Dept. ADMINIS-
TRAÇÃO DE BENS R. Assem-
bléia 40 - 12» and. Tel.: 
.•11-0717. CRECI 22.
BOTAFOGO — Aluga-se aparta-
mento com sala, 2 quartos, ba-
nheiro completo, cozinha e de-
pendências de empregada, à
Rua General Polidoro n° 174 apt.
301. Aluguel CrS 250.000, mais
t.ixas. Ver no local, chaves por
lavor na esq. R. Paulo Barreto
121. Da. LUCINDA. Tratar: Av.
Nilo Peçanha 26 s' 1201 — 1203.
— Tels.: 42-0448 e 22-7259. —
CRECI 122.
BOTAFOGO — Túnel Novo —
Hua Lauro Müller 2ti apt. 601. —
Linda vista. Alugo tnobiliado ou
vendo Apt. de s. q. b. e coz. —
Trat. proprietário.

APARTAMENTO — Aluga-se
ótimo apto. de. frente, bem mo*
bll. com sala e quarto, com gel.
etc. temporada ou 1 ano. Infor-
raaçocs. 36-6457. 27817 8

COPACABANA — Aluga-se
magnífico apartamento, fren»
te p/ mar, saláo, 4 quartos,

banheiros, garagem, ete.
Av. Atlântica, 3.388, apto.
1.001. Ver porteiro e tratar
dr. MENDES — Telefone:
31-1021.,
COPACABANA — Aluga-se o
luxuoso apto. 801 à Av. Prado
Júnior 181. Todo de frente pró-
ximo à praia com grande salfio,

qtos. coz. garag. 2 banhs. to*
ciais e demais deps. Chaves com
porteiro. Tratar pelo teL 37-6770.

82202 8
COPACABANA — Alugo trêi
quartos sala dep. vaga garage,
Av. Copacabana 1285 apt. 402.
Aluguel CrS 450.000 mais ta-
xas. Ver porteiro. Tratar 56-1966.

SÓCIO p/ apt. pequeno de luxo,
c/ ar refrigerado, telefone, etc.
Admite-se rapaz distinto — F.
37-2544. JUVENAL.

COPACABANA — Aluga-se ex-
celente apart. 1 salão, gr. var.
3 qts. sl. almç. 2 banh. coz. qt.
empr. gar. Bolivar 86. Cr$ 700.000
— Chave3 port. ERNESTO.

ALUGO apt. grande quarto sal.
sep. ban. coz. geladeira mobil.
Contr. 1 ano Fiada. 360 mil e tá*-
xas. Ver port. Júlio Castllhos 33
ap. 702, Tel, 27-4937.

COPACABANA — Alugo apart.
frente ed. novo mobillado TV.
Refrigerador, loucas, etc. Salão 2
quartos banh. compl.. coz. dep,
empreg. Rua Bolivar 165 c| por-
teiro. Aluguel 500 mil. Inf
46-7658.

COPACABANA — Rua Maestro
Francisco Braga 76, aluga-se o
apto. 103, com rala, qto., coz.,
e banheiro. Ver no local. Cri
240.000 mais taxas. Tratar tel.
23-0307 das 8 às 12h.

3263 8

ALUGAM-SE — Aptos, mo-
biliados p/ temporada longa
ou curta. Adm. Bolivar. Av.
Copacabana, 605, sala 1.004.
Tel. 36-5565. *
QUARTO — Alugo um, ótimo, a
uma ou duas mocas. Cri 100 mil.
R. Xavier da Silveira, 97, ap. 104.

41960 8

PASSA-SE o contrato de ótimo
apartamento, por motivo de via-
gem, todo mobillado a uma qua-
dra da praia pela melhor oferta.
R. Belfort Roxo 174 apto. 301.

SOUSA LIMA 338/702 — Alugo
apto. de luxo p/ diplomata, má-
ximo 2 anos, decorado, mobilia-
do, c/ geladeiras, máq. lavar, TV,
radiola, ar cond. 3 salas: 3 qtos.
c/ arm. copa, cozinha, dep. emp.
garage, etc. — Tels. 27-6557 OU
27-2893.

ALUGA duas vagas a moca que
trabalhe fora ou a moça ou se-
nhoras de fora para passar dias

Av. N. S. de Copacabana 796
apto. 503.

MOÇA «bom apartamento pro-
cura outra de respeito p/ dlvi-
dir despesas, ou aluga vaga —
Trocam-se referências. — Tele-
fone 57-9545.

AV. COPACABANA 1058. Aluga-
se confortável e amplo apto.
302. De frente, pintado a óleo e
sintecado constando de 2 salas,
varanda, 3 quartos e dependên-
cias. Base 600 mil. Chaves e in-
formações na portaria. Tratar
Rua Visconde de Itaúna, 207. J.
Botânico.

TERTO PRAIA — Alugo ap.
mob., temporada: 2 qts., 2 6a-
Ias, dep., qto. empr. etc. Rua
Domingos Ferreira, 34, ap. 203.
Tratar ap. 802 ou tel.: 36-3561.

25554 8

QUARTOS mobs. Posto 2 — Alu-
gam-se temp. a senhores Ido-
neos 2 qts. sep., um indepen-
dente, 100 mil, outro frente, 150
mil. Inf. Praça Demétrlo Rlbel-
ro, 99. ap. 501, esquinas R. Bara-
tn Ribeiro e Av. Prado Júnior.

29563 8

COM MÓVEIS — Alugo todo mo-
biliado ap. sl. qt. sep. armários
embutidos coz. banh. área tan-
que dep. Prédio e móveis no-
vos. Ver rua Bolivar 125 ap.
803 de 9 às 13h. Creci 1078.

ALUGA-SE quarto mob. c. rou-
pa de cama, tel.: a quem traba-
lhe fora exijo ref. Inf. pelo tel.:
57-5832.

TEMPORADA — Posto 6 — S.
Q. conj. banheiro, cozinha,
frente, móveis utensílios gela-
deira. Telef. 25-1911.

ALUGA-SE grande quarto de
frente Rua Sá Ferreira, mobilia-
do, único inquilino, banheiro
privativo, com café e telefone a
senhor (a) 150.000 a combinar.
— Tel.: 47-8877.

ALUGA-SE — Grande apt? na
Av. Atlântica, bem mobillado, c|
utensílios, telefone e garage, por
1 milhão, mensais. Detalhes c1
AMÓRA IMÓVEIS — 26-3196 e
32-3115 — (CRECI 1781.

ALUGA-SE o apto. 204, à Rua
Inhangá n." 33. com 2 salas. 3
qts. com armários embutidos,
copa e cozinha, 2 banheiros so-
ciais, dependência e telefone —
Tratar Tel. 40-2680, Sr. AZE-
VEDO.

AV. ATLÂNTICA on quadra
da praia — Procuramos nr-
gente apts. com 500 m2 p/
família de posse — Tratar

IMOBILIÁRIA LONDON
LTDA. — Tels. 57-2555 —
36-4767.

25548 
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QUARTO — Belavista alta uma
ou duas pessoas, com ou sem ga-
ragem. Henrique Dodsworth 83|
803, Castelinho, Pflsto V.

ALUGA-SE apt. à rua Domingos
Ferreira 226 apt. 402, frente, vis-
ta para o mar com 2 salas 3
quartos • demais dependências.
Tratar: 87-8371.

VAGA mob. roupa cama Junto
praia, casa* de casal, aluga-se a
rapaz distinto — 57-6269.

ALUGA-SE — Quarto em apto,
de senhora, mobilado para se*
nhor de responsabilidade. Men*
sal ou temporada. Rua Si Fer-
relra, 152, apto. 503. Elevador
do» fundos. 41947 8

APTO. p/ temporada. Alu-
ga-se de sala, 2 qtos., deps.
complet, de empregada, to-
do moblllado e confort Ver
Av. Copacabana, 245, apto.
508 — Com o porteiro João
e tratar Tel. 29-2445

41946 8
RUA SANTA CLARA — N.° 818
ap. 506 alugo sl. 2 qts. coz. banh.
área tanque dep. emp. Chaves
porteiro. Tratar 2a.-feira de 9
às 12h. 87-8609. Cred 1078.

RUA BOLÍVAR — N.» 125 ap.
803 alugo ap. sl. qt. sep. arma-
rios embutidos coz, banh. área
tanque dep. emp. Prédio nflvo.
Ver de 9 aa 18h. Crecl 1078.

QUARTO a tr. de fino trato, alu-
go, bem mob. junto a praia, c|
tel. único inquilino, mt. 47-7383
c| ou sem garage.

ALUGO até 6 meses apartamen-
to bem mob. junto a praia to-
do conforto. Inf. 47-7363.

ALUGA-SB — Quarto mobillado
casal eu 2 mocas- de respeito. B.
Ribeiro. 833, c| 7 67-9286.

AV. COPACABANA, 861,
sobreloja 204 — Aluga-se —
Tratar pelo Tel. 56-0448 —
BARRETO.
RUA TONELEROS, 296, AP. 302

Vestibulo, 2 salas, 4 quartos c|
armário, 1 toil. soe. e 2 banhs.
soe, 2 qts. empr., garagem, pin-
tura nova, sinteco. Chave c| por-
teiro. Tratar na AGÊNCIA AN-
GLO-AMERICANA, 86-2761.

TURISTAS — Alugo 2 peq. apt.
moblllados junto a praia Cr$ ..
180.000 e Crf 300.000. Tels.: ....
37-6249 — 57-1618.

COPAB. — Duvivler, 51 aluga-
se luxuoso apto. — Sala dupla
2 qt. grandes, todo mobillado c|
telefone, televisão, radiovitrola.
roupa de cama e mesa. Periodo
de 6 meses. Ver até 12 horas. Tel.
87-6017. _
RUA SOUSA LIMA n9 338 — Ap.
702 — 2 salas, 3 qtos., 2 banhs.
soe, dep. completas, garagem,
Todo decorado, c| tel. etc. Marcar
visitas 27-8557. Tratar na AGÊN-
CTA ANGLO-AMERICANA 
36-2761 ou 57-7796.

COPACABANA — Rua Barata
Ribeiro, 425 ap. 1002 — Aluga-
mos ótimo de frente, c| sinteco
e pintado de novo, tendo sala,
2 quartos, banheiro, cozinha, dep.
empregada e área c| tanque.
Aluguel 380 mil cruzeiros. Cha-
ves c| porteiro e tratar c| J. C.
MONTEIRO-L. S. NETTO — Ad-
ministração de Bens. Av. Fran-
klln Roosevelt, 39 s| 505 — Tel.:
52-2696,
COPACABANA — Rua Siqueira
Campos, 180, ap. 702 — Aluga-
mos ótimo de frente, C| quarto e
sala separados, banheiro, cozi-
nha, área e| tanque. Aluguel 280
mil cruzeiros. Chaves c| porteiro
e tratar c| J. C. MONTEIRO-L.
S. NETTO, Administração de
Bens — Av. Franklln Roosevelt,
39 s| 805 Tels 52-2596.
AV. ATLÂNTICA 1480 — Ap. 501
aluga-se mob. frente, 2 qts. s.
dep. Chaves com porteiro.
COPACABANA — Grande quar-
to de frente, bem mobillado, tini-
co inquilino. Aluga-se Tel
36-3793 de 13 h às 16 h e 19 h
às 22 h,
COPACABANA — Aluga-se ap.
c/ 2 salas, 3 qts. 2 bans. copa-
coz. deps. garage. Fig. Maga-
lhSes, 285, Tel. 36-2323.
REPOUSO p/ velhinhas de fino
trato. Enfermeira idônea, c/ ap.
de meio andar, tem 2 qtos. grs.
ricamente mobiliado. Trv. fino,
dietas, etc. Inf. 27-8099.
APTO. frente, mobillado, Ro-
nald de Carvalho, 147, sala, 2
qts. dependências, 500 mil e ta-
xas — 27-8570.

ALUGO vaga e um quartinho p/
rapaz CrS 70 mil c/ roupa de
cama e móveis. Rua Barata Ri-
beiro 87 apto. 604.

ALUGO a moça uma vaga, casa
família, Av. N. S. Copacabana,
1250, apto, 701, das 10 às 12h,
COPACABANA — Aluga-se ap.
ft. 2 p/ and. sl. qto. sep. dep.
emp. Rua Constante Ramos 161,
chaves c/ porteiro.
A SRA. alta categoria alugo bo-
nito aposento mob. em ap. sra.
estrang. Praia. Temp. ou não 200
ou comb. — 36*1881.

QUARTO 1 ou 2 pessoas fim-de-
semana, diárias a combinar, D.
MARLY — 57-9753.
COPACABANA — Aluga-se tem-
porada três meses, apartamen-
to de alto luxo. Ricamente mo-
biliado, 1 por andar todo de
frente, 360 m2 à pessoa de alto
gabarito ou diplomata, CrS......
1.500.000 por mês mais taxas —
Tratar Sr. GONÇALVES, 27-0341
e 37-5955.
ALUGO —ecopac. — Ap. mob.
ou não, c/ 4 peças indep. po-
dendo pagar alug. c/ refeições a
2 pes. and, cima. Tel. 26-6751.
PôSTO 6 — Alugo apartamento
4 qtos., 3 salas, 2 banhs., sociais,
demais dependências emprega-
dos, garagem, esquina, um por
andar. Contrato e fiador idôneo.
Rua Souza Lima, 201/401. Cha-
ves no 601 mesmo edifício. Inf.
Tel. 27-8822.

ALUGAM-SE apartamentos para
temporada, mobiliados, com ge-
ladeira e todos os pertences —
Temos de 1 2 e 3 quartos. Basf-
lio & Cia. Rua Barata Ribeiro.
87, sala 202. Tel. 37-1133.
ALUGO qto. mob. com roupa
cama a senhor de respeito exijo
referências 57-0910.

PRECISA-SE de um sócio para
apartamento mobillado. Telefo-
ne: 47-7781. Chamar Sr. AN-
TONIO. ¦

ALUGA-SE ou vende-se be-
lissimo apt. cobertura, mara-
vilhoso terraço 12 x 7, fren-
te, 2 quartos, grande saláo, 2
banh. sociais, armário embut.
cox., dep. comp. empr. san-
cas, florôes. inst. ext. Tel.
em todas dep. Cr$ 680.000.
Barata Ribeiro, 87 ou Sr.
BENNT — 52-8476.

*__ 5282 8
ALUGA-SE — Ap. 501, Fig. Ma-
galhães, 238 c| sala, saleta, qto.,
coz., banh., comp. c| slnteco. Tra-
tar. APSA. Tv.'Ouvidor, 32 2°
de 12| 17 Ha. Tel 52-5007.
ALUGA-SE — Ap. 1007 R. Si-
queira Campos 43, e| sala, qto.-
conj., banh., coz. Tratar APSA.
Tv. Ouvidor 32 29 de 12|17 Hs.
Tel. 52-5007.
DIAS OU MESES — Temporada
ap. mobll., 2 qtos., sala, demais
dependências, Posto 4. R. Barata
Ribeiro. Tratar tel. 57-8053.

25467 8
TEMPORADA — Alugo ap. av..
Copacabana 748|U04. Todo mobi-
liado c| telefone. Ver portaria.
Tratar Rua Irineu Marinho, 30,
sala S-201. 
COPACABANA — Aluga-se sa-
la de frente, prédio estabeleci-
mento comercial aala eom 45 m2,
cozinha e banheiro privativo.
Av. Copacabana, 1072 sala 401.
Tratar c| Theophilo da Silva
Graça Av. N. S. de Copacaba-
na. 1065 sato 301. Tel,: 27-8443.
COPACABANA — Aluga-se apto.
sala, quarto separado, cozinha,
completa, banheiro completo, de*
pendências empregados, Rua
Raul Pompéla, 131, apto. 309,
chaves apto. 702. Tel. 27-0859.
ALUGA-SE — Apartamento de
frente, uma quadra da praia,
pflsto 8. Quarto e sala conjuga-
do, banheiro e cozinha comple-
to. R. Júlio de Castilho, 35, ap.
817. Chaves eom o porteiro. Tra-
tar 46-1708.
ALUGA-SE — Ap. 604 R. Barata
Ribeiro 200 c|sala, qto.-conj., ban.
kit. Tratar APSA. Tv. Ouvidor
32 29 de 12J17 Hs Tel. 82-8007.
COPACABANA— Alugamos ap.
cl quarto e sala separados, ba-
nneiro e cozinha, à r. Barata Rt-
beiro 418, ap. 704. Chaves com
o porteiro. Aluguel mensal de
Cr$ 180.000 e taxas. Tratar na
IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA., à
av. Nilo Peçanha, 26 s| 702, tel.
22-2483 ou 42-9506 c| o sr. Pau-
lino (338).
ALUGAM-SE para temporada
curta ou longa, ótimos aps. mo-
biliados, com geladeira, utensi-
lios, roupa'cama etc. BASTMAR-
LTDA. Barata Ribeiro, 90 conj.
203. Telefones 36-2972 e 36-3922.

ALUGO quarto mob. p| 1 sr. de
trato que trab. fora. 36-2544
COPAC. — Aluga-se ótimo apto.
moblllado c| gel., máquina ia-
var, telef. à R. Toneleros, 25 —
apto, 1002 — c| 2 ótimos quartos
C| arm. embut., salão amplo, ba-
nheiro, grande copa, cozinha,
área cl tanque e dep. empreg.
Ver c|% port. Tratar tel: 43-7912
— ADM. OBJ.ON.
COPACABANA — Aluga-se ex-
celente quarto a senhora que
trabalhe fora. Pede-se referên-
cias. Ver c tratar Av. Rainha
Elizabeth 540, apto. 408. Temos
telefone.
COPACABANA _ Apto. c| mó-
veis e telefone, 2 quartos, etc.
Aluga-se. Rua Min. Viveiros de
Castro 133, apto. 42. Ver por-
teiro, tratar tel: 31-0996.

