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LEI DE SEGURANÇA VETA OPOSIÇÃO
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Castelo Branco foi no penúltimo

'"

-

'

'

Bltsf*...jSBbbww

WÈBwmmk
MtsOBBHBB

fiK *W í"^ >£«¦ SJ'

^':':

Í||j|fc|3»^i^i^i^B»«lBBwBa^i^HralÍt^^

^--^iP^s^s^^M?lBffl^'ila8

"

HW^'

i^^9

Hl

saWasaHia^MKiÉifi

k !%w I

DO PRINCÍPIO AO FIM
, Presidente
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dia do seu Governo a uma Exposição do IBRA, que faz um retrospecto da atual Administração Federal desde 1964

A nova Lei de Segurança, divulgada ontem, volta a censurar os órgãos de divulgação,
tornando as próprias empresas objeto de intervenção, caso o ministro da Justiça, "sem prejuízo do disposto em leis especiais", constate
irregularidades, para "determinar investigações
sôbre a organização e o funcionamento das empresas jornalísticas, de radiodifusão ou de televisão, especialmente quanto à sua contabilidade, receita e despesa, assim como a existência
de quaisquer fatores ou influências contrárias à
segurança nacional".
A nova lei considera crime "a guerra psicológica adversa e o emprego da propaganda,
da contrapropaganda e de ações nos campos
políticos, econômico, psico-social e militar, com
a finalidade de influenciar ou provocar opiniões,
emoções, atitudes e comportamento de grupos
estrangeiros, inimigos, neutros ou amigos contra a consecução dos objetivos nacionais".
Explicando detalhes da nova Lei, o minis"são os
tro Medeiros Silva disse que a inovação
conceitos da Escola Superior de Guerra, desenvolvidos nos últimos vinte anos, que englobam
a segurança externa e a segurança interna num
mesmo contexto, ao definir a segurança nacional".
O presidente Castelo Branco, na aula inaugural da Escola Superior de Guerra, analisou o
apontando
tema Segurança e Desenvolvimento,
"o fortalecimento do
como tendência universal
Poder Central, principalmente nos países em
crescimento". Após sua eleição, o novo presidente do STM, general Mourão Filho, manifestou-se contrário "a qualquer Lei de Segurança
ou de Imprensa, porque uma democracia forte
e estável não precisa de medidas de exceção".
Paginai, 8, 14, 15, Última e Editorial

CASTELO CASSA 31 E DEMITE 7

MISSA INTERROMPE
REPOUSO DE COSTA

O presidente Castelo Branco voltou a aplicar, ontem, o Ato Institucional número 2 — possivelmente pela última vez — para suspender os
direitos políticos de 31 pessoas, demitir 7 e reformar compulsòriamente 2, além de proibir as atividades da Sociedade Thomas Mann, com sede
na Guanabara, apontada pelo ministro da Justi"antro de subversão comunista subça como
vencionado pela Alemanha Oriental".
No último despacho com seu secretário de
Relações Parlamentares, o presidente da Republica promulgou dispositivo do Código Nacional
de Trânsito que havia vetado — mas que foi
mantido pelo Congresso — isentando de culpa
o motorista quando houver insuficiência ou falta
de sinalização.
Em outros decretos assinados ontem, o marechal Castelo Branco regulamentou a lei que
criou o Fundo de Fiscalização nas Telecomunicações, nomeou para os cargos de juiz federal
e substituto vários bacharéis que tiveram seus
nomes aprovados pelo Senado, e aprovou o regulamento do Instituto Rio Branco. Alterou, ainda, o valor das multas estabelecidas no decreto
sôbre o tráfego marítimo, vinculando-as ao maior
salário mínimo do País.
O presidente Castelo Branco aproveitará o
dia de hoje para suas despedidas, que começarão às nove horas da manhã, com uma visita a
todos os setores do Palácio do Planalto para levar seu adeus a todos os servidores e receber
presentes dos chefes e subchefes doso Gabinetes
presidente
Civil e Militar. Ainda pela manhã,
apresentará suas despedidas aos comandos muitares de Brasília, indo ao Distrito Naval, a Rediscurso
gião Militar e à Zona Aérea. O último
do marechal Castelo Branco será às 15,horas, no
Palácio, diante de todo o seu Ministério.