QUARTO — Posto 3, moblllado
em apto. de senhor só, com re-
ferências, aluguel 150 mil. Tel.:
57-2020. S2248 8
RUA GOMES CARNEIRO, 124 —
402 — Aluga-se apto. 1 sala, 2
qtos. jardim de inverno, coz.
banh. e deps. de emp. Chaves
c/ porteiro. Tratar 36-1634.
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COPACABANA — Posto 5 — Alu-
ga-se apto sla, 3 qtos. deps.,
garage. Aluguel 400 mil taxas —
Ver R. Barata Ribeiro 727 apto.
1006 — Visitas no local das 12
às 17h. 58330 8
TEMPORADA — Aluga-se apto.
mob. completo — começar 1.° de
Março. Perto da Praia c/ 2 qtos.
2 slas. e deps. emp. Tel
57-8033. 52242 8
ALUGA-SE apto. de frente em
Copacabana, sala-quarto separa-
dos, cozinha, área, banheiro em-
pregada, mobillado, atapetado.

Tel, 36*5219. .
COPACABANA — Vagas de ga-
ragem — Alugam-se duas vagas
de garagem na Av. Atlântlra n.»
1.212 — Cr$ 40.000 cada — Tra-
tar diretamente na Av. Erasmo
Braga n.° 227, salas 1.114 e
1.115 — Tel.: 22-6488,
COPACABANA — Lido — Alu-
ga-se para 26 semanas lindo
apto. mobiliado, frente mar, sla.
2 qts. para 2 ou 3 pessoas. Tel.
57-4709. 52203 8
COPACABANA — KAIC aluga de
frente na Praça Eugênio Jardim
n° 39 o ap. 402 ei sl., 3 qtos.,
coz., 2 banhs., varanda, dep.
compl. empreg., área c/ tanque.
Chaves ei porteiro. Tratar na
Rua do Carmo, 27-A — telefone
32-1774 — CRECI 283.

COPACABANA — KAIC aluga o
ap. 104 da Rua Toneleros n9 380
ei 2 sls., 2 qtos., coz., banh.,
dep. empreg., área c/ tanque.
Chaves c/ porteiro. Tratar na
Rua do Carmo, 27-A — telefone
32-1774 — CRECI 283.
LEME — KAIC aluga moblllado o
ap. 103 da Rua Gal. Ribeiro da
Costa n9 230 c/ sl.-qto. sep., coz.,
banh, e jardim inverno. Chaves
c/ porteiro. Tratar na Rua do
Carmo, 27-A — tel. 32-1774 —
CRECI 283.
COPACABANA — KAIC aluga
frente o ap. 301 da Rua Siqueira
Campos nV 243 c/ hall, sl., 2 'coz.,
banh., 2 varandas, WC empreg.,
área c/ tanque. Chaves c/ por-
telro. Tratar Rua do Carmo, 27-A

tel. 32-1774 — CRECI 283.
COPACABANA — Aluga-se o ap.
701 de frente, Rua Raul Pompéia
29, moblllado, c/ telefone e ga-
ragem, tendo 2 salas, 3 quartos
e dependências. Ver com o por-
telro e tratar com sr. MILFONT

Tel. 45-8090. *

MUDANÇA? GATO PRETO
ormazena, transporta e em-
bala desde 1940. Tel.: ..
45*8128. 35782 8
ALUGO 1 qto. moblllado em ap-
to. de luxo a pessoa de trato.
Tel.: 37-2955. Não falta água.

52246 8

COPACABANA — Aluga-se óti-
mo quarto de frente bem mobl-
liado. Tratar 57-2501.

82229 8
COPACABANA — Aluga-se sala
em edifício comercial com tele-
fone. Ver depois das 14 horas na
Av. Copacabana, 840, sala 201.
ALUGA-SE — Apto. 1002 da Rua
Pompeu Loureiro n9 60, com 2
quartos; sala, dependência em-
pregada. 1* locação. Ver local
com o sr. LOURENÇO. Tratar
tel. 23-1353 e 434511 sr. ANTO-
NIO.
COPACABANA — KAIC aluga o
ap. 503 da Rua Cinco de Julho
n9 63 c/ sl., 3 qtos., coz., banh.,
dep. compl. empreg., área c/
tanque. Chaves c/ porteiro. Tra*
tar na Rua do Carmo, 27-A —
tel. 32-1774 — CRECI 283.

JARDIM BOTÂNICO — KAIC
aluga frente o ap. 301 da Rua
Araucária n9 66 c| sl., 2 qtos.. s|
1 duplo e outro c| ar refrigera-
do, coz. banh. varanda dep. com-
pi. empreg., área c| tanque vg
garage. Chaves no ap. 202. Tra-
tar na Rua do Carmo 27-A. Tel.
32-1774. CRECI 283.

FLAMENGO

CINELÂNDIA

10

FLAMENGO — Alugamos óti-
mo ap. c| grande sala, 3 qts.,
banh. social completo, dep.
comp. empregada, boa cozinha e
grande área. Ver Praia do Fia-
mengo 98 — ap. 514 — Chaves
c| porteiro. Aluguel Cri 500.000
e taxas. Tratai IMOBILIÁRIA
ZB*TAEB. Rua da Alfândega.
81-A — 1.° and. Tels. 23-3996 e
23-9877 das 11,80 ás 18 horas.
SENADOR VERGUEIRO —
Alagamos urgente! Sala, qto.kltch, e banh., armário, so-
ía-oama, casal, geladeira,
pintura nova e perstanas— IMOBILIÁRIA LONDON
LTDA. — Tels. 57-2555 —
36-4767.

25543 10
FLAMENGO — Alugo vaga ga-
rage Rua Senador Vergueiro.
Telef.: 25-8562.
ALUGA-SE grande apt. na Praia,
c| 500m2 luxuoso, c| telefone e
garage, armários embutidos, 3
banh. completos mármore, andar
baixo, por 1.800 mil. Amóra Imó-
veis 26-3196 e 32-3115 (Creci
178).
FLAMENGO — Alug;. apto.
203 da R. Senador Verguei-
ro, 137, oom sala, 2 qtos.,
deps. empreg., área com
tanque, coz., banh Chaves c/
porteiro — Tratar "ALIAN-
ÇA IMÓVEIS" Pca. Pio X,
99, 3.° and. Tel. 23-5911.
AV. OSVALDO CRUZ 107 apt.
402 — MobiUado de luxo c] tel.
3 salas, 2 dormitórios duplos, 2
banhs. soe. dep. compl. garagem.
Visita: 45-5506. Tratar na AGÊN-
CIA ANGLO AMERICANA —
36-2761 — 57*7796.

MUDANÇA? GATO PRETO
armazena, transporta e em-
bala desde 1940. Tel.: ...
45-8128. 35783 10
QUARTO MOB c| conforto alug.
uma vaga c| outro cav. fino tra-
to cl ref. R. Senador Verguei-
ro 147, ap. 503. T. 45-4446. — 80
mil,
QUARTO — Alug mob. cl con-
forto a cav. de respeito. R. Se-
nador Vergueiro 147 ap. 503 —
T. 25-7827 — 120 mü.
GARAGEM — Alug. vaga, 1 car-
ro. R. Senador Vergueiro 147,
ap. 503. Tel. 25-7827, 40 mil.
ALUGA-SE ap. 802 R. Corrêa
Dutra, 55 c| sla, qto. sep., coz.
banh. Tratar. APSA Tv. Ouvi-
dor 32 - 29 de 12|17 hs. — Tel.
82-5007.  •¦

PRAIA FLAMENGO n.° 72 ap.
423 alugo sl. qt. coz. banh. cha-
ves porteiro Tratar 2a. feira de
9 ás 12h. 37-8609 CRECT 1078.

GRANDE apto. mobiliado —
Pintado, todo reformado,
sinteco, em edifício com gde.
jardim, 4 quartos, dois sa-
lões. Telefone, geladeira, má-
quina lavar, Flamengo —
Telef.; 25-5344.
FLAMENGO — Aluga-se apto.
sala, quarto, con], banh., kit.
Rua Paissandu. 45-0969.

IPANEMA

JACÁREPAGUÁ

Alugamos em prédio de categoria 1 ou 2 salões com
330 m2 no total, com 6 sanitários. Tratar 42-5961 e
22-6422. 16346 38

COPACABANA
ALUGA-SE

Um andar para escritório em edifício comercial, na
Av. Copacabana, 928. Tratar no local com o sr. Walde-
mar no 9.°. 5260 38

SÃO CRISTÓVÃO :24

ALUGO — 2 aptos, a Av. Bja-
sil, 1.083 sehdo 1 com 2 qtos. 1
sião, sleta. área coberta, deçs.
completas de empreg. cos, e
banh. Outro qto. sla. coz. banh.
Andar alto. Chaves com por-
teiro e tratar Tel. 34-1538. iT;

83212.124

VILA ISABEL

LARANJEIRAS 16
26

•»-.

ALUGA-SE por Cri 300 o apto.
202 da R. General Glicério 224

Laranjeiras, chaves com por-
teiro. Tels. 25-9817 e 25-7649 das
8 as 12 hs. ,
ALUGA-SE apt. de frente, sala
8 quartos dependência de empre-
gada Rua Cristóvão Barcelos 11
apt. 103- esquina General Glicé-
rio. Chaves c| porteiro. Tratar
86-2203. __
LARANJEIRAS — Alugo R. La-
rsnjeiras, 91, ap. 503, 2 S., 3 q.,
dep. completas, garage. Chaves
port. Dr. Paulo: 58-7527 ou
31-0622.
LARANJEIRAS — Aluga-se ap.
de saleta,. sala, 8 qts., 2 banh.,
copa-coz., arm, emb. pint. óleo,
sinteko, todas peças amplas e
de frente. Ver à rua Laranjeiras
210 ap. 505 de 8h às 12. Domingo

ou tel.: 36*iS639 e 52-8394.

VILA ISABEL — Rua Teodoro
da Silva 445, aluga-se o apto.
403, com sala, 2 qtos., banheiro,
cozinha, dependências de empre-
gada. Chaves c/zelador. Tratar
tel. 23-0307 das 8 às 12h. Crf
280.000. 5264 20

TIJUCA Í7

LEBLON

12

17

ARPOADOR — R. Elizabeth, n.°
521/502, apt. frente, vazio ou
mob. fino gosto, sal5o (38m2),
2 qt, var, banh, c| duchas, Cr$
550.000, ar refrig, tel. 47-4941.
COBERTURA alto luxo, terraço
em mármore sala dupla, 2 gran-
des quartos, todo ar condiciona-
do, com móveis estilo europeu,
telefone, aluga-se sõ a pessoa
idônea. Ver e tratar até 9h e
das 18 às 19h. Rua BarSo da
Torre, 281, ap. C-01. Tel.: ....
47-7686.

APARTAMENTO excelente.
Alto nivel na Av.-Rainha Eli-
zabeth, junto ao Castelinho

Aluga-se para março —
Salão, 3 qts., 2 banhs. garag.
Tratar na PLANEJA — Rua
Farme de Amoedo, 55 —
Ipanema — 27-7596 — CRE-
CI 153. .
IPANEMA — Alugo excelente
apto. c| sala, 2 qt., coz,, dep.
emp. pint. óleo, sinteco, arm.
emb., Cr? 400.000 mensais, três
meses depósito. Rua Barão de
Jaguaribe n.° 133 apto. 303, tra-
tar no local — 14 às 18 hrs. _
GRATIFICA-SE quem achou
uma Carteira beije claro perdi-
da ontem altura da esquina Rua
Sá Ferreira, com dinheiro e ou-
tros pertences. Favor telefonar

36-0796. 29518 12
ALUGA-SE ap. 204 R. Barão da
Torre, 185 cl sla. qto. sep., banh.
coz. área cl tanque. Tratar APSA

Tv. Ouvidor 32 29 de 12|17
hs. Tel.: 52-8007. _
ALUGO apto. luxo c| arm. emb.
sancas, pint. a óleo, 2 q., 1 sl.,
depend. compl. e garagem. Alu-
guel: 500 mil. Ver Vde. Pirajá,
431-201 c| porteiro. Tratar tel.:
27-4183.
IPANEMA — Aluga-se ap. sl.
qto. Rua V. Pirajá, 621-305. CrS
220.000, outro em Cop. Inf.
57-5357.
GARAGEM particular p| carro
grande, aluga, e qto. guarda-
móveis objetos. Paul Redfern, 48
Ipanema. 47-6572.

ALUGA-SE um quarto para se-
nhora ou senhor que trabalhe
fora com café de manhã, tratar
Tel.t 27-9715.
LEBLON Aluga-se apto. térreo,
mob. ou nSo, living atap. e cort,
saleta,, dorm. com arm. emb., co-
pa, cozinha, quarto para malas,
gde. área com' plantas. Tratar
Gen. Urqulza, 106. Não atende
telefone.
ALUGO gde. apto. sala, 4 quar-
tos, etc. alto, sombra, todo an-
dar. Av. Ataulfo Paiva, ainda
por 450 mil è taxas. Fiador.
25-3118 ou 45-6332.
LEBLON — Quarto em casa mo-
biliado, banheiro, anexo senhor
de responsabilidade. Referên-
cias telefone 27*6214. '

APARTAMENTO DE COBERTU-
RA — Aluga-se com 3 quartos, 2
sa.las, ar condicionado e demais
dependências.' Preço: 850.000.
Tel" 47-2007. 19403 17

ATAULFO DE PAIVA, 27, ap. 603
— la. locação — Sala, 2 qts.,
deps. completas. Aluguel 390 e
taxas. Tel.: 27-8649. 58934 17
LEBLON — Aluga-se ap. 503 Av.
Ataulfo de Paiva, 1166. Sala,
2 quartos, cozinha, banheiro,
área c| tanque. Chaves c| por-
telro. Aluguel Cri 300.000. In-
formações c| CARLOS p| telefo-
ne 52-4133. ___
ALUGA-SE o apart. 202 da Av.
Ataulfo de Paiva, 1321, de fren-
te, c| 2 qs., 1 s., 1 b., área, deps.
de empr. Sinteco. 2 q. da praia.
Al. 370 mil e taxas. Fiador. Tel.
47-8272, das 9 às 12 e 14 às 17
horas. .
LEBLON — Aluga-se aparta-
mento térreo 2 salas, 3 quartos,
.dependências empregado, Rua
Humberto de Campos, 640. Tel.
47-6432. 16387 17
LEBLON — Alüga-se ap. 401, sito
Av. Ataulfo de Paiva, 23, c| 2
qs., sala, coz. e demais deps.,
inclusive de empregada. Chaves
no local. Tratar Av. Nilo Peça-
nha, 26, a| 1116, sr. BAPTISTA,
das 17 às 19 horas.

LEBLON — Aluga-se uma resl-
dência de 2 pav., lugar aprazi-
vel, c| 4 qtos, 1 salão, 1 living
room, 2 banheiros completos, co-
pa cozinha, varanda e garagem.
Ver Rua Igarapava, 10 — c.
vigia Antônio. Tratar em
Theophilo da Silva Graça —
CRECI 101. Av. Copacabana, 1085
s| 301. Tel. 27*3443. '_

PRÉDIO LUXO — la.* locação,
p| mar, frente, q. e s. sep. com
sinteco. Resid. ou Com, Rua
Alm. Pereira Guimarães, 72 ap.
205. Al. 260 mU e taxas. Tel.:
27-2541,

AV. BARTOLOMEU MITRE, 380,
4? andar de frente — 1 sala, 2
quartos, dep., pintura nova com-
binar visitas: 47-5362. Tratar na
AGÊNCIA ANGLO-AMERICANA
36-2761, 57-7796.

RUA ITIQUIRA n<? 239 — Casa de
luxo c. 2 salões, 3 quartos, 2 ba-
nheiros soe, dep. compl. jardim
garagem, etc. Visitas diariamente
das 16 às 17 horas .Tratar AGÊN-
CIA ANGLO-AMERICANA Tel.
36-2761 OU 57-7796.

ALUGA-SÉ — Quarto, junto, à
praia no Leblon para cavalhei-
ro de tratamento — tel: 26-5289

LEBLON — Alugo apto. de
ftente com salão, 2 qtos. deps.
completas emp. — garage —
chaves com porteiro R. Ataulfo
de Paiva 80, apto. 710 — Inf.
com BERGAMINI, tel: 23-3380 —
R. dos Andradas 29, s| 207.

ALUGA-SE — Quarto conforta-
vel, perto da praia, em apto. de
família para uma ou duas mô-
ças de fino trato com referên-
cias. Tratar fone 57-9189.

LEBLON — KAIC aluga o ap.
309 da Rua José Linhares nl 117
c| saleta, sl. qto. sep., coz.,
banh., WC empreg., área c| tan-
que. Chaves c| porteiro. Tratar
na Rua do Carmo 27-A. Tel.: ..
32-1774. CRECI 283.

ALTO DA BOA VISTA — AUlga-
se casa moblllada, de sala,: 4
quartos, banheiro, copa, cozinha,
dependênclai, de empregadas e,de
caseiro, com telefone. Linda ,y^s-
ta, condução próxima. V{ru"e
tratar na Estrada da Vista Chi-
nesa, 114. Combinar hora pelo
tel,: 38*0408.
ALUGAMOS — Os aptos. .401,
402, 403, 404 da Rua S. Francis-
co Xavier, 212 (frente ao Col.
Militar) com dois e três qtráV-
tos, sala e demais depend. Afã-
guéis: 280,, 300 e 320 mil. Chaves
na portaria. Tratar pi tel: ....
22-4691 (17/19 horas).
QUARTO DE FRENTE — Alu-
ga-se a rapaz, em casa de fami-
lia, com entrada independente.
Rua do Matoso, 242, TijucaV*7.

41958*27
RUA SILVA TELES, 30-A.-—
Aluga ap. saleta sala 2 quartos,
dep. comp. empr. Depósito. 'Ver
com ANTÔNIO.
TIJUCA — R. Conselheiro Ze-
nha, 45. Alugo casa gde. pre-
cisando reparos, pa. clínica, «ur-
so, laboratório, instituto, pensto--nato ou antlquárib, 2a., 4a„.«a;-
feira domingo das 8 às 11 BK*
ALTO BOA VISTA — Apt/SÍÇ-
ga-se c| 3 qts. sala, coz. Iban.
compl, dep. emp. pintura nova,
garagem, tanque, à rua Mutu —
Tratar mesma 421 — tels,*' ....
38-6657 — 38-8029

13
RIO COMPRIDO 22

ALUGA-SE casa centro terreno
3 quartos sala dependências. Av.
Mananciais, 450 — Taquara. Ver
no local. Tratar RIBEIRO 
22-8298.
JACÁREPAGUÁ — Alugo pré-
dio com dois apartamentos gran-
de chácara 4.000 m2 toda planta-
da — Cr$ 130 mil cada um, in-
cluindo água e luz. Rua Inácio
do Amaral, 281 Freguesia. Tra-
tar tel. 52-1721.

JARDIM BOTÂNICO 14

ALUGA-SE casa 6 duplex, na
R. Prof. Saldanha, 134, c| 4 qts.
banh soe. sla, sleta, coz. dep.
emp. f| da casa, pi nova bom
estado, ver no local. Tratar
APSA Tv. Ouvidor 32 29 de 12|17
hs. Tel. 52-5007. Chaves na c| 5.

RIO COMPRIDO — Alugo cl 2
quartos, sala, cozinha, banheiro e
dep. de empr. Rua Santa Ale-
xandrina 481, ap. 611. Tratar Av.
Alm. Barroso, 90 s| 910. ADAL-
MA tel. 22-0798. 29483 22

SANTA TERESA

ALUOA-SE cnsa c! salão, varan-
da, copa, coz., 4 qts., etc. Rua
Dias de Barros, 37 (Curvelo). —
Inf. 46-8350 27699 23

RESIDÊNCIA, moderna e con-
fortável, duplex, local privile-
giado, vista deslumbrante, salüo
mármore, banh. em cores, jefri-
perada, telefone, para altsi tra-
to, aluga-se 45-0692 ou 52-9649.

LINS VASCONCELOS 28

ATENÇÃO — LINS — Rua
Nossa Senhora da Guia, 212.
Aluga-se casa de alto luxo,
salões, quartos, jardim de
inverno com 90m2, depen-
dências grande jardim, vis-
ta panorâmica, garage. Ver
sábado das 9h às 18, domin-
go da lh às 13. Tel. 28-7231.

9340 28
TIJUCA — Aluga-se apartamen-
to com salão, 2 quartos, banhei-
ro completo c| box, cozinha, de-
pendências de empregada e va-
ga na garagem, à rua José Hi-
gino n.° 254 apt. C-01 2.° bloco
(cobertura). Aluguel Cr$ ....

300.000, mais taxas. Ver no lo-
cal. Tratar: av. Nilo Peçanha 26
s| 1201-1203. Tels.: 42-9448 e
22-7259 — CRECI 122.

CENTRAL 29

TODOS OS SANTOS — Aluga-
se apto. 20B da Rua Sâo Braz, 68
BI. B c| 2 qtos. sala, banheiro
e cozinha, la. locação. Aluguel
Cr$ 180. Tratar em Theophilo da
Silva Graça — Av. Copacabana,
1085 — s| 301. Tel. 27-3443 —
CRECI 101. Chave zelador.
ENCANTADO — Aluga-se. Oti-
mo apartamento, c[ 3 qtos., sa-
la e demais dependências, todos
os cômodos são amplos, l.a loca-
ção. Rua Joaquim Martins, 311,
casa 17, apto. 201.
ALUGO CASA — 3 qtos., sala,
cozinha, banheiro, área, quintal
Rua Mário Carpenter 70 -r alue
230 _ Abolição — Eng. de Deu
tro — 54-1973.  \
PIEDADE — Aluga-se 2 quai-foi;.
sala, dependências, na Rua Fitei-
tas de Madureira, 47, casa 9. Ster
no local. Tratai cl RIBEIRO.
22-8298.
PIEDADE — Vendo ou troco porcasa ou ap. um grande terreno
com prédio' antigo. Entrego va-
zio. T. cj prop. Tel.: 48-7301..».
JACAREZINHO — Alugairf-se
aps. de sala, quarto, área edm
tanque e dependências. Riía
Guararu 104. Chaves no 58.
QUINTINO — Aluga-se por 150
mil — casa em centro de terre-
no — sla, 3 qtos., deps. e quin-tal. R. Maturi, 34 — Chaves 'no
25. Tratar. Rua Santana 124 apt?
1013- 5802^9
ALUGO ou vendo casa moder-
r.a no Parque Anchieta em Ri-
cardo de Albuquerque. Tel
46-9615. 58187 29
ALUGA-SE — Uma casa com 3
quartos, sala etc. Ver hoje das
9 às 15 horas a Rua Embora!, 47
esquina de Othom Machado- —
Inhaúma. 9332,. an

LEOPOLDINA ,30

SAO CONRAD*.
— BARRA 18

BARRA DA TIJUCA — Aluga-se
confortável residência a família
de tratamento, com ou sem mó-
veis; contrato e fiador. 500.000.
Rua 12 n.° 114, perto do Viaduto
da Rlo-Santos.

CASA — Aluga-se no melhor
ponto residencial da Barra da
Tijuco, junto à praia, bela re-
sidència com salão, sala, 3 dor-
mitórios, 4 banheiros, mais
apartamento com 2 dormitórios
independente da casa, depen-
dências para empregados, pisei-
na, garagem e telefone. Ver à
Av. Comandante Júlio Moura,
300 — tel: 99-0358 CETEL.

PENHA — Rua Gruçal 467, afr-
ga-se o apto. 203 «om sala, qto?,cozinha, banheiro. Ver no local
Crs 150.000 mais taxas. Tratar
tel. 23-0307 das 8 às 12h

5266 30
RAMOS — Aluga-se casa 230.000
cruzeiros. R. Fellsberto Freire,
751. Sala, 2 quartos, copa, cóíl-
nha, banheiro, jardim, varailda.
ALUGA-SE ap. com 2 qts., sala,
coz, e dependências, à rua: Es-
trada da Água Grande, 1090, áp'.
302. Preço a combinar. Tratar
tel.: 45-4861.

NITERÓI 33

NITERÓI — Centro — Aluga-se
loja c/grande terreno e sobrado
comercial a Rua Visconde Uru-
guai, 177.

ILHAS 34

PAQUETÁ — Proc. p| alugar ap.-
casa 2 qs.. mob., até 5 marco.
Tel.: 46-5414.
PAQUETÁ Casa grande. Praia.
Todos os pertences. Março. Te-
lefone 28-1958.

23
PETRÓPOLIS 35
PETRÓPOLIS — Temporada —
Aluga-se ótima casa R. Olivo
Bilac, mob., salSo, 3 qts., tel..
etc. Infs.: 47-0222. 52230 35
ITAIPAVA — Temporada. Alu"
ga-se peq. casa mobiliada, água
luz gás e telefone. Ver tratar
tel. Itaipava 269. ' '

PETRÓPOLIS — Centro — Alu"-
go quarto espaçoso. Peço T«íe-
rêneias 100 mil cruz. — Tone
22-8439 ou 52-5480. 5256 33

m
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ALUGA-SE casa em Petrópolis,
4 quartos, coz. dep. emp. tele-
fone, toda mobiliada, loucas, ga-ragem. Tel 46-6493.
ALUGO — Diversas casas, aptos,
galpões e lojas. Ed. Esperaato
L. 5. tel: 6656. CRECI 327.

TERESÓPOLIS 36

ALUGA-SE casa mobiliada sim-
pies temporada março em di-
ante 280 mil. R. Mucuri 302 (Al-to). Tel.: 2877. Tratar agora.
TERESÓPOLIS — Alugo apart.
na reta no alto Jardim Cascata,
dois quartas frente. Tratar ...
87-8478.

ZONAS-VERANEIO 39
TERESÓPOLIS — Temporada —
Aluga-se na Posse, apartamen-
tos. mobiliados, com. capacidade
para 4 pessoas, por 15 ou 30
dias. Restaurante, piscina, cam- 
pos de esportes, etc. Informações iõÜÃSÃtal. 49-9097.
TERESÓPOLIS — Montanhas,
caia de campo confortável, alu-
ga*s« mobiliada e com utensi-
lios domésticos. Preço 300 mil
cruzeiros mensais. Tratar pelotelefone 47-1584.

S. LOURENÇO — Aluga-se «U-
ma casa mês da marco. Crf
1«0 mil. «4-3380.

ARARUAMA — Alu-
go casa mob. 3 qts. etc. perto
praia. Tratar segunda-feira ....
47-7003 — Cr| 9.000 diários.
ATENÇÃO: Aluga-se apt. mob.
Cabo Frio (1 semana 100.000).
Tratar Andrade figueira. 134 Ma-
durelra.

MÁQUINAS EM GERAL
MAQUINA — Vendo 3 prensas40 toneladas e um torno grandede repuxar com ferramentas,
tudo em ótimo estado. Telefone:
30-2206.

Estrutura Metálica
, Vende-se uma estrutura meta-

IVM cem as seguintes dimensões
. IQjJO pé direito t l/t mts. vigas
4!$ei". Tratar com o sr. José Ro-
berto pelo tel. 37-1831 — parteda manha. 58037 78

I tõrnõ
Vende-se um torno revólver e

uma placa Universal por 350 mil.
Te). 354467 — ALCEU.
_.: 18587 78

Máquinas de Costura
Industrial

^Vende-se J, noras, numa
PFAFF, completas, classes
144-6 e 134-0. Preço de oea-
sUo. Tel. 29-3278 com D.
ÇJLÓBIA 51230 78

MOTORES DE POPA de várias
marcas — Vende, troca e faci-
lita. Praça da República, 52 —
Tel. '""" ~52-3110. 5268 78

GERADOR BUDA - Vtnde-
se ótimo estado de novo,
marca Buda Diesel Trifási-
eo221/2KVA. VeiAv. Al-
berto Torres 732 — Teresó-

Slis 
e tratar 22-4712 ou ..

•4823 — Rio.

CARREGADEIRA
MICHIGAN

Modelo 78-A Série II ótimo* es-
todo. Telefone 32-7760. 19491 78

FORCA DE
EMERGÊNCIA

Temos > pequenas turbinas a
vapor, tipo contra-presslo, 11-22
HP, para acoplamento direto - •
geradores. Bom preço. Descarga
isenta de óleo. Sr. OTTO, tel.
42-9991. 17345 78

GUARAPARI — Alugo apt de
luxo c. tel. HOTEL TORIUN.
p. 15 dias: 4 pes. CrS 600.000; 5
pes. Cri 700.000. Trat ANTÔNIO
PARREIRAS 56 ap. 308 — Copa-
cabana. .
CASA COLONIAL — Reformada
mobiliada e decorada com belas
peças coloniais. Linda paisagem
pesca • caça abundantes; Re-
giSo Cabro Frio, 3 salas, 3 quar-
tos etc. Alugo mínimo 1 ano.
Tel: 38-8315.
FÉRIAS FINANCIADAS s] juros
34 hotéis em S. Lourenço, Ca-
xarobu, Lambari, Cambuquira,
Arazá. P. CaKUs. SOSETE —
Lgo. Carioca, 5 — s| 506 — Tel.:
32-3589 para qualquer orçamento.

BC
SAO LOURENÇO — Aluga-se aps
mobiliado. Todos os pertences.
Or» 300.000. Tel : 38-1958.

AtUGUELDIVERSOS 38

LOJA
SAO CRISTÓVÃO

Passo a quem ficar com insta-
laçoes. Preço 3 milhões. Tratar
telefone 354347. 19492 38

CENTRO - LOJA
E 2 ANDARES

Alugamos prédio c/ loja
de 5x25 e 2 ands. na Tra-
vessa do Ouvidor n.° 25.
Ótimo p/ Banco, financeira,
restaurante e lanchonete.
Entrega vazio. — Tratar
KAIC, Rua do Carmo 27-A
tel: 32-1774. CRECI 283.

16344 38

VENDAS DIVERSAS
LIVROS USADOS eto. —
«Compro livros, discos LF, TV
gravador, ventilador, açor-
deão, bicicleta, máq. escrever
etc (só usados). F. 45-8982
sr. CAMARGO.

53885 89

PARTICULAR a particular —
Vendo berço Rafia metal cro-
mado, novo, e uma batedeira
elétrica Walita completa nova.
Preço excepcional, Ver Rua 2
Dezembro 137 ap. 208 — Tele-
fone 45-7999.
BANHEIRA — Vendo de 5 pês,
branca, fabricação Souza Nou-
chese, c| saia, sem uso (coloca-
da e retirada); preço de catálo-
go, CrS 182.000; de venda, Cr»
1C0.000. Ver i Av. Borges <ie
Medeiros n.« 3.513, apto. 201,
ci AUGUSTO.
VENDE-SE moedas só para co-
leclonadores. Tel. 43-7834, GIL-
VAN. __^
BICICLETAS Monark vendem-se
duas homem, uma de mulher i
vista, R. Joana Angélica, 5/43,
Ipanema, fone 47-1127.
TUDO p/máq. costura. Re*
formo coloco meslnha gabi-
nete maleta portátil on tro.
co. Temos Singer Pfaff, El-
na etc. Facilito compro R.
Haddock Lobo 140-A t Jt.
Constante Ramos 111 sob.
Cop. Tel. 34-7594. Atendo a
domicilio.
LANCHA 39 pés, carbrasmar,
2 motores, Chrysler 190 HP, no-

. va; vendo ou aceito permuta
carro ou imóvel. Tratar, tel.'¦ 27-5334. • ¦ >

TREM ELÉTRICO — LIO
NEL -O" •
mann, Tyco e
Vendas avulsas — Tele-
fone 38-8087, ART

"027", Flwch-
Lima "Ho".

MANGUEIRAS p| aspirador, te-
mos p| todas as marcas, fazemos
adaptação P| marcas importadas.
Rua da Passagem 148 loja 9 —
Tel. 46-6146,
UVAS DE VIDRO douradas, rõT
sas plásticas francesas, vendo,
ensino 1 aula cada. — 47-0185.

27695 89
LOUÇA Rosenthal Cristais, —
Diplomata que viaja vende fino
aparelho 104 peças. 700.000 —
Cristais baviera 42 copos c| pé.
300.000. Fone 46-7299.
ANTIGÜIDADES — Particular
Tende bellssuno quadro pintor
holandês século XIX e outros,
moreis, objetos etc.
VESTIDOS USADOS, salas,
blusas e roupas de crianças.
Compra-se e atende-se a do-
micfllo. Tel. 22-3950.5261 

89
VENDO URGENTE com prejuízo
sala de Jantar império 390 mil,
dormitório de solteiro laqueado
asul 170 mil, sofá 3 lugares 30
mil, cama pari* criança com col-
chão de molas 50 mil, máquina
de lavar Hoover 140 mil, geladei-
ra Frlgidalre 10,5 pés !60 mil, rá-
dio de pilhas Philips novo 90 mil.
Av. Princesa Isabel, 386, casa 16,
apt. 101. '
FAMÍLIA Inglesa transferi-
da, vende todos os móveis e
utensílios domésticos, pol-
três, sofás, consoles, sala de
Jantar,, dormitórios, arma-
rios, enceradeira e aspirador
Eletrolúx, cômodas, camas
de solteiro, meslnhas, tape-
tes, artigos de copa e cozi-
nha, espelhos, abajours. ven-
tlladores, rádio Hi-Fi, discos,
ferramentas, faqueiro de
prata, objetos de adorno,
miudesas, aquecedor de am-
biente, batedeira, etc. etc. —
Rua das Laranjeiras, 550,
apto. 1.303, sem lus das 13
às 17 horas.