O marechal Costa e Silva interrompe hoje
na Granja do Ipê, onde pretendia
repouso
seu
ficar até o momento da sua posse, para participar de um ato religioso, pela manha, na Igreja
de-Santo Antônio, em Brasfliaí mandado rezar
pelo ãube4asJP6rças Armadas; «n, memória de
seu irmão mais velho, recentemente falecido em
Porto Alegre. As delegações estrangeiras enviadas para a posse já se encontram na Capital federal, assim como convidados e autoridades. O
governador Israel Pinheiro foi o primeiro governador a chegar a Brasília, seguido do sr. Pedro
Pedrossian. O DOPS da Guanabara está integrado no esquema de segurança do presidente eleito, que, entretanto, recomendou uma redução
do aparato.
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Página 11

DÉFICIT EM 66 DE
NCr$ 132 MILHÕES
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MDB QUER ANISTIA
E ELEIÇÃO DIRETA
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O MDB fixou ontem sua posição com relação ao futuro Governo, em manifesto do Gabinete Executivo, em Brasília, reivindicando "verdadeiras reformas estruturais que assegurem a
integração de todas as classes sociais no processo político". No documento, o partido oposicionista propõe-se a lutar "pelo estabelecimento de uma política econômico-íinanceira desenvolvimentista, reforma agrária, preservação da
política estatal do petróleo, revogação da Lei
Suplicy, anistia, restauração do pleito presidenciai direto o política externa soberana".
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PERTO DA SAÍDA
Roberto

Campos

esperou

pacientemente

por Castelo

à porta

do

Instituto

Brasileiro

de

Reforma

Agrária

qiíc está no Brasil como
à posse do marechal
a Alemanha pretende
O Serviço de Meteorologia prevê para hoje, no Rio c
cm Niterói, tempo instável, com chuvas. Temperatura em . mentos cm nosso País
declínio. A máxima dc ontem foi de 35.8 graus e a minima de 21.7 srraus, respectivamente no Morro da ConcelDEGAULLISMO
ção c no Alto da Boa Vista.
TEMPO

AJUDA DOS EUA
O presidente Lyndon Johnson pediu ontem ao Congresso a aprovação de um aumento de até um bilhão e
meio de dólares pnra a ajuda que os Estados Unidos darão
à America Latina nos próximos cinco anos. O presidente
norte-americano fêz a solicitação em mensagem especial
ao Senado c à Câmara de Representantes (página 4).

chefe da delegação do seu pais
Costa c Silva, anunciou ontem que
iniciar uma nova etapa de investia partir de 1968.

Uma vitória após tumultuada apuração no distrito
corso de Bastia permitiu aos degaullistas a conquista da
maioria absoluta dc 214 deputados, contra 116 da Federa27 da centroção da Esquerda, 73 do Partido Comunista,
esquerda, 5 da extrema esquerda e 20 dos pequenos partidos e independente?. Na única cadeira que falta ser disputada, na Polinésia, os degaullistas são os favoritos (página 4).
RAPADURA

Com os depoimentos de Jorge Sabino Silva e Abdias
Raimundo Silva, a Polícia alagoana acredita ter esclarecido o assassínio do ex-deputado Robson Mendes. O coronel Cicero Argo, delegado de Palmeira dos Índios e presidente do inquérito, pedirá amanhã à Justiça a prisão
preventiva dos prováveis implicados no crime, inclusive
de José Crispim e José Cago, que são os executores do
ex-deputado (ASP).
INVESTIMENTOS
O secretário-geral do Ministério das Relações Exleriores da República Federal da Alemanha, sr. Klaus Schuetz,
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SENADO ARTICULA
HOMENAGEM A AURO

HOJE

ASSASSÍNIO

PLANO DECENALTEM
NCr$ O i BILHÕES
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SAÚDE LEVA DOM
JAIME À RENÚNCIA
renunO cardeal D. Jaime de Barros Câmarasolicitar
ao
Metropolitano,
dou ao Arcebispado
à frenao Papa Pauio VI dispensa de suas funções motivos
Janeiro,
de
Rio
por
do
te da Arquidiocese
que,
de saúde. Informou-se ontem, a propósito,
Bisdos
Nacional
Confederação
à
áeora caberá
mais
nomes
os
E
pos indicar o seu substituto. Câmara, arcebispo
Sf foco são os de D. Helder
de Olinda e Recife; D. Eugênio Sales, arcebispo
Arade Salvador; D. José Távora, arcebispo dede Terearcebispo
Brandão,
caiu- e D Avelar
que
sina.' O cardeal D. Jaime de Barros Câmara
nasceu em Santa Catarina, sucedeu a D. aoSebascartião Leme, que, por sua vez, substituiu
deal Arco Verde.
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Reconhecendo o valor nutritivo do produto, a Divisão
rie Merenda Escolar do Ceará resolveu introduzir a rapaciura entre os alimentos a serem servidos às crianças nas
escolas do Estado.
do Rio: Dias úteis — NCr$
PREÇOS — Guanabara c Estado
•
0 30 (CrS 200). Domingos — A'Cr$ 0,30 (CrS 300) Brasília,
—
Afinas Gerais, Espírilo .Santo, c .São Paulo: Dias úteis
— NCr$ 0,40 (CrS 400).
NCrS 0 30 (CrS 300). DominflOS
Goiás Mato Grosso. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande
Pernambuco: Dias uteis
tio Sul, Bahia, Alaooas. Sergipe e —
NCr% 0,50 (Cr% 500) .
.VCrS 0,30 (CrS 300). Domingos
Acre e Territórios: Dias úteis
Maranhão! Pará. Amazonas,
,VCr$ 0 40 (Cr$ 400). — Domingos NCr^ 0,70 (CrS 700).