OFICIAL que se retira do pais
vende todos os utensílios de ca-
sa; radtola Grundig Stereo, TV
Zenlth 23" space comander, gra-
vador Grundig, máquina de cos-
tura Bernlna de 3 agulhas, so-
fás, poltronas, tapetes, abajours,
etc. Rua Barão de Jaguarlbe 94

Ipanema.
COMPRO — Moedas prata,
porcelana, cristal, bronze,
móveis e piano etc. 36-1219.
COFRES — Residencial e comer-
ciai — Arquivos em todos os ti-
pos, á vista e a prazo. Beco do
Tesouro, 14. Tel. 43-7496 — esq.
da Av. Passos, 53.
VENDO binóculo longo alcance.
Embalagem couro. Preço redu-
zido. Tratar: 58-4277.
MAQUINAS costura, enguiçadas

Conserto, passo portátil, colo-
co motores c| garantia domicilio.
49-8224 e 29-0531. CORREIA.
MEIAS ELÁSTICAS para Varizes
Americanas atacado e varejo. De.
poslto Av. Copacabana 435 sj 301.
FAMÍLIA Inglesa transferi-
da, vende sofás, poltronas,
mesa de Jantar, bufe, blbllo-
teca européia de luxo. 3 ca-
mas de solteiro, euronéas,
conjugadas com estantes, me-
sinhas, dormitório de casal,
dormitório de solteiro, aba-
Jour de pé todo de cristal, pa-
nelas de aço com fundo de
cobre, console dé mármore
com pés de metal, piano ale-
mão 1/4 de cauda, conjunto
de Hi-Fi com alto falantes
separados, tapetes persa ...
330 x .440, aquecedor de am-
biente, 3 lustres de cristal,
bacárat. quadros, tapetes, II-
vros div., vitrola portátil,
gravador V. M., llquídifica-
dor etc. Rua Ministro Vivei-
ros de Castro, 128, apto.
1.201 Copacabana (sem lus
das 13 às 16 horas).

COMPRO antigüidades objetos
de arte. Pratarlas. porcelanas.
Cristais. Moedas. Comendas. Me-
dalhas. Quadros. Marfins etc. —
58-8352. ' ¦¦

MOLINETE SOFI — Português e
outros RU ATLANTIC. Super
Francês. Vendo na embalagem.
Tel. 47-2560. ¦
VENDO máquina Olivetti italla-
na — Gravador Sony — Máqui-
na fotográfica Contax — Peruca
japonesa inteira. Tel. 47-5766.
FAMÍLIA AMERICANA vende:
máquina costura, de escrever
Royal, balança banheiro, Stereo
portátil, TV Sony 9", espingar-
da cal. 22, rádio, câmaras foto,
2 ventiladores 20 pol., carrinho
criança, cama e berço, móveis
jacarandá e estofados, mesinhas
mármore, etc. Gen. Polidoro
185/802 — 46-2042.
COMPRO 1 PIANO — Tele-
visão, geladeira, ar condlcio-
nado, stereo ou Hi-Fi, Pago
bem hoje em dinheiro. Tele-
fone a qualquer hora •—
36-5858.
LANCHA — Vende-se marca
"OolúmbKi", modelo 17, Culsette,
com cablne e dais boliches, mo-
tor de popa «lohnson, Elétron**,
tic, de 40 HP, equipada, em es-
todo de nova. Ver Paquetá Iate
•Clube oi Manézlnho — Preço
CrS 6.000.000. Trator c| Dayse
— Tel.: 31-0128.

.VENDO — Uma cafeteira elétrl-
ca americana marca Universal a
mais' luxuosa existente nos Esta.
dos Unidos, nova sem uso na em-
balagem peça porá pessoa de fino

' gosto CrS 150.000. Tratar 22-4933
e 49-7505.
BICICLETA PHILIPS — Orlei-
nal inglesa aro 24 para maça.
Tel.: 26-5885.
ENCERADEIRAS — Aspiradores
Eletrolúx 50% «baixo do custo,
fazemos trocas, concertamos,
compramos. R. do Acre 84, s| 1
fone 43-4303. EUCLIDES.

LIVROS USADOS — Compro bl-
bliotecase avulsos, revistas, pu-
blicaçfies oficiais, documentos,
gravuras e mapas. Tel. 48-4649.
CONTRATO DE LOCAÇÃO —
Telefone, instalações, mercado-
rias, automóvel marca Chevrolet
ano 1958, "Bel-Ãir", aparelho de
ar refrigerado, marca GE, máqui-
na de escrever é somar. Disso-
luçSo da Sociedade Mercantil, 4
Rua S&o Crlstov&o, 190-A, pró-
xlmo 1 Estação Francisco Sá, se-
rá vendido em leilão do leiloeiro
PAULO BRAME, na terça-feira,
14 de fevereiro de 1967, às 15
horas, no local. Mais inf. tal.:
31-0228.

VENDE-SE — Dois lustres de
cristal tcheoo pela melhor ofet-
ta. Marcar hora pelo tel.: .*<.
45-7827.
PRATARIA3 — Compro peço» de

grata 
grandes é pequenas, atendo

o je 45-2843, <j_
COMPRO — Objetos de ArU
bandejas) isqueiros, pratarlas,
porcelanas, cristais, marfins,
bronzes, blscttts,* quadros, reló*
glos antlgqi,, tapetes, móveis
antigos «cautelas de objetos.—
Tel. 28-0090. -D. CELUTA. , ís

v;. ••¦¦•.> -¦.->¦ 52218 89

MAQUINA DE ESCREVER E
Ocaslfio vendo Hermes moderna
de mesa rolo de 15 polegadas
como nova; 200 mil. 58-2937. '

REGISTRADORA Ocasião, ven-
do nova das pequenas manual
registra 9.990.90 soma, dá cupom.
300 mil 38-3039. __.
PULVERIZADOR1 p. dedetização
vendo de grande potência espie.
12 lltr. empregado também nã
lavoura etc. 40 mil. 88-2937.
CIRCULADOR DE AR — Oca-
slfio. Vendo possante 24" ama-
ricano próprio para lojas, clu-
bes, bar etc. 168 mil, 68-2937. ¦:¦'

BALANÇA FIL1ZOLA OcasIIa
Vendo de balcão eapacldade até
2o K. ótimo estado 170 mil —
58-2937.

INSTRUM, DE ÓTICA RÁDIOS E TELEVISÕES

PARA MONTAGEM GERADORES DE LUZ
;; PRONTA ENTREGA

- 15 Motores — DIESEL Alemão, FARYMAN, modelo
LKS, resfriado a ar — 5 HP. 3.000 RPM ou do lado redutor
I.900 RPM verticais, novos, vendemos, por varejo/atacado.

MAROBRAS
.itua México, 11 - 4.° andar - grupo 402. Fone 42-8147.
4. 19574 78

I GRUPOS GERADORES
Propulsfio Motores Diesel"MERCEDES-BENZ'*

\3?. 34/37 - 57/66 - 76/88 KVA
1000/1200 RPM

ENTREGA IMEDIATA DO ESTOQUE
Imp. Exp. "UNICOM" Soe. Com. Ltda.

Av. Nilo Peçanha, 155 - 4.° andar — Gr. 414
Tels 22-3072 - 52-2424 — 52-4475

17331 78

INDUSTRIA Dt LADRILHOS
EM FASE DE ENCERRAMENTO VENDE:

* MAQUINAS — britador, desbastadoras, prensas, po-
lideiras, moldes, torno mecânico e máqui-
nas para oficina.

ESTOQUE — ladrilhos, matérias-primas, louças sa-
nitárias.*<•; 

Ver e tratar: Rua Conde de Leopoldina, 702
Tel. 28-1783 - São Cristóvão.

17338 78

NOVIDADES POLAROID — Be-
èebeirios máquinas Polaroid
desde Crf 130.000. Temos fil-
mes para Polaroid de todos os
tamanhos, inclusive para.Cama-
ra Swinger. CASA OXFORD
Rua da Quitanda, 65-A.

18603 82

OXFORD NOVIDADES — Rece-
bemos as últimas novidades em
slide de historia para crianças
como MARY POPPINS, BAMBI,
DISNEYLANDIA. e muitos ou-
tros como. também todas as his-
tórias em diafilmes colorido.
Temos, historinhas acompanha-
das de discos. CASA OXFORD.
Rua da Quitanda, 65-A.

18600 83

CASA OXFORD — Tem o maior
sortlmento de máquinas foto-
gráficas, *llash e acessórios foto-
gráficos man spricht deutsch,
engllsh spoken. Qualquer artl-
go que V.S. necessita nós lhes
conseguiremos. CASA OXFOHD
Rua do Quitanda, 65-A.

18590 82
EPISCÔPIO e EPIDIASCóPIO —
Recebemos novidades em Epis-
copio para fins de projetar gra-
vuras, livros, desenhos e etc.
CASA OXFORD. Rua da Qui-
tanda. «-A. 18591 82
TELAS P/PROJETAR — Temos
telas de todos os tamanhos com
• sem tripí desde CrS 15.000.
Recebemos telas transparentes"para projeçSo a luz do dia com
tripé. CASA OXFORD. Rua da
Quitanda, 63-A. 18592 82

MICROSCÓPIO — Temos um
grande sortlmento de microscó-
pios para estudantes e cientls-
tas. Desde CrS 25.000, com luz.
Temos lâminas preparados e li-
sas, e livros para instruções.
CASA OXFORD. Rua da Qui-tandat-W^A.--

ARTIGOS •P/FOTOGRAFOS E
AMADORES — V.S. encontra
em nossa Casa, Ampliadores, Co-
piadeiras, Marginadores, Fopel,
Lâmpadas, Material * Químico,
Pinças de' bambu. Lanternas.
lâmpadas Foto-Flood, Refletores,
Banheiras e tudo que V-S. neces-
sita para seu laboratório. Faça-, ijjjjj Travê"B's"a"dõ Ouvidor. 4
nos uma visita sem eompromls- ., àú, ÍDrovimo a pua 7 de

SEÜ RADIO DE PILHA PA-
ROU? TVs, gravadores, vitroll-
nhas, rádios de pilha e luz.
"Translstomar" oficina lâborató-
rio, conserta com garantia, apll-
cando pecas originais. Orçamen-
tos grátis. Pilhas a 150, cada.
Técnicos .especializados (Coppe-
rativa — pool). Abrimos aos sá-

so. CASA OXFORD, Rua da
Quitanda, 65-A. 18802 82
PROJETORES OLYMPUS e EL-
MO — Recebemos os famosos
projetores Olympus com e sem
ventilador. Temos autochanger
e diapoaitlvo para- diafilmes.
ótimos preços com pagamento
em três vezes s| aumento c|
maiores facilidades. CASA OX-
FORD. Rua da Quitanda, 65-A.

18595 62
CONSERTAMOS — Qualquer ti-
po e marca de Gravadores o
Projetores mudo ou sonoro. CA-
SA OXFORD. Rua da Quitanda,
65-A.  18589 82
REVELAÇÕES GRÁTIS — Paro
filmes preto-branco e negativo
colorido. Temos todos os tipos
de filmes com preços especiais.
Recebemos todos os tipos de fil-
mes POLAROID. CASA OX-
FORD. Rua da Quitanda, 65-A.

18599 82
BINÓCULO OMEOA — Longo ei.
cancB, novo com estojo, 95 mil.
Máq. íotog. Pratllra. nova 180.
Tel*.! 4MBM.*«v. -.*¦'¦ ¦ . •¦*¦
HASSEBLAD, ALPA, SINAR
Câmeras —Ampliadores DURST.
Fumadores, projetores de 8-H
mm PATT.T.ARD BOLEX. Repr.
exclusivo Av. Graça Aranha 26,
8| 1213. tel: 52-0100.
HASSELBLAD estado de nova
1.350.-000 — Tel: 37-0295.

%« andar, (próximo a Rua 7 de
Setembro), . ;
TV transistor 9" "Sony" sem
uso. Embalagem original. Pre-
ço normal CrS 720.000. Vendo
por Crf 500.000. Tel. 31-2038.

VENDE-SE' TV-GE americana
portátil 12 polegadas,, com tela
especial: CrS 400.000. Vitrola de
fita Stereo para carro: Cr$ ...
400.000. Vitrola de discos porta-
til com rádio: Crf 180.000. Tel.
27-6024.

COMPRO TUDO
Grava., Vitrola. TV.

TV, Binóculos, Radio, Má-
quinas de eost. e de escrever
e outros objetos, projetor.

29-4986, 42-9361
SR. PASCHOAL

9355 60

; COMPRO
1 TELEVISOR

1 GELADEIRA
TELEFONE 57-2539

29523 60

STANDARD ELECTRICA
E TELEFUNKEM

6ERAD0R 700 KVA
; Particular vende grupo elefrogêneo diesel "Sko-

da", com alternador síncrono trifásico de 700 kva.
480 volt, 50 ciclos, e quadro de comando completo.

Em perfeito estado, pronto para uso. Cartas para
caixa - neste jornal, n.° 19457. 19457 78

LÂMPADAS E EXCITADORES
P/PROJETOR — Temos todos os
tipos para projetores fixos de 8
e 16mm. átimos preços. CASA
OXFORD. Rua da Quitanda, ..
65-A. 18593 62

_, r, . TELA PARA PROJEÇÃO — Oca-Kua &ra r^&^»^rm#-
58-2937.
VENDE-SE.' máquina fotográfica
Minolta — AL — Com flash 1
e 2 F 45 mm Preço ocasião 380
mil. (na loja 550). Infs. tel. ..
36-3633. 58322 82

vil La \\w
Sul
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SII0ES COIORIDOS — CHEGARAM
OS SUDES OUE V. $. ESPERAVA A
MUITO- TEMPO., TEMOS SÓBRC A
GRÉCIA, ROMA, IGJTO, Htt-HISTÔ.

RIA, OEOORAHA, CEOIOCIA,
BOTÂNICA, KUS ARTES, CTC

Klystron — Posto Zona
autorizado. Fazemos também ou-
trás marcas. Consertos e vendas.
R. Vise. de Pirajá. 452 - Tel.
27-0939. 29551 60

COMPRO TUDO
TELEFONE: 32-9274

ATENDEMOS AOS DOMINGOS
17337 60

COMPRO — Televisão de
qualquer tipo, geladeira e
stereo, Hi-Fi, pianos. Tele-
fone hoje — 57-1596.
VENDE-SE vitrola Standard
Electric supcr-auditórlo comple-
tamente nova. Tratar 57-2501.

52228 60
TELEVISÃO 21 Philco marfim —
110.» predicta 270 mil Rua Da-
nlel Carneiro, 58 Eng. de Dentro.
RADIO Japonês de bolso, 1 pi-
lha, verdadeira Jóia 38.000 em
3 pagamentos, á vista 20% de
desconto. Rua São José 56, 2.°
andar. ¦
RECEBEMOS, diversos tipos de
pilhas inclusive para INSTAMA-
TIC (tipo palito). Como também-variedade de lanternas. CASA
OXFORD — Rua da Quitanda.
65-A. 18601 60

COMPRO
TUDO

Acordeões, TV, objetos
de prata, eletrolas, antigui-
dades, gravadores, etc. Tc!:
42-5400. 5275 60

TV-S0C0RR0
PREÇOS RAZOÁVEIS

SERVIÇO GARANTIDO
ATENDE TAMBÉM DOMINGOS

TELEFONE 27-0223
25454 60

COMPRO
TV, gravador, vitrola, rá-

dio, bicicletas, binóculos,
máq. de costura e de escre-
ver, ventilador, acordeon,
enceradeira, moedas de pra-
ta, liqüidificador, projetores,
disco LV. Não venda sem mi;
consultar, pago mais.

HOJE 32-5593
9356 CO

STEREO — General Eletric"Conccrt Master", 2 móveis es-
tado de novo — Toca-discos
Garrard — 12 discos por pessoa
tino gosto Cr$ 420 mil. Av. Co-
pacabana, 610 loja J.
COMPRO 1 televisáo e radlovi-
trola p| meu uso pago vista.
Tel.; ÍJ4-75IH. . .
COMPRO 1 Televisão e 1
geladeira, qualquer marca —
Fago bem em dinheiro hoje.
Telefone a qualquer hora pa-
ra 36-5958. . .
TÜLEVISAO — Vende-se 1 GE
americana,. 16 polegadas, nova.
Tel.. 67-8033". 62243 60
TELEVISÃO "GE" portátil, ame-
ncana, na embalagem original.
Vende-se pela melhor oferta, a
vista. Telefonar para 26-4964. ,

TELEVISÃO PHILIPS 23",
automática, último tipo, rc-
almente nova com selo ga-
rantia, CrÇ 420.000. Ru» Xa-
vier da Silveira, 40, apto.
401, esq. Av. Cop."aíjSNÇAO 

Televisores, novos,
Arter, Standard Jóia, Telekta,
Admirai, GE. TOdas novaa e por-
táteis. 11" e 12" a partir da
280 mil. Av. Copacabana, 610
loja J. ¦¦

RÁDIO TRANSISTOR
PARADO?

Conserto em 24h. TRANSISTEL,
Av. 13 de Maio, 44-A, s/loja.

19533 60

Seu TV Parou
CHAME TEL. 34-4103

J. CANNALONGA & FILHOS
Atendemos no mesmo dia, tro-

camos tubos com garantia de 1
ano a prazo. Rua Conde de
Bonfim, 428, 944-a. 21727 «0

TV ZENITH 19 polegadas —
americana na embalagem — Av.
Atlântica, 1.186 apto. 301.

58334 60
TNTERCOMUNICADORES "Bo-
gen" — 1 central « 3 ramais.
Própria para escritório de luxo.
Hélio 32-6363.  . L
TVs Standard Electric e Ze-
nith, 23" e 11" novos, mod.
6», garantia e preço ds. fá-
brios, aceito troca de TV
usada, facilito o saldo — Tel.
46-5102, até 22 horas.
RAPIOVITROLA — Hi-Fi — Mi-
vel Telefunken Dominante, plck-
up Standard, novlnho. Vendo
500.000. Av..Copacabana, 1.299/
108. Tel. 27-8489. *_
ALTA FIDELIDADE — Novlnhe,
sem uso, som espetacular. Ven.
de- 280.000 Rua Dias da Rocha,
31, casa 4. Tel.. 37-7350, perto
Cinema Copacabana.
RADIO Japona de bolso. 1 pi»
lha, verdadeira Jóia 38.000 em
8 pagamentos, à vista 20% da
desconto. Rua São Jate, 66, 2.*-
andar. .