BRASÍLIA (Sucursal) — O senador Vasconcelos Torres disse ontem aos jornalistas
que o Senado prestará uma homenagem "como nunca
houve neste País" ao sr. Auro de Moura Andrade, brevemente. A homenagem articulada
pelo sr. Vasconcelos Torres, ao que se informou, teria o sentido de uma posição da Camaia Alta no caso criado pelo sr. Moura Andrade, em torno da Presidência do Congresso.

DOMÉSTICA VAI TER
NCr$ 42 DE MÍNIMO
Salário mínimo de NCr§ 42,00 — na Guanabara e regiões equivalentes — férias de quiníc dias após um ano de trabalho e 30% do ordenado a título de 13.° salário são as principais
vantagens previstas pelo projeto que regulamenta a profissão de empregado doméstico, encaminhado pelo ministro do Trabalho ao presidente
da República, para o seu envio ao Congresso. O
projeto filia os empregados domésticos à Previdéncia Social e torna obrigatória a apresentaçâo da Carteira Profissional e do atestado de
s>aúde,
Página 5
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ENCOSTAS AMEAÇAM
CASAS: RIACHUELO
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Afinal, Castelo Branco
uai mesmo entreoar o Govêrno ao seu suoessor, ou-

por diversas pedras e pelo deslizamento de encostas, moradores do bairro do Riachuelo
irão apelar ao Exército para a realização das obras
"já
de sustenção necessárias,
que os engenheiros do
Estado somente nos aconselharam a sair de casa

Com o descerramento de
uma íita simbólica, o ministro Juarez Távora, acompanhado do diretor-getal do Departamento Nacional de Estrada de RodaAlgacyr
gem, engenheiro
Guimarães, e do governador de Santa Catarina, sr.
Ivo da Silveira, inaugurou
domingo o trecho JoinvileItajni, da BR-101, que tem
75 quilômetros de extenifio.
Féz parte do programa
de inauguração o deslocamento, através do trecho
inaugurado, de uma caravana de automóveis, que se
Juntou à integrada pelo ministro e autoridades. No
centro de Itajaí, os visitantes foram a uma expolição fotográfica sobre a
estrada, sendo a solenidade encerrada com um banquete no Hotel Balneário
de Cabeçudas.
BRASÍLIA (Sucursal) —
A rodovia Belém-Brasília
não sofrerá mais lnterrupções em qualquer dos seus
trechos, mesmo durante as
chuvas, segundo informou
o general Mário Cavalcanti, presidente da Rodobrás
superintendente
da
e
SUDAM ao chegar a esta
Capital. Informou, ainda,
que, dentro de um plano
global, aquela rodovia será
asfaltada gradativamente, à
medida que o governo íôr
concedendo os recursos necessados.
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Muita gente não acreditava que isso uiesse a
acontecer, mas o homem

deslizamentos

são a Rua Marechal Rondon, onde um bloco de mais
de quinhentas toneladas ameaça rolar sobre uma

nistério

Os dois locais do bairro que estão ameaçados pelo
de encostas, e de blocos de pedras

Desde que ocupou o Mi*
da Guerra, teu

objetivo era chegar ao
Alvorada e chefiou mesmo.

vila com quase 80 residências, situada na altura do
número 1.268, e a Rua Djalma Petit, onde uma pedra ameaça desabar sobre outra vila, esta com 12

Teve que enoollr multo
sapo, porém, homem de

casas.
genhelro da 13.* Regiáo Adesteve
mlnistrativa,
que
viítoriando o local, "íoi
aconselhá-los a sair de suas
casas quando começar a
chover", enquanto que o
administrador regional do
bairro sugeriu que contratassem uma firma especializada, "já que o Instituto
de Geotécnica nfio dispõe de
mais verba para obras em
encostas".
Os moradores responsabilizam uma firma particular
de engenharia pelo perigo
que correm, já que esta
firma explorou a pedreira

MARECHAL RONDON
Na Rua Marechal Rondon, uma vila situada no
n.° 1266 e constituída por
80 casas, onde moram quase mil pessoas, principalmente crianças, corre a
ameaça de ser soterrada por
um gigantesco bloco de pedra com quase quinhentas
toneladas, que no momento
está sustentada por quatro
pequenas escoras de cimento, que na opinião dos mo"foram
bastante
radores
avariadas com as últimas
chuvas, podendo ceder a
qualquer momento".