CONSERTE hoje sua TV — Zo*
na Sul, técnicos diplomados
atendem todos os dias e a qual-
quer hora. Consultas grátis pelo
tel. 37-6249 — 57-1618.
GRAVADOR WEBCOR — 2 dl-
reções, semlnftvo, Yashlka filma-
dor 8 m|m, c| tela. e fotome-
tro, vendem-se 43-0692 • 82-9649.
BARATO.

Compro 1 TV
A VISTA - 37-6517
25423 «0

"COMPRO 1 TELEVISÃO"
Usada, mesmo

Atendo rápido -
defeituosa —

Tel. 37-6602.
29537 60

TV CONSERTOS
SERVIÇOS TSCN1COS
ORÇAMENTOS GHATIS
ZONAS NORTE E SUL

TELEFONES 30-0853
17451 60

Consertos Je
televisão?

Cuidado com os curiosos, apren-
dlzes e intermediários Conserto
em sua própria residência, qual-
quer marca ou defeito. Atendo
todos os dias, também aos do-
mingos e feriados — Só Cenfro
e Zona Norte — Tel. 58-2871.

21716 60

casa OXFORD
Quitando, 65 A

"VITROLAS A PILHA E LUZ PORTÁTEIS"
Rádios, gravadores, radlovltrolas, ventiladores, barbeadores, agu-

lhas, cristais e cabeçotes Philips, sátira e diamante, antenay.de rádio
e IV., lanternas, limpadas em geral, válvulas, pilhas, fios, solda,
material elétrico, copos Araoí Walita exame de válvulas consertos
garantidos de rádios, gravadores, TV, radiovitrolas, de Qw^lsquer
marcas, vitroiinhas de pilha, ete. Philips Philco - Rua 7 de Setern-
bro n.» 38 - 1.". Tel. 22-5683. Vendas à viste e a prazo. '««» Kft16367 60

GELADEIRAS
CONSERTO geladeiras, qualquer
marca e defeito. Troco motor
na residência, Serviço rápido.
W. Pedro. Tel. 22-3231.

5269 59
"CONSERTOS E PINTURAS"
De geladeira — Técnico estran-
gelro. Atendo rápido — 37-6602.

29536 59

TÉCNICO ALEMÃO
CONSERTOS, PINTURAS

T4CNICO de geladeiras em sua
casa. Serviço rápido e honesto.
Tel. 48-8088. Sr. Soares.
REFRIGERADOR Marca Kelvi-
nator. Bom funcionamento.
Base à vista CrS 380.000. Rua
Taylor, 16, loja. Lapa.
GELADEIRA GE, retillnea 12 pés
mod. 66, Cr$ 370 mil, Av. Copa-
cabana, 610 loja J.
VENDE Frizer americano 4 pés
e meio na embalagem — Av.
Atlântica 1.186, apto 301.

58S06 59

GELADEIRA — Vendo amer.
Crosleybom estado 300 mil. Tra-
tar 36-4468.

CONSERTOS
PINTURA GELADEIRA

TÉCNICO ALEMÃO
SERVIÇO GARANTIDO

TELEFONE 42-7969
ATENDE-SE EM QUALQUER
BAIRRO. Domingos feriados.

5280 59

DE geladeiras, SR. STEFAN Pinturas Geladeiras•m.: 48-6159, 28-4400
-Troca-se borracha, relê

automático, carga de gás —
Serviço garantido.

19.473 59

30.000
Móveis de aço e máq. de lavar.

30-0819 — JORGE
23675 59

VENDO OFICINA DE GELADEIRA
E MÁQUINA DE LAVAR

: Contrato 4 anos, ótimas Instalações, ótimo ponto. Siqueira Cam-
pos 143, loja 141, Shopping Center. Tratar pelo tel. 29-0861. — 3,7
mlihSes à vista. 19405 59

VENDE-SE ar condicionado
Philco, 1 H. P. estado de nô-
vo. Preço 550.000. Rua Ani-
bal Mendonça, 71, apto. 302
Ipanema.
__ 25532_ 59

GELADEIRAS
35.000

Pinta-se à pistola a domicilio,
com tratamento naval contra a
ferrugem. Troca-se borracha, 15
mil — Atende-se em qualquer
bairro. Tel. 57-0451, sr. Alberto.

19597 59

GELADEIRA comercial —
Madeira envernisada, quatro
portas, aperfeiçoamento com
garantia de um ano. Cr % ..
480 mil de sinal, resto em
dez prestações. Tel. 34-3043.

ATENÇÃO!!! — Compro 1
geladeira para uso próprio.
Telefone 28-15843. Sr. DU-
TRA. Urgente.
MOTIVO mudança, familia
americana vende ar condi-
cionado sem uso. Telefono
27-7143.

27665 59

TÉCNICO ALEMÃO
CONSERTO E PINTURA
GELADEIRA SR. FRANZ

Troca de relê automático,
carga de gás. Serviço garan-
tido. Tel.: 34-9131.

9357 59

TELEVISÃO CONSERTO
ATENDEMOS DOMINGOS E DIAS ÚTEIS

Consertamos o seu apaíelho de T.V. em sua própria casa
seja qual for o defeito ou marca e damos garantia. Telefone de
plantão 4«J-3111. 6M1 80"GlVÀDÕRÊTE 

FITAS
TEMOS grande sortlmento de gravadores desde CrJ...

135.000, pagamento em 3 vezes sem aumento on maiores
facilidades. .

FITAS de gravar de todos os tamanhos e marcas, des-
de Cr$ 2.500. . , ,. ,

RECEBEMOS fitas gravadas com músicas clássicas e

TÉCNICO TV ANTENISTA
CHAME HOJE - TEL. 25-9933

Imagem  Cr$ 6.000
Som  Cr$ 5.000
Antena todos canais .. CrÇ 20.000

SUL — 2 de Dezembro n.° 22, térreo.
NORTE - Conde de Bonfim, 211 — S/ 6.

29409 60

populares. A .
Vendemos carreteis vazios de todos os tamanhos.

CASA OXFORD — Rua da Quitanda, 65-A.
18598 60

GRAVADORES NATIONAL
(JAPONÊS)

Recebemos todos os tipos de gravadores National,
inclusive AUTO-REVERSE. Temos acessórios e

Fitas de gravar de todos os tamanhos.
Preços especiais, pagamento em 3 vezes sem aumento

ou maiores facilidades.
CASA OXFORD — Rua da Quitanda, 65-A.

18597

EMPREGOS DIVERSOS

AUXILIAR DEPARTAMENTO
DE PECAS

Grande firma distribuidora da General Motors do
Brasil precisa de rapaz com bons conhecimentos de pe-
cas e acessórios "Chevrolet", para auxiliar de seu de-
partamento de peças, e atendimentos às suas oficinas.
Exigem-se referências e dados pessoais. Cartas para a' cortaria deste jornal n.° 17354, """' 

'
17354 55

60

MÉDICOS SUA GELADEIRA PAROU? CONSERTO DE TELEVISÃO 45-8210

PERNAS: VARIZES, ÚLCERAS, ECZEMAS
As velas dilatadas ou varizes tornam as pernas feias e predls-

Pfiem a úleeras, edemas, eezemas e dores das pernas — INSTITUTO
HELCO DR. JOAQUIM SANTOS. Bi mais de 35 anos que trata sem
repouso c sém operação, varizes grossas, médias e flnlnha» nas
coxas e pernas. Rua da Assembléia, 61 - 4." andar. Consultas de
9 is 11 e 14 às 16 horas, com hora marcada. Tel. 52-4861. Ao apa-
recerem as varizes flnlnhas nas coxas e pernas vi ao especialista.

Chame Torbcndix Refrigeração. Consertos de geladeiras, má-
quinas de lavar roupas e ar condicionado. Trocamos motores, re-
lés, automáticos, cargas de gás, borrachas de porta, reforma geral
e pintura. Orçamentos sem compromisso. Rua Visconde de Santa
Isabel n.» 10 — Tel. 38-7403. 28689 59

Vendas de peças e acessórios para rádios e T.V Zona Sul
e Norte, na hora c no local, todas as marcas, especialidade em
Philips, Philco, G.E. e Standard Electrlca. Não cobramos visitas.
Serviços de garantia real. Colocamos e revisamos antenas de T.V
- ELETRÔNICA DO CATETE LTDA. - Rua Sao Salvador n.

2oí0d UÜ
6.

AOS GORDOS OU HEPATICOS
Para acabar com a obesidade, inchações e males do

fígado... nós temos a solução: CONJUNTOS "VEGETA-

LIS"!" Sem dieta ou regime. Para maiores inf.: R. Ouvi-
dor, 130 - sala 814 — Tels. 52-9802 — 29-6017 —
49-0174 16369 80

m AOS USUÁRIOS DE
CONDICICHADORES DE AR

Devido a falta de energia elétrica, aproveite o mo-
mento para reformar «eu aparelho.

FRI-LAR trabalha somente com ar condicionado e dis-
põe de oficina própria com as melhores referências.

Rua dos Inválidos, 94 — Tel.: 52-6303. 68179 59

íécnico de I. V.
Tel.: 23-6339, Z. Sul e Z. Norte.

Consertos de T.V,. Rádios, Hi-fi, etc...
Instalação e revisão de antena.
Orçamentos grátis.
Oficina: Rua Sacadura Cabral, n.° 223.

ENGENHEIRO ELETRICISTA - HIDRÁULICO
Necessita-se urgente. Carta para a portaria deste

jornal sob o n.° 19406 com "curriculum vitae" e preten-
soes salariais. 19406 55

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Precisa-se de um que seja bom datilografo e que

tenha boa letra. Cartas do próprio punho para a portaria
deste jornal sob n.° 5262. 5262 55

Mordomo de Embaixada
Oferece seus serviços profissionais como Maitre on Ge-

rente, em Hotel, Clube ou Embaixada. Procurar Francisco,
telefone (CETEL-06) 91-1291. 19433 55

GERENTE DE VENDAS
28681 60

OFERECE-SE
Elemento com lonp;.-i experiência cm orcanizaçio, treinamento

e motivação dc vendedores oferece-se para firma de
Sr. Carvalho, fone 57-9844, das 9 às 12 horas.

gabarito.
27672 53

'tá&à*£&Ès&&ÜÍiii&Êé
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COEREIO DA MANHA, Domingo, 12 de fevereiro de 1967 Classificado!
' ENG.. RESPONSÁVEL p. firma

manutenção, engenharia nova ci-
clagem. grande negocio momen-
to seja dos primeiros. Telciono
43-2281. Dr. Alcino. Módica re-
muneraçSo.
DATILÓGRAFAS. Auxs. Depart.
Pessoal, assist, contab. com in-
glês, aux. escritório (moça) aux.
kárdex, contador p/ chefia. Av.
Rio Branco, 185, gr. 230 — Mello.
MOÇA ESCRITÓRIO — Preci-
asa-se culta e ginásio, até 32 anos
lugar de futuro e calmo, sala-
rio 210 mil. Rua Quitanda, 67 s/
«303. Favor ngo telefonar.
SECRETARIO (a) DATILOGRA-
rO(a) import-export. batendo
no ditado, francês, espanhol,
preferência autonome, procura-
se mesmo parte expediente. Edi-
íício Aven. Central, 30.? — Gr.
3002, Wm. 15/17h.
VENDEDORES — Loja de mó-
veis comerciais e residenciais.»
se instalando — aceita pessoas
aposentadas de boa aparência e
apresentação. Marcar hora. Tel.
26*4008. 58026 50
MOCINHA até 15 anos, para aju-
dar em serviço médico. Tratar
R. S. Clemente, 95, 605.

52241 50
VENDEDORES - Para fer-
ragens e ferramentas. Pre-
cisa-se a base de comissão.
Infs. R. Carlos Sampaio 47,
sr. VALTER. 5320 50
OFERECE costureira. Faz ves-
tidos e qualquer costura. Diária
12.mil cruzeiros. Fone 45-1410.
ADIMITO moça que saiba fazer
limpeza de pele e maquiador
(a) com muita prática. Rua Ba-

rata Ribeiro, 87, sobreloja 201 —
Ftfeure Tarda.
TELEFONISTA — Admttem-se
3 de boa aparência de preferên-
Cia uma que fale inglês. Av.
Rio Branco, 185, gr. 1011. — Sr.
Neves. 
SENHORA — Procura uma mó-
ça ou Sra. até 50 anos de boa
conduta e sem compromisso —
38-M35. ,
OFERECE-SE modista, p. casa
de família, etc. Diária Cr* 8.000
Tel.: 38-7782.

EMPREGOS DIVERSOS
SENHOR, 50 anos, aposentado,
instrução superior e idoneida-
de, oferece prestlmos a pessoaou firma, como. auxiliar do con*
fiança. Tel. 37-5930.

PRECISA-SE — De auxiliar de
escritório, apresentar-se ao Dep-
to. do Pessoal, Estrada Rio do
Pau n.o 798 — Pavuna.
MOTORISTA~e'" eletricista en-
rolador oferece-se. Casado, de
responsabilidade. Tel. 43-4362 das
12 às 16h. FLÁVIO. 63041 50
DATILOGRAFA eficiente exe-
cuta serviços em sua residência,
recados pelo tel. 82-0518.
RAPAZ menor c| gin., dact.,
precisa-se p| o horário das 13 is
I8h. Atende-se referido horário.
Av. Erasmo Braga, 227, s| 1015.

29562 50

EMPR. DOMÉSTICOS 51

PRECISO empregada doméstica,
cozinhando, babás e copeiras. —
Paga-se de E0 até 150 mil. Av.
Copacabana, 534, ap. 402.'

33336 51
PRECISA-SE empregada por ho-
ras parte manha todo serviço,
morando perto. R. Gustavo Sam-
paio, 126 ap. 601. Leme. Tel.: ..
36-2033. ., '. ¦

DONAS DE CASA a obra social
da APM convida para uma vlsi-
ta ao nosso serviço onde Vv. Ss.
poderá contratar empregadas
com orientação social aasistên-
cia médica etc. Colabore conos-
co associando-se. R. 7 de Setem-
bro 63 - 12? and. Tel.: 52-1595.

88314 51
EMPREGADA — Preciso para
casal com carteira, cozinha trl-
vial, dorme no emprego. Posto 6
— 27-6113. Ordenado 60.000.

EMPREGADA — Todo serviço
casal — Paga-se bem. Exige-se
referências — Tel. 27-9816.

52234 51

EMPREGADA — Preciso-sa ha-
tjilltada para todo serviço de
casal, com referências. Paga-se
muito bem. Rua Gustavo Sam-
paio» n.° 194, apto. 306, Leme.
EMPREGADA — Responsável
para cozinhar arrumar, roupa de
criança. Tel. 26-4549.

52204 51
PRECISA-SE empregada a Rua
Barata Ribeiro, 807, 301.

52236 81
EMPREGADA - Precisa-se —
Ordenado de 70 a 80 mil. Rua
General Ribeiro da Costa, 190,
apto. 1.007. Leme. 82221 51
OFEREÇO 1 babá espanhola e
1 arrumadeira, copeira. Refs. 1
ano de cada. Tel. 22-5557.
OFERECEMOS ótimas arruma-
deiras-copeiras e babás com
ótimas referências e documen-
tos telefone 52-4604.
SENHORA — Estrangeira de
responsabilidade oferece-se para
dirigir casa telefone 27-1350. Se-
gunda-feira.
OFEREÇO 2 portuguesas mSe e
filha, trabalharem juntas. R. 7
de Setembro 63 12" and. Tel.: ..
52-1595. 58313 81
EMPREGADA — PI serviços dom.
apartamento peq. família. Rua
Visconde do Plrajá, 243 ap. 602.

52216 31
OFERECE-SE empregada, faço
todo serviço, casa família. Sou
mineira. Protestante. Tratar
Tels. 52-8708 e 22-5683.
.; 9349 81

AGÊNCIA SSo Judas Tadeu -
Ofereço ótimas empregadas.
Efetivas diaristas e faxineiros.
Tel. 57-0632 ou 57-7106.
PRECISA-SE empregada durma
fora, Cr$ 60.000. Rua Conselhei-
ro Lafalete, 38, apto. 603.
EMPREGADA — Precisa-se' pa-
ra serviço de casal, que saiba
cozinhar, seja limpa e compe-
tente. Paga-se bem e exigem-se
referências e carteira — Souza
Lima 375, epto. 701.

COZINHEIRAS 52

COZINHEIRA — Precisa-se ban-
queteira, prática em massas fó-
lhas e doces finos. Exige-se do-
aumentos e referências o minimo
de um ano de casa de alto tra-
tamento ou Embaixada. Dormir
no emprego. Paga-se multo bem.
Não se trata por telefone. Tra-
tar na Av. Rui Barbosa, 870 apto.
501. -
COZINHEIRA c| boas referên-
cias — Precisa-se p| 3 pessoas.
R. Barão de Jaguaribe 113, Ipa-
nema. Tel. 27-8981. 58032 52
OFEREÇO, três boas cozinheiras,
1 de forno 1 do trivial a 1 de
todo serviço. AQÉNCIA ALEMÃ
OLGA — 37-7191.

PRECISA-SE de cozinheira de
forno e fogáo, competente, com
referências e carteira. Paga-se
bom ordenado. Tratar i Avenida
Atlântica 2492 apto. 801.
COZINHEIRA — Forno e
fogão — Frecisa-ie com boas
refs. e boa apresentação —
Chamar Tel. «ri351, pelamanhã. , «k,{

i Sjfflw •»
COZINHEIRA — Para'cásal, trl-
vial fino, variado. Ord. 00.000 —
Tel. 26-9767.) Dona Ana.