SSb

DJALMA PETIT
Na Rua Djalma Petlt, outro bloco de pedra ameaça
desabar sobre uma vila com
12 casas e, segundo os moradores do local, a única
medida tomada por um en-

Os candidatos aprovados no recente Concurso
para Escriturário, classificados enlre o 151.° e o
400.° lugar, inclusive, deverão comparecer ao Forte do Leme (Centro de Estudos de Pessoal), na
Praça Júlio de Noronha, Leme, Rio de Janeiro, G8,
no próximo dia 19-3-67, domingo, às 7h30m, munidos da ficha de inscrição e de documento de
identidade, para prestação de exame psicotécnico.
.
, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Athayde de Oliveira Mello
Chefe Substituto
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taduais, resolveram os moradores do Riachuelo apelar
para o Exército, devendo
entregar um memorando ao
comandante do I Exército,
pedindo providências, para
evitar que fiquem todos soterrados.

Remoções
acabam nas
Laranjeiras

AVISO

Já se acham encerrados
os trabalhos de remoção de
corpos dos escombros dos
nas
edifícios
desabados
Ruas Belisário
Távora e
General Glicério, em Laranjeiras. A última remoção foi operada há.quatro
dias acreditando-se que as
pessoas tidas como desaparecidas no desastre e que
ainda nfio foram encontradas nfio se encontrassem
nos prédios na ocasião do
local
desabamento.
No
prosegue apenas a retirada
do entulho, que é enviado
para p aterro do Flamengo,
nele multas vezes se encontrando partes de corpos, que são enviadas para
o Instituto Médico Legal.
Considerando o trabalho da
Policia como acabado, o
comissário Hélio Cotia informou que as jóias e pertences das pessoas vitimadas no local podem ser
procuradas por familiares
destas na 0a Delegacia Distrital.

005 CABELOS
\âà QUEDA
JUVENTUDE
ALEXANDRE
EVITA A CALVIClfl

bom estômago, foi'diget chegou 4

rindo tudo
HÃ^^oji|fflw^Bi^jaaps£K«

'

Í'y^^|BJ||li|8wa^^''«''' -''
"* '"li'
§

^yr^o^^níwii'

**¦

ffii

emitido feía SOMA - Cia. de Cr^fc

-investimentos, em'pr|àk
Banco Aliará do Rio de
i\ JaneiroS A-o Banco dos Bo^Serviços.
Í,

,J|||$ol$a jft^da.fJBim*I

IHHT
^esméhle troca imposto por ações
Im

Eü?f: vj-v você participa do desenvolvimento

m?:, do Brasil

acrescido dos dividendos o lucros.

P! procure-nos
"Hdiraçloantes de apresentara
de renda. Mas tene prart termina era abril
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PERIGO VEM DE CIMA
•
Toneladas de pedra ameaçam soterrar oitenta casas, com quase mil moradores, na Rua Marechal Rondon

ENGENHEIROS PEDEM SANTA TERESA FAZ
ENCOSTAS. LIVRES
MUROS DE ARRIMO
PARA CONSTRUÇÕES E GALERIAS DE ÁGUA
Por considerar que as construções em encostas
devem ser liberadas depois de rigorosa vistoria e
mantidas sob permanente controle técnico, o presidente do Sindicato da Indústria de Construção
Civil, engenheiro Félix Martins de Almeida, entregou,
ontem, ao governador Negrfio de Lima, um memorial apelando para a revisão do decreto que suspende
o licenciamento dessas construções.
Depois de.se solidarizar com q governo da Guanabara em face da catástrofe das chuvas, afirma o
sr. Félix Martins, no memorial referindo-se aos desabamentos na Rua Belisário Távora e General Cristóváo Barcelos, nas Laranjeiras, que as causas foram
a abertura de rua não devidamente protegida das
enxurradas, realizada há mais de vinte anos, a falta
de drenagem adequada na mesma rua, a inexistência de policiamento para evitar a deposição de entulho nas bordas da rua e ainda a falta de contenção
do talude.
GANHAR TEMPO
Para o engenheiro, como
deixou claro no memorial, o
decreto que proíbe constru"só
ções nas encostas
pode
ser justificável como medida
provisória, visando a ganhar
tempo para que técnico» e juristas do Estado postam determinar as repercussões das
ocorrências na legislação da
construção do Estado e na
estrutura de fiscalização aos
projetos e execução de constrações nas encostas".
"Como medida de longa duração, disse o engenheiro, a
aplicação do decreto seria
mais prejudicial do que útil
i consecução do objetivo vi•ado, porque, sendo o Rio
uma cidade espremida entre

EDITAL
0 Presidente da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA
INDÚSTRIA vem, pelo presente Edital, convocar os
delegados das Federações filiadas, junto ao Consèlho de Representantes da Enlídade, para as reuniões do reterido órgão que serão realizadas no
próximo dia 21 (vinte e hum) do corrente mês de
março, na sede social, na Avenida Calógeras, n.°
15 — 9.° andar — Rio.de Janeiro, Estado da
Guanabara, conforme abaixo especificado:
dia 21/3/67 — 15 horas — sessão ordinária
— exame e votação do Relatorio e Contas de 1966;
15,30 horas — sessão extraordinária — retificação do Orçamenfo de 1967;
16 horas — sessão extraordinária — para tratar de Assuntos Gerais;
Fica estabelecido, desde
já, que não havendo
número em primeira convocação o Conselho de Representantes se reunirá, em segunda convocação,
trinta minutos após os horários estabelecidos, com
qualquer número, conforme disposto em seus Estatutos.
Rio de Janeiro, ÍOde março de 1967
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Decreto-Lei n.° 157,
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tro marechal
menos idoso.

põe e Deus dispõe. Costa
c Silva fiz os teus calculos a longa distância.

CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA
DE ESCRITURÁRIO
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quando começar a chover e sugeriram que contratassemos os serviços de uma firma particular".

Banco Central do Brasil
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Ameaçados

Juarez
inaugura
BR-101

¦1

Afinal...

,

EDMUNDO DE MACEDO SOARES E SILVA
Presidente

67075

a montanha e o mar e, assim,
impondo-se a encosta como
>ua única via de expansão,
proibir tais construções seria
cercear o desenvolvimento
Imobiliário do Estado, com
graves repercussões sociais. A
das
construções
proibição
acarretaria uma crise grave
na construção civil, se aplicada como medida de longa
duração."
Considera ainda o Sindicato da Indústria de ConstruCão Civil que a proibição das
construções nas encostas levaria ao abandono em massa
dos terrenos, por parte de
seus proprietários e a partir
dai tais terrenos passariam a
ser vazadores de entulho e
um estimulo à proliferação de
favelas, "quo se constituem
num fator de instabilidade
das encostas e seus írcqllentes deslizamentos".
SOLUÇÃO
Mostrando através de exempios — como o da RUa Bellsário Távofa onde, segundo, o
sr. Félix Martins, o recente
desmoronamento ocorreu a
montante da Rua Couto Fernandes, não utilizada por
construções há mais de 20
anos — que as construções
licenciadas, sobre as quais se
exerce a ação fiscalizado™ do
Estado, representam um meio
dc defesa das encostas, deide que bem planejadas e exeditadas, o Sindicato sugere ao
governador Negrão de Lima
<iue as construções sejam lirendadas, desde que submetidas ao mais avançado crilerio e controle técnico, para
cíijo estabelecimento, o mesmo Sindicato
ofereceu sua
colaboração.
Aconselha, ainda, o sr. Fúlix
Martins, presidente do Sindicato de Indústria de Construção Civil, que seja criada uma
taxa especial para o licenciamento
dessas
construções,
que reverteria em favor do
maior desenvolvimento do
Instituto de Geotécnica e de
um programa de estudos e
pesquisas visando ao aprimoramento da técnica- de construção em encostas, da qual,
segundo o presidente do Sindicato, "dependem vitalmenle a sobrevivência e o protiresso do Rio". O Instituto
de Geotécnica, criado pelo governador Negrão dc Lima, e
considerado pelo engenheiro
como um esforço do Govírno para solucionar o proble.na.
PALESTRA
O secretário de Obras Púhlicas do Estado da-Guanabara, engenheiro Raimundo de
Paula Soares, proferiu, ontem. is 21h, no Tijuca Tênis
Clube, uma palestra sobre
"Encostas e Enchentes na
Guanabara", apresentando, peIa primeira vez, o anteprojeto
do "Túnel das Cabeceiras". A
palestra foi promovida pela
Administração Regional da
Tijuca, e contou com a presença de representantes de
tôdas as entidades do bairro,
moradores e associados do
clube c ainda técnicos ligados
ao Estado.

A

construção

muros
costa

de

galerias

de

águas

pluviais

e

de arrirao nos

prédios e casas junto à enas primeiras providências que
adotar o Estado e os moradores de Santa

do morro

deverão

sSo

Teresa, segundo Informou ontem o administrador da
XXIII Região, sr. José de Oliveira Reis, esclarecendo
que a falta de transporte constitui atualmente o
maior problema do bairro.
Para os moradores de

Santa Teresa, o transcomo
antigamente,
volta
a ser penoso, devido
porte,
à deficiência de veículos, além das estradas, que são
de difícil acesso.

O bairro possui apenas uma linha
de ônibus, que não consegue chegar ao Silvestre. Os
bondes que partem do Largo da Carioca regressam
do Largo