OFEREÇO-1 cozinheira forno fo-
gão e 1 empregada para casal
refs. 1 ano de cada. Tel. 22-5557.

OFERECE-SE cozinheira forno e
fogão. Baiana, 32 anos, quero
ganhar 60 mil. Tel. 52-8708 ou
22-5683. 9352 52

OFERECEMOS ótimas cozinhei-
ras de várias categorias com
carteiras e boas referências —
telefone 52-4604.

OFERECE-SE 2 cozinheiras che-
gadas Santa Catarina, trivial
fino, outra todo serviço. Roza —
Tel. 32-8708. 9350 52

COZINHEIRA predsa-.se,- trivial
simples Trazer referência. Pa-
ga-se bem. Epitácio Pessoa, 870
apt. 605. ! f \ i;

COZINHEIRA — De>trivial'va-
riado e para arrumação de apto. •
de casal, precisa-se à Av. Rui
Barbosa n.° 636, aptd. 14017 Tel*
25-2037. Pedem-se referências.
Cr* 70.QOO.

ARRUM.-COPEIRAS 53

COPEIRO — Precisa-se de 20 a
25 anos com referências para ca-
sa de família de tratamento —
tratar a partir de segunda-feira
pela manhã. Av. Visconde de Al-
buquerque 1033 —. Leblon.

OFEREÇO copeira - arrumadeira
portuguesa e 1 brasileira, ótimas
referências — AGÍNCIA ALEMÃ
OLGA — Tel. i 37-7191.

OFERECE-SE copèlro casa alto
tratamento com referência 3 anos
casa T. 28-8234. Chamar. José.

ARRUMADEIRA — Para ca-sal gcm filhos—. Preferên-cia estrangeira — Paga até80 mil. Rua Tenente Aran-tes Filho, 89. Tel. 47-5647.Gávea.

PRECISA-SE copeira arrumadeü
ra competente é alfabetizada —
Idade 25 anos — Exige-se refs.
Av. Atlântica,, 3786 — 1.101.

¦. ', . ...... 52239 53
OFERECE-SE : governanta ita-
liana com prima 36 anos, todo
serviço ref. Embàixada.vv Tels
52-8708 ou 22-5683; 9353 53

ARRUMADEIRA (OR) —
Precisa-se para família de
tratamento Paga-se bem e
exige-se referências. Tratar
ha Ruá Maria Eugênia, 32,
apto. 801. Humaitá. Telefo-
ne 26-6506.

I
PRECISA-SE — Arrumadeira com
prática e. referências. Rua San-
ta Clara, 280,' ap. 701. Telefone
57-1917. Paga-se bem. 68216 53

AMAS-GOVERNANT. 54

OFEREÇO 2 ótimas babás com
boas referencias. Uma é por-
tuguêsa. AGÊNCIA ALEMÃ OL-
QA — 37-7191.
OFERECE-SE acompanhante com
prática de enfermagem. Salário
CrS 150.000. Noturno — Tels:
48-7909 eu 54-3888.
BABA — Para 2 meninos, 60 mil
— R. Farme de Amoedo, 110-A
(Ipanema). 52238 54

PRECISA-SE de. babá .com boa
aparência e 

' 
referência pára

brincar e cuidar de uma crlan-
ça de 3 anos. Paga-se bem. R.
Santa Clara, 280, ap. 701, tele-
fone 37-1917. 58120 54

OFERECE-SE babá carinhosa, 81
anos. portuguesa, ref. 6 anos.
sou boliviana. Tels. 52-8708 ou
22-5683. 9351 54

RECEPCIONISTA -
VENDEDORA

Precisa-se com ótima aparência,
curso ginasial para loja de de-
coraçóes de alto gabarito. Idade
entre 18 e 30 anos. Salário ....
130.000. Tratar: Rua Barata RI-
beiro, 636-A de 13 às 17 hs.

25529 55

VENDEDORES
Indústria perfumista ÓJWtt^

com prática, solteiros, irf .20
anos. Trazer Carteira ,|fifis$lo-
nal 1? via.' Rua Júlia LMes^de
Almeida, 16. l«»ã>55-;-

Auxiüares dei
R
M

Com conhecimentos de datOo-
grafia para trabalhar em ConÜen-
trados Nacionais S/A. Falar com
o sr. Gabriel das 7 is 16 horai
na Estrada Rlo-Petrópolls, kiri'14.

17407W»

Precisa-se moço de 33 a ''40
anos com prática de enfermagem
Tratar Av. Copacabana, 664„'£lo-
ja 24. 27626,555

AUXILIAR DE
CONTABILIDADE

íí ,
i!
ti

Oferecemos vogas -tara aüxiliares de Contabilidíuie
possuidores de alguma prática. Cartas indicando confie-
cimentos e salários desejados para a caixa n.° 53863,.rn
portaria deste jornal. 53863 |j:

PRACISTA
(PEÇAS)

Tradicional e conceituada firma distribuidora da Ge-
neral Motors do Brasil (Chevrolet), admite elementos ca-
pazes, de larga experiência,.sob boas condições. Exi-
rjem-se referências e dados pessoais. Cartas para a por-
faria dêsfe jornal n.° 17353. 1735355

Sís. Industriais Gráficos
Oferece-se jovem dinâmico d quase 4 anos de expe-

riência em direção dé gráfica média, conhecendo: tipo-
grafia, off set, fotolito, custo, programação, compras, le-
gislação fiscal, tributária e trabalhista, vendas, propagar)-
da, contabilidade e tesouraria. Dispõe de ótimas relações
am Bancos, algumas repartições e em clientes de 1.°. Ros-
sui cursos de chefia, relações humanas, administração
geral e científico. Cartas para éste jornal sob n.° 16299.

%\ 16299 55

Firma Internacional ampliando seu quadro de representantes deseja entre
vistar candidatos de ambos os sexos, com idade de 25 a 45 anos.

r x Base cultural è ótima apresentação são exigidas. xfx
' Remuneração paga semanalmente. Ganhos acima de Gr$ 2,500. por mês. |Cursos completos de orientação e treinamento, garantindo seu sucesso em vendas.

Possibilidades de acesso a cargos de execução, Mercado sem concorrência. ¦
Entrevistas somente amanhã, 2.a-feira, dia 13 com o Sr; F.? C. SMITH no

HOTEl GLORIA — Rua do Russel, 632 - no horário das 10,00 às 13.00 e das 15 00
às 18.00 horas. x.

VENDEDORES PRACISTAS E VIAJANTES
LYRA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES ITOA.

Ampliando atividades com produtos farmacêuticos de grande acei-
tação, df diversos laboratórios conceituados, oferece a elementos que
tenham concluído o curso científico ou equivalente, entre 25 e 35
anos, com experiência básica como pracistas junto a Drogarias e Far-
macias, Repartições Públicas, Casas de Saúde e Hospitais. Viajantes

Eara 
o Estado do Rio e Zona da Mata, excelentes condições de tra*

alho, com boa oportunidade de progresso.
. Salário, comissão e diária — Base CrS 750.000.

Apresentar-se terça-feira, dia 14, a partir das 10 horas, ã Rua da
Candelária, 80 — 3.°. Rigorosamente dentro dos requisitos acima

68165 55,

VENDEDOR - PROPAGANDISTA
Conceituado laboratório europeu, amplian-

do seu quadro, necessita de elementos com ex*
periência prévia e conhecimento dós setores da
Guanabara e Estado do Rio.

Apresentar-se para entrevista a Av. Gra*
ça Aranha 57, 3.° andar, salas 304 e 306 —• Dia
13 ou 14, das 14 às 16 horas. 61524 55

aV- <

I CORRESPONDENTE EM INGLÊS
II H. Sfern procura moça entre 25 e 40 anos, com redação própria
li em inglês e boa datilografa. Não precisa saber taquigrafia.

- SALÁRIOS PROGRESSIVOS

- AMBIENTE DE TRABALHO SELECIONADO
- SEMANA DE CINCO DIAS.

As interessadas devem se apresentar, para entrevista e seleção,
à Av. .Rio Branco, 173 -10.° andar. 61536 55 1

CARTAZISTÀ prático em "display'' e bom
rista, Paga-se bem. Apresentar-se no

eme
HORAxl

DIMlllHS.

J
• EDIFÍCIO AVENIDA,CENTRAL*

52138 55

I AUXILIAR DE ESCRITÓRIO I
11 Estamos admitindo moças e rapazes para os nossos

serviços de escritório, que tenham curso ginasial, saibam

I datilografia e possuam boa aparência. Favor comparecer
1 à Pça, Olavo Bilae, (Mercado das Flores), 2.° ander de I

9:00 às 11:00 horas.

CHRISTIANI-NIELSÈN
Precisa para trabalhar em uma

obra a 150 km do Rio. DESENHISTA
com prática em topografia. Informações:
Avenida Rio Branco, 311 - 9.° andar.

68195 55

ENGENHEIRO
MANUTENÇÃO

Indústria procura com conhecimentos de manutenção

PROFESSORES
A Companhia Siderúrgica Nacional necessita

para sua Escola Técnica dos seguintes PROFESSO-
RES com Registro no MEC:

2.° ciclo
— Português — l.° e 2.° ciclos

- 1.° e 2.° ciclos
- 1.° e 2.° ciclos.

Os interessados poderão apresentar-se no dia
23 do corrente (5.a feira), às 16 horas no Depar-

.tamento de Pessoal, à Av. Treze de Maio, 13, 7.°
andar — Rio, para a entrevista inicial.68150 55

de máquinas sistemas subestação,
de !uz e força, vapor., água, ar comprimido e

construções. A empresa oferece condução para a zona sul
restaurante no local. Ofertas com curriculum para a portaria
deste jornal de n.° 61534.

6153»! 55

PROGRAMADOR
. B. M. 1401 ,

Grande Companhia Brasileira operando em
Iodos os pontos do Território Nacional precisa de
UM PROGRAMADOR I.B.M. 1401.

EXIGE-SE experiência em fitas e in:truçáo su-
perior. Oferece-sé bom ambiente de trabalho e
possibilidade de acesso a cargos de chefia.

Carlas com "Curriculum Vitae", pretensão sa-
larial e fotografia recente, para a portaria deste
Jornal, sob o n.° 68187. 68187 55

61530 55

ADMITIMOS DATILOGRAfAS
Com boa aparência, desembaraçadas, que escrevam multo bem em máquinas «Ié-* 

AÜXILIARES DE CONTABILIDADE
Rapam de boa aparência, com prática de serviços contábeis o bons datllógra-

BOY
Rapaz até 20 anos, com curso ginasial, que conheça bem as ruas do centro, qui-tes com o serviço militar.
Exigem-se amplas referências de empregos anteriores.

DA^Va*™',! P'."r d* ,lr««-Wr«< «••H d*POls de 9 horas à RUA ARAÚJOP6RTO ALEGRE, 74 — 3.» andar, S/30T-303. «1529 5$

fos

1

PERFURADORA I.B.M.
Estamos admitindo moças que possuam bastante prá-

tica de perfuração em máquina I.B.M. e que tenham curso
primário completo. Comparecer à Avenida Passos, 27,2.°
andar, falar com Sr. Maia.

61520 55

,' ? T T
A. A A -*. 'Ji

ELETRICISTA
IBM DO BRASIL

Oferece oportunidade a ENGENHEIRO ELETRICISTA que pre*
encha os seguintes.

REQUISITOS:
Experiência de 3 anos em indústria e máquinas de

usinagem.
Experiência em projeto de pecas, dispositivos de cir*' cuito para mudança de ciclagem em máquinas.
Idade até 35 anos.

OFERECEMOS:
Salário compensador.
Oportunidade de progresso.
Planos de benefício.
Refeitório no local a preços módicos.
Assistência médica ocupaciona!.

:_—Semana de 5 dias
Os candidatos deverão enviar carlas acompanhadas de "cur-

ricülum vitae" indicando pretensão salarial para o Dept.0 Pessoal,
Rua General Gustavo Cordeiro de Faria, 84 — Benfica. 61527 55

.. ..¦^«*-»^*^^^^ fmmmmmmiamm-.. .- W^^sÁ
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EMPREGOS DIVERSOS
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F" ENGENHEIROS DESENHISTA
I Importante firma de âmbito1 nacional especializada em obra de montagem de 1 IBM DO BRASIL |
I unidades petroquímicas e industriais em vários Estados da União, necessita admitir 1 Necessita de um desenhista técnico tom os seguintes B
1 ENGENHEIROS para os seguintes cargos: li T I

% riirrr r\r ahim I — Experiência de 5 anos em desenhos e projetos de: S
II l rirrr Dr llKlrfl II construção civil, rede de distribuição de energia elé- ffl

Ul ,LI L UL VUlVrt 1 trjca e fr p^gj de dispositivos de máquinas de M

fl 
* ENGENHEIROS AUXILIARES 111 -BSw, ffi

1 «V.*^.. r^«J:^^r II — Instrução secundária ou equivalente. ffl
1 - Ohmas Condições ffl 81 — SALÁRIO A COMBINAR ™ |

1] — Salário compensador. U

I f necessário <jue os candidatos apresentem experiência de no mínimo três anos I ffl — oportunidade de progresso. 1
I' j i- -j j ¦ i-j II IS - planos de benefítl0S- ffl
II de atlVIOade na especialidade. - ,:m'-\ |l ffl — Refeitório no local a preços módicos. m
1 * Aos interessados solicitamos dirigirem carta com pretensões salariais e ane- 1 : 

*£* 
j*£"*- §

XandO 
"curriculum VÍtae" pafa portaria dêste jOmal SOb n.° 62135. 1 Oa candidatos deverão enviar cartas acompanhadas ds "cur* 1

st 10 62135 85 III rWt

j^m^^mm ^^^^BWsÊ I '¦¦' ' " M ^^^ggg^^sl rícu'um vítae" indicando pretensão salarial para o Dep.0 Pessoal, m
T^^^^^ 

• '¦'•¦.¦ Rua Gen. Gustavo Cordeiro de Faria, 84-Benfica. 61528 55 H

I ENGENHEIRO ELETRICISTA I PERFÜMARIA j

II Grande Emprê»
W[ éspécialisfa eití déséhhôs, para exercerItó lüilçfJÍÉi ria Estadci II

I Ótimas condições de trabalho e remuneração con- I

I Respostas com "Curriculum Vitae" e fotografia 3x4,
lil para a portaria dêste jornal sob o n.° 62136. 1

y Ponto JJ'io
VENDEDORES

O Ponto Frio está admitindo Vendedores para o seu Depar-

tamento de Jóias, com experiência comprovada. Fineza comparecer à

Pça. Olavo Bilac, (Mercado das Flores) 2.° andar, de 9:00 às 11:00
61521 55

horas.

CAIXA
Conceituada emprêsa no ramo de eletro-domésticos

^^jílmiüJido môças-paran)serviço de Caixa Registradora,
com prática comprovada em Carteira Profissional. Dá-se
preferência àquelas que residam na Zona Sul e Caxias. As
candidatas deverão comparecer à Pça. Olavo Bilac (Merca-
do das Flores), 2.° andar de 9:00 às 11:00 horas.

IMPORTANTE FIRMA INTERNACIONAL
NECESSITA

Chefe de Vendas para Rio de Ja-
neiro - Estado do Rio - Minas Gerais
- Jovem - Ativo - Conhecimentos
de Marketing - Salário a combinar,"curriculum vitae" e antecedentes
comerciais a portaria dêste jornal
sob n.° 16348.

16348 55
'¦» ^^^——^^^^—^--—--^^^^^^^^^^^^ngnBm^mmmmmmmmi^mm^^mimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

\% SECRETÁRIA I
lil '"•"•.• III
liíl jf ii ul

(1 Oferece excelente oportunidade a moça com habi- I
litações para o cargo de Secretária. I

Necessário instrução secundária, rapidez na dafilo- I
grafia e estenografia em português, aliados a grande de- I

I sembaraço e experiência de serviços gerais de Secretaria. I
I Às candidatas deverão apresentar-se à Avenida AU I
I mirante Barroso, 91 - 8.° andar $/ 820 — Serviço de
íf iéleção. III •••¦*-  68164 55 1111

VENDEDORES
DE VEÍCULOS

Tradicional e conceituada firma distribuidora da Ge-
neral Motors do Brasil (Chevrolet) precisa de elementos
capazes, de largo tirocínio, sob ótimas condições, sala-
rio base, ajuda de custas e comissões, exigem-se refe-
rências, dados pessoais e "curriculum vitae". Cartas para
a portaria dêste jornal, n.° 17355. 17355 55

Encarregado Máquinas IBM
(Equipamento Convencional)
Exige-se:
Sólidos conhecimentos das máquinas 421 e 602.
Capacidade de supervisão.
Habilidade na distribuição e controle dos trabalhos.
Idade máxima: 30 anos.
Cartas com "Curriculum" para DELTA sob o n.°

17458, na portaria dêste Jornal. 17458 55

ENGLISH SPEAKING- Y0UNG MEN NEEDED
TO TEACH ENGLISH PLEASE APPLY

SCURY INSTITUTE OF LANGUAGE
RUA VISCONDE DE PIRAJÁ 371

Sobreloja.
28517 SS

MOCAS
RELAÇÕES PUBLICAS

Estamos orgulhando uma tqulpo da môçat para tar*
viços do Ralações Públicas, com posslbllidadss de ganhos
mensais acima de 1 milhão de cruzeiros, colaborando no
lançamento do empreendimento |i pronto. Fornecemos
indicações das pessoas a serem procuradas. Tratar i Rua
Sete de Setembro, II — 13.» - NAO SE ATENDE POR
TELEFONE. "I" 55

«81» *

DESENH1STA-PR0JETI STA
.Para desenvolvimento de projetos para obras

prediais. Experiência mínima de 5 anos. Salário
em aberto para pessoa habilitada. Apresentar-se
em CARVALHO HOSKEN S. A. - Av. Rio Branco,
37 - 13.» andar. 61509 55

II™™™8 B m IJ il

n^pEiRon
1 Indústria de material elétrico desta cidade procura 1
I engenheiro eletricista ou químico com experiência mínima 1

de 5 anos em materiais elétricos, magnéticos isolantes 1
plásticos, inclusive respectivos processos. Semana de 5 dias.

II Cartas com curriculum para a portaria dêste jornal sob n.° I

f|., ' 
~" ¦ ' " ¦ ... ."T" Y':;'^ 61533 55 ' 

[Il

I MÉDICO I
Grande Emprêsa necessita de profissional amplamente 1

capacitado para trabalhar, no seu Departamento Médico, em 1
fl Jacuacanga, Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro.
IJ ótimas condições de trabalho e remuneração condi-

II Os candidatos deverão apresentar-se, com "curri- I 
j

culum vitae" e fotografia 3x4, à Rua Araújo Porto Alegre, I
36 - 7.° andar, a partir de terça-feira, dia 14-2-67, das l
9:00 às 17:00 horas.

RIO LIGHT SA
ELETROTÉCNICOS

precisa de Eletrotécnicos diplomados (nivel médio).

Idade entre 18 e 30 anos, documentação pessoal regularizada.

Os Interessados deverão dirigir-se a Seção de Seleção, à Rua da

Conceição, 105 — 4.° andar, sala 402 das 9 is 11 e das 13 ãs 16

horas. <*180 55

PESQUISA DE MERCADO
Importante firma em expansão precisa, para admissão imediata,

de um engenheiro químico ou químico com cerca de 5 anos, de
experiência no ramo de PESQUISA DE MERCADO DE PRODUTOS QUÍMICOS.

Conhecimento de inglês necessário, mas não imprescindível. Mar-
car entrevistas com Nuno, pelo telefone 52-1351 a partir do dia 13 do

68188 55corrente.

4t,3*Ea*s«sss!3^**Èssasiaif4aBasaatí
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Caderno de
Qassificados

CORTE E COSTURA, ensino
em 8 aulas. Método fácil,
pratico. Tel. 88-1497.
CORTE I COSTURA a domlcl-
lio, curso lo aulas, na ia. aula
corte aa faienda, fone 37-7337.

INGLÊS - Dá-se aulas par-«calarei para principiantes
ou adiantados. Telefonar pa-
ra 57-3005, das 13,00 às 17,00
horas.

INGLÊS - Cri) 15.000 mensais.
Senhora Inglesa ensina o seu
Idioma aulas ind. Tel: 43-7969.

1278 ST
17 ..!.'. . 

'

. JNGLES e rrascts — Leciono,
acompanho, aluno, e método rá-
pldo para quem queira viajar —

. Tel.: 47-5088. D. IRENE.
83309 87

PROFESSORA do Estado espe-
clallzada em admissão • ftnáilo.
Leciona todas as matérias. —
Qualquer horário. D. MARILE-

7 NE. Tel.: 48-7(03. 63333 8T

PROFESSORES
PIANO — Ensina-se a domlcl-
lio Da. Lea 49-5878.
MATEMÁTICA — Português —
Para admissão ao P. II — I.
Educação • Colégios do Estado,
especialmente pa. alunos repro-
vados' por professor especializa-
do —, Fone 34-4538.
AULAS DE PIANO — Aprenda
pelo "Plano Preparado" — #Nôvo

, método mnemotécnico • vo-
cê tocara logo na Ia, aula —
Tel.: 844319. >
UNIVERSITÁRIA ensina Portuv

es, Francês e Inglês — Tratar
Rua Gustavo Sampaio 876/103.fS

llCêS,MATEMÁTICA, Francês, Inglês
— Ginásio e Cientifico— Tra-
tar à Rua Gustavo Sampaio,
568/1101. ,
PROFESSORA de plano, <Mplo-
màda, prepara alunos para'exa-
mes a E. N. de Musica, meto-
do especializado para adultos e
crianças — 87-3483.

SÓCIOS É REPRÉS:
SÓCIO (»)— Com pequeno Capi-
-tal preciia-se para ampliar cur-
.so OS admisaío. Art. 99 negócio
de grande lucro, R. Montenegro
178 -Ipanema. 27655 77

REPRESENTAÇÕES - No EspU
rito Santo — Senhor que se de-
dica *> iste ramo comercial, dia-
pondo dt capital, com escrito-
rio montado, aceita representa.
çoea para produtos que contem'' eom a preferência', do público.
Dá referências bancárias. Oarr
tas a Representações Progresso

Caixa Postal, 1168 — Vitória
Estado do Espirito Santo.

INVENTOR eom patente re-
querida, precisa de sócio, eom
pouco «apitai. Ferramenta
par» trabalho em madeira.
Carta para tr; ALTAMIR —
Roa li. Quadra 39, casa 9 —
Guadalupe.

SôClO INCORPORAÇÃO -
Aceito para edifício 8 pavimen-
tos oi elevador: (memorial re-
gistrado no R.G.I.). Um apar-
tamento por andar. Obra em
andamento, fundações., prontas.
Também vendo todo o empre-
endlmento., Dr. DARCI; 33*3698.

DISPONBO de boa Wa em Ica-.
ral, alugo ou admito èoeio, ou
aceito mercadoria par* exposição
e venda. Procurar ò ar. Solano,
Rua Gavião Peixoto 133. Telefo-
ae 4389. 10535 77

REPRESENTAÇÃO -Acei-
td-se de laboratórios, Esta-
tios do São Paulo, Gòioi. —,
Cartas para Representação,
Praça das Andorinhas, 41-
S-1 — Campinas, SP.

FARELO DE CAROÇO DE ALGODÃO
Raymundo Gonçalves Com. • Repr. S/A, ropresentan-

tes de importante indústria do Norte do Pois, estão auto-

rizados a negociarem qualquer quantidade do artigo. —

Rua da Quitanda, 185 - 6.° andar. Telefones 32-3974 —

32-4966 — 32-660S — 32-8816. Rio de Janeiro— Gua-;

nabara. 17544 77

ACADÊMICO DE ENGENHARIA
ensina Matemática e Descritiva
— Tel. 36-7839. .
ESPANHOL NATO, inglês. Vai a
domicilio. F. tel. pi 47-1331 (das
I aa 13 e das 14 às 19b).' 39561 S7
PORTUGUÊS — Atuailsa-
«ao do português. Redação
própria. Aulas individuais —
D. XTONNE. Inf». 46-8855.

«555» 87
CURSO GRÁTIS DE PIANO -
IniciaçSo musical p. crianças de
4 a 10 anos (6 meses) paga ape-
nas a taxa de inscrição. Matri-
cuias dias: 13, 14, 15, 16. Infs.
tel, 37-3643. Conservatório Brás.
L. A. ; ;
CURSO GRÁTIS DE DíGLÍS (S
meses) paga apenas a taxa de
inscrição. Matricula dias 13, 14.
1». 16. —Infs. 37-3643. Conser-
vatorio Bws. L. A. .
CURSO prático e rápido 3 au-
Ias por semana, órgio dttrtoi-
«o, violão, canto, acordeon,: pia-
no de ouvido ou pi música, pis-
ton baixo, bateria também a do-" miclMo. {Conservatório).. Tel...
37-3643.
PROFESSORA espjciallzada dá
aulas particulares de todas as
matérias. Leciona primário e

. ginasta]. Tel. 36-5879. .
TAQUIGRAFIA_ Aulas in-
dividoaU. Método rápido de
S0 aulas/ incluindo veloclda-
de, eom diploma, D. TVON-
NE vi- lnfs. 46-8855. «ta >

KSSt 87
APRENDA;tocar piano da, çwl-
do; o pianista Cerqueira do "Ia-

"ta 
Club» ensina no melhor eati-

lo, qualquer ritmo para qual-
quer Idade a partir de 6 anos.
Atende o domicilio. Apresenta.
se «oatnho ou com seu exoelen-
te conjunto TOP". Em quais-
quer festas. Oontrate-o Já-' —
Rea. Ftom. 45J133, à solto —
Tel.: 46-8109. .
FRANCtS'"— Acelerado —
Prática depois audio-visnal,
gtnaaial, vestibular — Tel.
Z5-9157:— Flamengo. ¦ :
AGÊNCIA TÉCNICA FRAEN-
KEL — Um manual para uso de
engenheiros. Leia e gostará. Tel.
23-4680, Praça Pio X. 78-811
(Candelária).
.-¦¦¦¦'¦ 

-i

PIANO — Teoria, Iniciação mu-
slcal ,'e iniciação da criança no
plano. Prepara para Escola ••Conservatório. Tel. 46-7787:

PROFESSORA de piano, teoria,
solfejo e ditado, aperfelcoamen-
to de ritmos clássicos e popula-
res. Iniciação musical para
crianças e adultos. Vai a. doml-
cfllo. Tel. 29-3265. .
MATEMÁTICA — Leciono tm
casa ou a domicilio 'para ginásio
e cientifico. Vestibulares de eco-
nomla, filosofia, etc. 45-9263.

TAQUIGRAFIA MARTI em
português e infles pari. com.
jurid. e diplom- aulas indivi-
doais. Tel: 47-1952.
PROFESSOR AMERICANO -
Ensina inglês pelo método au-
dlo-oral, gravador e fitas, em
pequenos grupos. Dias Ferrei-
ra 410, apto. 603 - Leblon. Tel:
47-6856. ¦ 

- ¦

INGLÊS — Professora leciona
a principiantes e colegiais (gra-
máttea « conversaçío) Cr» 16.000
por mês. Tel: 36-0184 (Tijuca).
Taqttlgrafia (Ingl-Port.).

VIOLÃO- — Leciono. DÍnêa Ca-
valcantl' Professora e composlto-
ra^ Musica popular. Tel.» 58-1006.

'INGLÊS — Leclonoi Srta. Dé-
¦ bora. Tel;: 88-1006 — Tljuca..

APRENDA a dirigir em Volks e
Oordlni. Apanho a domicilio.na
Zona Sul e Centro. Tratar: ....
57-7848 — MAURÍCIO.

SENHOPJi 
"ensina a dirigira Tel.

39-1074.

APRENDA a;dirigir em Volks.
Apanhamos a domicilio, faculta-
mos documentos. NSo cobramos
Inscrição. Tratar fone 36-4585 —
ALCIDES.

VIOLÃO iê-iê-lé e bossa-nova —
Prof. Evlláslo tel. 37-9100.

ENSINA-SE violão para princi-
plantes. Tel. 27-5328 JOHNNY.

58033 87

CURSO aperfeiçoamento sodal
Professora diplomada nos Es-

tados .Unidos ensina etiqueta,
vestuário, postura, maqullagem.
Matrículas abertas. Rua Gen.
Polldoro 83 — Tel: 36-6018.

INTERNATO EM PETROPOLIS
em magnífica chácara com

piscina, 6 a 12 anos, ambos os
sexos, Rua Visconde de Uru-

guai 144. Tel: 4976.

FRANCÊS — Enslnà-se. Convcr-
sacio, i preparo viagem. Também
pratico ou teórico. Telefonar pa-
Ta-57-3005 das 18 as 17 horas.

PROF.» vlolfiò — Método mo-
demo de Cifra do prof. Ban-
delrante.; 36-4771. 20.000 mensais.

FRANÇAIS^— a^esèor Pa-
to e formado Parts. Pratica
da conversação. Prepara via-
gem. Rna do Passeio, Tel.
52-9016. 

JNGLES
Conversação* prático, ajuda es-
tudos, viagens — Tel; .4*0734.38473 87

GRATUITO — Curso inglês bá-
slco e taquigrafia duração 3 me-
ses. Cinelândla, Rua Álvaro'Al-
vim 34 grupo 801. T. 33-708».

TAQUIGRAFIA — Curso inten-
alvo em 20 aulas. Concursos ou
outras finalidades. Velocidade
garantida. Profa. REGINA LO-
BATO - 45-0783 e 28-7184.

88038 87

CURSO GRÁTIS DE VIOLÃO.
Guitarra e Baixo (seis meses)
paga apenas ¦ a taxa de inseri-
cSo. Matricula dias 13,14,18, 16.
Infs. 37-3643 — Conservatório
Brás. L. A,
INGLÊS — Moça diplomada pe-
lo D3EU aceita alunos CrS ....
lO.000|hora. Tel 47-2027. 7

ALUNOS SEM BASE 33 Proles-
sor muito- experimentado e de
alta eficiência, prepara em Por-
tugués, Matemática, línguas
etc. Qualquer nivel, inclusive
Art. 99 e concursos. Método
objetivo e. suave, com o dlsci-
pulo muito ativo em aula e orl-
entado psicologicamente. Aulas
na casa do aluno. Prof. RENA-
TO. Tel. 28-0348. ¦ f

VIOLÃO i GUITARRA
EM 10 AULAS

Se você nio aprendea por ou-
tros métodos, aprenda agora ,—
Três métodos em um, adaptado
às vocações individuais. — Sob
controle de discos pedagógicos; e
espelhos desde a 1* aula, sola e
canta. 47-9904., Srta. ELCL toa-
nema e Copacabana. Curto de
Férias. «MS» «7

SALA de Aula — Alugam-se ho-
rários na parte da tarde, sla.
ampla e| 38 carteiras, 4 janelas
e quadro negro. Secretaria e te-
lei D. REGINA — 45-0782 e ..
28-7184. . 58028 87

VIOLÃO — Ensino tocar e can-
tar. Só moças, 15 mil por mês.
Tel. 26-8409 — Botafogo.

VIOLÃO - PROF. FRANCO
Leciona a domicilio. Sistemas

próprios, registrados. «L »«7l.

VOCÊ TOCA MÚSICA
POPULAR DE OUVIDO?

Aprenda em 1 ano a. ler e es-

crever música e cifras. R. Gen.
Severiano, 180, apt. 1004, diária-
mente entre 3 e 4 hs. ou 3M281
o dia todo. 1632» W

S SEEUC-SCREEM
Processo manual de estampar

tecidos, ilâmulas, sxulejot, piás.
ticos, impressos para propaganda,
tem vasto esmpo de aplicação ar-
tesanal e industrial. Serigrayure
para artistas. Enslna-se a tecni-
ca. Informações: Rua Gal. RI-
beiro da Costa, 230, apto. 403,
Leme. Diariamente de 13: às 18
horas. *7W1 w

OURO E JÓIAS

CAUTELAS DE JÓIAS E MERCADORIAS
Compro da Cal» sfconômíca, paro o máximo, em ouro

velho, jóias antigas ou modernas e platina e pratas, brllhan-

tes de qualquer tamanho. AV. 13 DE MAIO, 47 — Sala 610
— Tel. 22-034» — Ed. »n. AtetuW a domicilio. 1B5WIfl

•n
yh'i

JÕIÀS

¦ 
<>¦',;v-

¦ m»s

DEUTSCH
No Brasil e viagens ao Exterior,
Lelçhte KONVERSATION. Aulas
DIÁRIAS, •particulares. 47-4461.

... 29554 87

ESPEClAtlZADA
Pará os principais colégios es-

taduals, Pedro fl e Aplicação.
Mantemos turmas especiais para

•alunos com pouca base. Matri-
cuias abertas,. Turmas,pequenas.
Inicio das aulas em março. Cur-
sò-Héíorço é Aperfeiçoamento —
Rua Montenegro, .178 .(esquina
Nascimento Silva), Ipanema.
¦'¦•,-' ¦' ¦.'¦¦¦ ¦¦ ¦¦••¦¦••• 68182 87

7 INGLÊS

Conversações Interessantes
Rápidos;'wtenslvoii, métodos prá-
ticos e eficientes em l e 9 meses

Dinâmico, audiovisual ativo
Individual i ou: grapinhos selecio-
nados, de 2-3 alunos^R., Senador
Dantas; 117, gr. 938. Tel. 5M649.

>.¦¦'•¦• <7V ''¦.',-¦- 28460 87

ANIMAIS È AVES
SIAMtS as mais lindar gatinhes
— vendem-se 42-5172. Santo
Amaro 133..;.
VENDEM-SE lindos filhotes de
Cocker Spanlels inglês, tel. cov.
800 (Canil Insel)...
POODLE miniatura, marrom,,—
Netos de campeio, 2 meses. Pe-
dlgree. BKC. Tel. 47-8385:

VENDE-SE filhotes d* minlatu-
ra Pincher -r- 2 fêmeas — Tra-
tar tel. 34-4428. 68217 63

DINAMARQUÊS — Gigante. O
Canil 8 Lago» vende filhbtes
com pedigree. 37-4374.,
VENDE-SE poodle marrom mi-
VENDE-SE poodle marrom ml-
dtgrée. Rua Raul Pompéia, 131»
apto. 203. Tel. 8M179;sa!JW63

POODLE miniatura e Toy —
Vendo' fêmeas pretas, ótHrió pe-
dlgrée. Fone 47-6442. . ;
PASTOR ALEMÃO — Vende-se
filhotes, 6 meses ,seml-adestra?!
dos. Rua Montenegro, 63 — Ipa-
nema. :
PASTORES ALEMÃES — Filho-
tes machos e fêmeas com 80 dias.
manto preto e pedigree. Rua
Oto de Alencar n.» 15 —. Mara-
canS. -
CANIL GOLDPULVER — Acei-
tamos cães de qualquer raça pa-
ra hospedagem, por dia ou por:
mês. Tel: 34-3099.