do França,

pois

não conseguem

chegar

a

Dois Irmãos.
ESTRADAS

Dt um certo tempo em
diante passou a viver bem
com Castelo, deixartdo-o
solto. Castelo jèz misérias,
mas sempre com intenção
de acertar. Queria endireitar iste Pais de açordo com os princípios da
Escola Superior de Guerra. Se mais nfio fêz, foi
porque é mesmo lento nas
suas soluções.
A verdade i que o trabalho é grande demais
para um só homem. Se
Castelo concordasse em
dividir as tare/as com todos os ministros, prova••cimente tua administração teria rendido mais.
Ficou só com Roberto
Campos e um pouco com
Bulhões. O resto foi secundário. Dai resultou que
fêz um Governo fechado,
com uma carga de antipatla enorme. Velo um
caso como êsse de falta
de energia no Rio, e o ministro que deveria enfrentar o problema não
mostrou as suas qualidades de ação, permanecendo a cidade na situação
em que se encontra, so/rendo privações de toda
ordem, por falta de prot*idè*neias
drásticas
no
sentido de remediar o
mal. Roberto Campos não
se mexeu, multo embora
seja o ministro do Planejamento. Uma tristeza,
enfim.
Castelo sai deixando o
Rio às escuras e às voltas
com os mais graves problemas. Espero que o racionamento o atinja na
sua nora morada, a fim
de que éle participe um
pouco do sofrimento do
povo carioca. Ati hoje
não experimentou essa
calamitosa restrição, pois
c Palácio das Laranjeiras
não era atingido pela medida.

porém, convencida de que
a construção dessa linha
Com as constantes queera prematura e apresentava inconvenientes de tôdas de barreiras c deslizada a espécie, opinou da sementos de terras, as estraguinte maneira no ofício
das de Santa Teresa aprede 12 de julho:
"A referida linha terá
sentam rachaduras, oferecendo pouca condição para
uma extensão de três quilõmetros, com a decllvidade
o tráfego dos ônibus, que
média de 5%, desenvolvensó circulam até meia-noite.
do-se ao longo da vertente
Santa Teresa, outrora foi
sul dos morros de Santa
Teresa,
com
numerosas
um dos bairros mais apracurvas, algumas delas de
zivels da cidade, é hoje
raio muito diminuto. O leivisto com temor e desconto da rua em seu prolongamento — que melhor se
fiança e os que ali residem
poderia chamar de estradaquerem vender suas casas.
montanha — está em pésCosta e Silva vai pecar
As ruas estão tristes e ver- ' simo estado de conservauma herahça dura e terá
ção, é cruzado por grande
melhas do barro que desce
que agir em conseqüénnúmero de valas de parco
cia, se quiser atender aos
do alto do morro.
escoamento de água e suanseios não tó dos carioMuitos moradores, talvez
jeito por isso à ação descas
como do Brasil intruidora
das
enxurradas
ainda
no
por teimosia, ou
pelo
feiro.
tempo das chuvas, notanamor ao bairro, pelo bom
do-se que, por unvdos laclima e a paisagem pano-'
dos, só se encontram vales
ALL RIOHT
ramica da cidade, não queprofundos e, por outro,
montanhas
a
quase
pique,
rom abandonar suas casas ¦
não se prestando, portanto,
e enfrentam todos os proà construção de residências
blemas. Fazem um apelo ao
e muito menos ao desenvolvimento de edificações na
Departamento Estadual de
quase totalidade de seu
Estradas de Rodagem no
percurso."
sentido de que recuperem
As fortes chuvas que
fustigaram ultimamente a
as ruas danificadas, para
Knrt. Teleg.: "CorreomanhS"
cidade, provocando quedas
ADMINISTRAÇÃO,
facilitar o transporte.
REDAÇÃO, OFICINAS •
de barreiras e desmoronar-CIRCULAÇÃO :
do edifícios, no Centro, ZoAvenida Gomes Freire, 471 —
na Sul, principalmente em
LUCRO FÁCIL
Tel.: 52-2020 (rede Interna).
Santa Teresa, causou, seDEPTO DE PUBLICIDADE
os
moradores
desa
gundo
Av. Rio Branco. 185-loja C
A maioria dos prédios em
valorização do bairro
e
Tel.: 52-6156 (rede Interna»
Santa Teresa, construída
muitos já estão pondo à
RECEPÇÃO DE ANÚNCIOS
na época da febre imobiBaleio Assinaturas, Invenda suas cúsas por preço
liaria que dominou o Rio,
formações, etc.
baixíssimo, que varia entre
não oferece a segurança
Afêncli Central: Av. Rio
NCi$ 1 mil (CrS 1 milhão
Branco. 183, esq. Almirante
necessária, porque a norantigos)
NCr$
2
mil
e
Barroso — Tel.: 62-8156
(Cr$
ma norteadora de tais consiríde interna).
2
milhões).
sair
Querem
tiuções visou apenas ao inA-êncla Gomei Freire (*5on»
dali o mais rápido ppsslvel.
terêsse comercial, ao lucro
Centro): Av. Gomes Freire, 471 — Tel.: 22-0037.
fácil e rápido. Não houve
Acfncla Copacabana (Zona
um planejamento adequado
Sul): Av. N. S.» dt "Coe as falhas se sucedem com
pacabana, CG0-A — Tel.:
o correr do tempo. As íen37-1832.
das aparecem nas colunas
Acenda Tijuca (Zona Norte): Rua Conde de Bonfim,
e nos alicerces, pondo em
408 — Tel.: 34-8265.
vida
de centenas
perigo a
A-êncla Meler (Subúrbio):
de famílias.
Rua Lucldlo Lago, 271.
A sondagem técnica para
SUCURSAIS
efeito de construção, bem
SAO PAULO (Sucursal) —
Sio Paulo: Rua da Comola
como o cálculo de resisNa madrugada
de ontem,
ç5o, 222 — 13.» andar —
Tels.: 33-3070 e 33-8991.
téncia do solo, que teriam
milhares de toneladas de roBelo
Horizonte: Rua Rio d.
de ser levados cm conta,
cha deslizaram no morro do
Janeiro. 482 - Tel.: 4-0470.
tendo em vista a topografia
Brasília -DF - Quadra 14
Marapé, em
Santos, sem
Casa 22 - Tel.: 2-2324.
do local, nunca foi cogitacontudo ocasionar vitimas.
Recife: Rua GervAtio Pirea,
da, conforme consta na
Cinco residências, situadas
285 - Loja 2 - Tel.: 2-540.1.
carta enviada pela Cia.
Porto Alegre: Av Borgea d«
nas fraldas do morro, deveMedeiros, 308 — Conj. 184.
Jardim Botânico à Prefeirão ser desocupadas pelos
Niterói: Av. Amaral Peixoto,
tura do antigo Distrito Fe.170 - Loja 8 e Conj 426 —
seus quase 100 moradores,
deral. negando-se a estabeEd Líder - Tela.: 2-3431
segundo
determinação de»
2-3432 e 2-3433
lecer ali uma linha dc bonPrefeitura municipal, cujos
ASSINATURA DOMICILIAR
des, devido aos perigos do
engenheiros realizaram lnAnual:
terreno.
NCr$ 39.00 (CrS 38 000)
vesttgações no local. TamSemestral:
bém funcionários da Policia
NCr» 22.00 (CrS 22.000)
Trimestral:
Técnica processaram a visANTIGO
NCrS 12,00 (CrS 12.000)
toria e o resultado aponta
ASSINATURA POSTAL
Anual:
que noves desmoronamenOs problemas de Santa
NCrS "6.00 (Cri 36.000)
tos deverão ocorrer nos pró• Semestral:
Teresa vêm de 1910, quanximos dias.
NCrS 20,00 (Crt 30.000)
do a Diretoria de Obras e
Viação da Prefeitura do
Distrito Federal, hoje Guanabara, determinou à Cia.
CAMPANHA DA CRIANÇA
Jardim Botânico que apresentasse estudos para o tráColabore, voei também, no projram» do amparo «•
fego de bondes através do
túnel do Rio Comprido, limenor abandonado.
gando o bairro ao das Laranjeiras.
companhia,
^A

Correio
da Manhã

Santos está
sob ameaça de
ílcsahaiiieiiios

CORREIO DA MANHA, Terça-feira,

l.° Caderno
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SUNAB AUMENTARA AÇÚCAR PARA NCRI OM
O superintendente da SUNAB baixará, hoje,
portaria aumentando os preços do açúcar tipo cristal
nas vendas das usinas às refinarias, e liberando
o produto refinado, para que cada setor do comércio estabeleça seu próprio preço.
A majoração do cristal deverá ser de 20 porcento sôbre os níveis atuais, o que provocará, respeitada a mesma taxa pelas áreas da comercialização,
•
o aumento dos atuais NCr$ 0,33 para cerca de 0,40
por quilo.
MERCADO
O mercado varejista do
açúcar continuou, ontem, soírendo falta do produto refinado, conforme ocorre há
mais de um mis. Também os
fornecimentos das refinarias
aos estabelecimentos industrials (fábricas de doces, bebldas, etc.) são irregulares,
com bastante atraso nas entregas das encomendas, as
vezes superior há uma semana. Os varejistas esperam
que o abastecimento se normallzará com o aumento dos
preços pois a falta do produto 6 atribuída a manobras

dos usinei!"»* e refinadores
para conseguir a majoração.
Começou a ser normalizado, ontem, o fornecimento de
cigarros, que também estive
irregular durante uma semana, em virtude do lock-uut
parcial decretado por inúmeras cbarutarias e tabacarias
do centro da cidade em protesto contra o novo sistema
de recolhimento do Imposto
de Circulação de Mercadorias. Nos próximos dias, será
Iniciado o estudo para o novo
aumento do preço da mercadoria, conforme o entendimento entre representantes
das fábricas e do varejistas
que resultou no levantamento do boicote.