PÁSSAROS E PEIXES
R. VÍsc. Firajá, 318, lj. 17 únl-

ca casa do gênero na Zona1 Sul '
.25340 63

COMPRb. Pago o real Wíòr.afuqJ. Bnllidntes 3ran«
des, ióiqs,noYO$ ou usadas. ^fe^^J»^Rua Urusuaiaoo, 86 - 7.° and. sA703, WWfi&Jfc
quina do Ouvidor. . 7'7437 76

Pago o;móxímo por quHati.^ Àtejide-se b^^ domjcilio

para negocio do vulto, com Srí HENRIQUE^ Av. frintesa

Uabel n.« 323, saio 512 - Telefone: 36-2203. 29510 76
IÜ3

LEILÃO PÚBLICO INSTRUM. MÚSICA MAQ. Dl VERSAS

JARDIM BOTÂNICO — LEILÃO EXTRAJUDICIAL

CASA DE N.° XVIII
RUA PACHECO. LEÃO, 646

(Em adiantada fase dé construção)

LEMOS, leiloeiro, devidamente autorizado, venderá
em leilão, fêrçaieira, 14 de fevereiro de 1$67, às
16,00 horas, no local. Mais inf. tel. 22-4057. 19571

LEILÃO.- MADÜREIRA
FINANCIADA

MAGNÍFICO TERRENO
TRAVESSA AlÜRÍNDA^EITAS, M IMJ0
AFFONSO NUNES» doVldarnont. autorlti*) po-

les proprietários, véiídort em leilão, têrea-folra, 21
de fevereiro de 1967, às \6flO horas, no local. Mt
Inf. tol. 22-3111- ™^

LEIUO JUDICIAL-^LEBLON
Espólio de Hilda Pinheiro Chaves

PRÉDIO DE 2 PAVIMENTOS
AV. GENERAL SAN MARTIN ns 632 e 632-A

T.nn.irn oastao. aototlzado por alvará do Dr. Juu oa 3.»
Vara^Srórfío* venderá cnVlaUa^ S1PABADAMBNIB on EM
lÒNJüNXÕ, «fça-fetra, 21 de fevereiro de 1967, as 1( Horas, no
local. Mais Inf. tel. 52-0233. i2ü

LEILÃO JUDICIAL - ESTAGIO
Espólio de Antônio Rodrigues dos Santos

DOIS PRÉDIOS TÉRREOS
RUA FREI CANECA N.°s 414 E 416 ,

"'•'¦ 
AFFONSO NUNES, autorixado por Alvará do Dr. Juiz

de Direito da 1." Vara de Órfãos, venderá em leilão, quar-
ta-feira, 15 de fevereiro de 1967, às 16h e 16hl5m, nos
respectivos locais. Mais inf. tel. 22-3111. 19567

Leilão Extrajudicial - Jardim Botânico
Direito e Ação

CASA DE N. XVIII
A RUA PACHECO LEÃO N.° 646

(Em adiantada fase de construção)
Prédio de 2 pavlmentos, com magníficas

acomodações
LEMOS leiloeiro, devidamente autorizado, ven-

dera em leilão, terça-feira 14 de fevereiro de 1967
às 16,00 horas no local. Mais inf. tel. 22-4057.

19573

Leilão Judicial —

Niterói*-
Esfeite^^;;

Juízo da 4.1 Vara Cível
- Cartório 11.° Ofício

PIANO —.Facilito, cepo de me»
tal, CrS 410.000, europeu. Fraca
U de Junho, 39, sob. — AmanM.

PIANO PLOTEL, — Cordão
orandu, teclado marfim,
cepo metal, ótimo estado —
Base MMM. Ha» Xavier da
Silveira, 40, apto. 401, eso..
Av. Cop.  ¦ ¦¦
PIANO — Cr» 190.000 para estu-
do; no estado.'José Bonifácio 290
C. 4. Todos os Santos. Tel
89-2248.
PIANO — Vendo Steck, inglês,
cepo metal. 88 cordas cruzadas.
perfeito, 32-8926 ou 26-1844.
PIANOS NACIONAIS NOVOS E
ESTRANGEIROS - Cas* espe-
clallzada — vende bem financia»
dos — Rua Santa Sofia, 64 —;
Saens Pefla.

VENDE-SE um piano Inglês V*
cauda marca Bentley em estado
de novo "por 3, milhões ¦ de crú-
zeiros. Telefonar par» 34-0816.

COMPRO 1 piano, cauda ou
armário. Paro bem boje em
dinheiro. Telefone a qual-
quer hora pára 36-5888.
VENDO 1 acordeon importado.
80 babtos - 220. mU; Tel.. 47-2443.

PIANO DE CAUDA ótimo esta-
do vendo ou troco por mercado»
rias R. Cap. Rezende 448 c/ 1
ap. 101 Méier — Nio atendo
telef. vizinhos. Bate 1 milhão.
PIANO 1/4 CAUDA ESSENTEL-
DER — Vendo magnífico instru-
mento para pessoas de fino
gosto. Rua 8anta Sofia, 84 —
Saens Pefla. ¦¦

PIANO — Vende-se 1 de apart.
e 1 de 1/4 de cauda, por menos
da terça parte do valor. R. So-
tocaba, 277. Botafogo. ;
PIANO alemão 1/4 de eauda
— Família estrangeira ven-
de e todos os móveis e uten-
sílios doméstico». Rua Minis-
tro Viveiros de Castro, 128,
12.° andar. ¦ .
PIANO sepo metal cordas cru-
zadas. Vendo Cr$ 400.000. Açor-
deon Sopraril Cr$ 160.00». Tel.:
e7-8387. ¦

VENÉfÓ* — Acordeon Hohner —
baixos 200. Rua 5 de Julho, 218-
101. 56-0532, Mme. Araújo.

COMPRO 1 PIANO
À VISTA - 57-0960

28679 75

ANÚNCIOS

Dio 27 de fevereiro, às
13 horas, no saguão do Pa-
lácio da Jestiça, na Praça
da República, em Niterói,
será vendido em público lei-
lão, pelo Porteiro dos Audi-
tórios, por preço mínimo de
Cr$ 44.125.800, os fra-
ções ideais de 2/24 ovos do
terreno e benfeitorias dos
Apartamentos 701 e 702 do
Edifício "Aymara", em cons-
trução, na Praia de Icaraí,
n.° 251, em Niterói, perten-
centes ao condômino Briti-
valdo de Souza Santanna.

10512
LEILÃO JUDICIAL

Duque de Caxias TERNOS USADOS TERNOS USADOS
LOJA COM MORADIA Compro a Domicilio Coc^m.^.Vam%.Trcuiqualquer outro.

T&EFONE 22-3231
5279

CUPIM
Baratas - Ratos: "Rugani"

22-0873 e 22-3289
GARANTIA OITO ANOS

19471

CASAMENTO
NO EXTERIOR, 30 dias. Larga
experiência. Garantia de serie-
dade. Consultas grátis. 10 às 12,
16 ás lüh. R. Assembléia. 93, s!
1504. 32-7080. Rio. Dr. LEITE.

18097

COMRRO TUDO
TERNOS — VESTIDOS — SA-

PATOS - CAMISAS

TEL. 38-2199

OLIVETTE somar nova manual
vendo CrS 310.000 à vista hoje.
Rua Guilherme Marconi 64 ap.
101 B. Fátima. \
KARRI-GO Guindaste sobra
pneus, capacidade 4.500 leiloa
com braço, complementar. Tra-
tar 32-8525, Sr. FREDERICO.

MAQUINA de solda marca"Bambozzi" equipada, com ca-
bo a Alicate. Tratar tel. 32-6525
Sr, FREDERICO.

TIRFOR — 1 para 3 toneladas
e 2 para 1 e meia toneladas
marca Cldan. Tratar tel. 32-8525
ar. FREDERICO. 58311 88
MAQUINAS costura ensjuiçadas '¦
— Conserto, passo portátil, colo-..
co motores c| garantia domicílio.
49-8224 e 29-0531. CORREIA.
BOMBAS E MOTORES — En-
rolamentos com a garantia. Ma-
vadir, Rua da Passagem 148 —
loja t — tel. 46-8146.
VENDE-SE máquina de lavar,
Torga, nova. Tratar Barata RI-
beiro 105. Apt. 1.108.

25523 88

BRILHANTES e Cautelas; -
Compro jõiarem geral, brilhan-;
tes grandes pequenos, pratarus,
moedas da puro prata. etc. -
Atende-se somente à domicilio,
dias úteis» feriados: Tel.: ....
45-2845. ¦¦¦¦¦
^^H^^MB^B^sssasssssssseassi

MAT. CONSTRUÇÃO 79

Srs. Construtores
Srs. Condôminos
MARMORITE » LADRILHOS

para pisos, escadas etc. Tra-
dlçlo • qualidade com U
anqs de esperiência. 200 edifl-
dos entregues. Infs. tel. 5843S1.'¦¦'/¦¦ 

Vtmf'19

CAUTELAS de Jóias e brilh, te-
nSíSO mllh«es(variaa)^Vendo

, qii .empenho^; base ,50%,.-«««
.juròs meji8fds.4e.»%. *«•.••"
•37-6386. '> • " ¦

RELÓGIO -, Jaeg;ler Le-Goultr»
particular, yénde barato novo —.

,$p»n.'.. ;'../.:,. ".."..'
'3RILHANTE — Vendo an*l re»
guiando 2 kilates, placa- 60 brl-
lliantes, pulseira com moeda
mexicana, e uma cautela de 1
niUhâo. bom preço. 45-2845. '-

1723: 76

Cautelas - Jóias
Brilhantes grandes pequenos

objetos de prata etc. Compro pre-
lerêncla negocio de vulto. Pago
realmente mais. Atende-ee ao»
meata * domiefllo.

TEL 42-5400

Í9'5

xa<í
'•i •'

Leilão Judicial — Encantado
Espólio Antônio Rodrigues dos Santos

Prédio Assobradado e 3 Casas de

AV. DR. NILO MCANHA.NT 1501
(O LEILÃO SERÁ REALIZADO A
RUA DA QUITANDA, 67 — 49 —

S#/ 403/5)
LEMOS, leiloeiro, sutorlzado

por Alvará do Dr. Juh da 2»
Vara de ôrfáos, venderá em lei-
15o, AMANHA, segunda-feira, 13
de fevereiro de 1967, is 16,00 ho-
ras. em seus escritórios, à Rua
da Quitanda, 67 — 49 andar, %!
403/5. Mais inf. tel. 22-4057.

19572

LEILÃO EXTRAJUDICIAL
APARTAMENTO

H.° 503
AV. 28 DE SETEMBRO

134 
'

AFFONSO NUNES, devldamen-
te autorizado, venderá em leilão,

quarta-feira, 15 de fevereiro de
1967, as 13,00 hora», no local.
Mata Inf. tel. 22-3111. 19568

LEILÃO JUDICIAL
PRÉDIO E
TERRENO

Rua Ibiliuva n° 174
(CAMPO GRANDE)

AFFONSO NUNES, autorizado
por Alvará do Dr. Juiz da 3? Va-
ra de órfãos, venderá em leilão,
quinta-feira' 16 de fevereiro de
1967, is 16,00 horas, no local.
Mais Inf. tel. 22-3111. 19566

Calças, camisas, sapatos
«te. Pago melhor que qual-
quer outro.

TELEFONE 22-5568

HOTÉIS E PENSÕES 85

FORNEÇO Almoço trivial casa
família, aceito 3 senhoras dis-
tintas prefiram almoçar meu ap.
37-3154.

HIP. DINHEIRO 92

SÓCIO ou Sócia — Preciso c|
algum capital p| compras, ven-
das, retrovenda cautelas da Cal-
xa — Renda acima de 8%. Tel.:
46-0980 Sr. ANTÔNIO.

^^rocureôuemém*SeSp^^
I MIltRHIS —kL._.aaJ
I IPIRELHOS oi PHOIETOS-^,,,^^^
I Ifirtflws M sMdieli, ftmfcii uri ini, mwWài, «¦• I
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I Ri Riia Carlos Sampaio,. 65; ¦.',.f,
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1834R

LANCHA
Coiumbia — Johnson 40 HP ele-

tromatic -r- nova. Preço ocasião
— 58-1102. 21803

0 Novo Alfaiate
Reforma, vira pelo avesso e re-

corta roupas. Aceito fazenda para
feltlo a preços módicos. Praça
Tlradentes, 9, s/ 707 — 42-0954.

 9346

CINTAS TÉRMICAS
Elimina barriga e gorduras —

Fique elegante pagando facilita-
do. Atendemos a domicilio. Tel.
36-2424 o 57-8978 — IVONE.

COMPRO
TV, rádio vitrola, máqui-

na de costura, pratas, gela-
deira, bicicletas, discos, en-
ecradeira, máq. escrever. —
Não venda sem me cônsul-
tar. Pago mais.

Fones: 29-4986 e 42-9361
SR. CINELLI

9354

Atendo domingo'
3259

LIVROS - DISCOS
Compro: TV, gravador, ventila-
dor, binóculo, acordeáo, blclcle-

ta etc.

45-8582, SR. JUCÁ
5277

N.°s I - II -
RUA CRUZ E SOUZA, 508 E 508-FUNDOS

(Primitivamente Rua Teixeira Pinto, 68)

AFFONSO NUNES, autorizado por Alvará do Dr. Juiz de

Direito da Ia. Vara de órfãos, venderá em leilão, terça-feira, 14

dt fevereiro de 1967, às 1Í,00 horas e 16,30 horas, nos respectl-

voa Iteals. Mais inf. tel. 22-3111. 1956?

DENTISTA 72

VENDO equipo e cadeira Rlt-
ter. compressor dlatermla e ou-
trás peças, 1.600.000 a maior par-
te financiada. R. Andradas IS —
2.° andar. TeL: 43-1060,

LAVA-SE TAPETE
CORTINAS

FICAM NOVOS
C^SA "JÚLIO"

LAVAÍiKNS F CONSUÍIOS

26-4G83 i
COPACABANA

DINHEIRO — Preciso de 1 mi-
IhSo. Pago bons juros. Dou ga-
rantias. Tel.: 48-0980 - Sr. AN-
TONIO. 

DINHEIRO — CAPITALIS-
TÁ — Colocamos sen capi-
tal sob hipoteca retro-
venda de Imóveis. Bons Ja-
ros descontados antecipada-
mente. Tomos negócios ime-
diatos de 3 a 150 milhões.
Telefone; 32-9102.
60 MILHÕES* Retro Hip. Imov.
GB. negócio direto. Trazer do-
cum. Av. Nilo Peçanha, 155, —
s| 525. FIIJPPO.
ACIMA DE 1 MILHÃO — Em-
presto sobre hiptoecas de Pré-
dlos e aptos. Tel: 23-3870.
DIVIDAS — Cobro ou compro,
vencidas ou n5o. Promissórias,
aluguéis, cheques, etc. Sem.des-
pesas iniciais. Advogado espe-
ciallzado. Av. Rio Branco, 185,
Sj 2.019. Tel: 42-8942.
COMPRO — Promissórias vln-
culadas, referentes a venda de
Imóveis na GB. Solução rápida.
Av. Rio Branco, 183 s| 810, das
14 às 17h. PASSOS.
DINHEIRO — Empréstimos
a industriais mediante pe-
nhor de máquinas on gran-
des financiamentos para In-
dústrlas a partir de 200 mi-
lhões. Longo prazo, taxas re-
dnzidas e eventualmente
providenciamos garantia hl-
potecária de terceiros. Av.
13 de Maio, 23, 15.°, sala
1.516.
DINHEIRO X AUTOMÓVEL —
10 e 15 meses. Sendo comereton-
te ou Industrial, é rápido. Acl-
ma de 1.000. Tel.: 42-5924. '

DINHEIRO, 1, 3, 5,10. 50 milhões.
Empréstimos eob hipoteca, re-
trovenda lojas, aptos, casas. Le-
blon M. Hermes. Tragam docta.
Operações rápidas. H.. SUva. R.
Gonçalves Dias, 89 s| 405. Tels.:
52-3886, 52-3840 e 29-8903. R.
Sanatório. 61 si 204. .CRECI 648-

3 A 100 MILHÕES
Emprestamos sob nlpoteca ou

retrovenda de imóveis. Solução
em 48 horas. Adiantamos para
certidões. As melhores taxas —
Trazer escritura Av. 13 de Maio.
23, 15.» andar, sala 1516. Tel.:
42-9138. 28832 M

SIM.. PELO MEUÕR PREÇO
Cimento Mauá (saco)  Cr$ 4.580
200 sacos p/ obra  Cr$ 4.550
Azulejo Klabin ...;.. Cr? 5-400
Lindos conjuntos de louça bicolor Cr$ 135.000

O NOSSO BAZAR LTDA:
Tem tudo em Material; de Construção

Entregas Rápidas ,' Rtia Barão de Mesquita ri.0..608, .';..'.
Tels.: 38-3198 e 58-2497

(quase esquina com Rua Uruguai)
43429 79

:ift

anúncios e
assinaturas
na

ZONA
NORTE

AGÊNCIA MÉIER DO

Correio da Manhã
RUA LUCIDiO LAGO, 271

E AGORA, PARA ANUNCIAR, BASTA TELffONAIf"

JZ-8323 
- 52-6156 -42-7592