TELEFÔNICA INICIA
INSCRIÇÕES PARA
POUCOS CANDIDATOS

&
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CHAMADAS
Ainda esta semana, a CTB
deverá Iniciar a chamada do
pessoal inscrito após 31 de
dezembro de 1948 Até sextafeira, a chamada será apenas
para aqueles que se cândidataram durante o período de
1943 a 1948.
O atendimento dos Interessados foi simples: confirmado a entrada que o cândidato estava realmente na faixa

FISCAIS VÃO AGIR
DE SURPRESA PARA
ELIMINAR FRAUDE
Diante da utilização de métodos diferentes para
a fraude na pesagem de mercadorias, os fiscais do
Instituto de Pesos e Medidas do Estado da Guanabara adotaram novos métodos de ação, atingindo todas
as zonas da cidade, através de uma operação racionalmente planejada, baseada na minúcia e na surpresa.
maV^lmaaW^^-W-^^^-M ;-^Kr*t^l -JÍ3r^^'"Mffi!e8^^'A- ],J________wgà
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Apesar da repressão dos
— na venda do pescaórgãos competentes, a íraucado são utilizados vários
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pesos no momento da me- ?58 ;
dativamente, graças aos
dição;
numerosos artifícios
em— a ponta de uma faca, utilizada com habilidapregados pelos comerciantes desonestos.
de, pode controlar o prato
da balança.
OS TRUQUES
PRECAUÇÕES
QUESTÃO DE MÉTODO
Para evitar a fraude, os
Para a grande maioria
Sistema de auíofinaneiamento para compra de telefone teve poucos candidatos
consumidores devem tomar
do público, muitos dos tru¦ quês usados são ainda des*
as seguintes precauções:
— Procurar comprar
conhecidos: uma balança de
nos locais em que as babraços iguais, das que são
lanças não estejam esconusadas nas feiras livres,
didas;
poderá estar preparada pa— verificar se nas bara efetuar medições íraulanças está afixada uma
dulentas com a utilização
chapa azul com um selo,
de pesos num dos cantos
Indicando que foi vistoriado prato, ou de um ímã.
da e aprovada pelo
Segundo o sr. Edson de
IPEMEG;
Sousa Costa, chefe da Se— procurar acompação de Mensurações de
nhar de perto as operações
Massas do IPEMEG, sáo os
realizadas na medição de
seguintes os principais tisuas compras; as mercadopos de fraude praticados
A muitos leitores poderá afigurar- mais de 60% da Imprensa diária e hebrias devem ser pesadas
contra os consumidores:
se estranhável que, sendo flagrante- domadária que se publica nos países
sem considerar o peso do
— pesagem da mercamente inconstitucional o decreto-lei do africanos de expressão Inglesa e franenvoltório; é direito dos
sr. marechal Castelo Branco que veio cesa é controlada por monopólios jordoria já com o papel grosdesmantelar os dispositivos da nova Lei nalisticos cuja sede se acha em Lonconsumidores exigir nova
so do embrulho, em geral
de Imprensa que barravam a infiltra- dres ou Paris. O atual proprietário do
dúvida;
medição
em
caso
de
com mais de 60 ou 70 gração do capital estrangeiro no setor da Times, o canadense Lord Thompson,
— concordar em assimas; embaixo do papel poinformação, tenhamos consagrado tan- para citarmos um exemplo, é hoje dono
de
um
auto
infração
nar
dera ter ainda um pedaço
ta atenção ao problema. A série de co- da maior cadeia de jornais da África,
da mesma mercadoria que,
quando estiver ciente de
mentários que publicamos a respeito sendo em vários países mais poderoso
alguma irregularidade e
no entanto, não fará parnão tinha, entretanto, por objetivo, ape- do que os próprios governos. Não é de
te do embrulho que o comperante um metrologista do
nas a critica ao gesto lamentável de estranhar assim que, em tais paises, os
IPEMEG;
S- Exa. O que pretendíamos, acima de livros didáticos estejam nas mãos dos
prador levará;
tudo, era chamar a atenção da opinião mesmos grupos e que uma criança do
— telefonar para ....
— pesos de 100 Ou 200
•
pública nacional para o conjunto, ex- Tchad ou de Gâmbia tenha de apren29-3165 quando tiver susgramas poderão estar oculcomplexo, de questões rela- der os nomes das aves e das plantas
tremamente
tos nas mercadorias compeitas acerca de qualquer
de modo direto ou indireto, da França ou da Inglaterra enquanto
cionadas,
fraude.
pradas;
com a preservação da independência permanece na Ignorância da fauna e da
de um setor vital da problemática na- flora locais.
cional: o da informação. Com a autoEvidentemente que o Brasil não é
ridade que nos advem de sermos par- Lesotho ou Botswana. Mas, precisatidários convictos da colaboração com o mente por sermos uma nação multisseSurpreso com a notícia publicada, na edição do dia 9
capital estrangeiro, não hesitamos em cular, com uma personalidade histórldo corrente do "Jornal do BrasU", apontando-me como
denunciar como perigosamente contra- ca bem definida e com uma cultura
envolvido em um caso de desonestidade funcional, depois
rias ao interesse nacional todas as ten- própria e sedimentada, não podemos
de haver solicitado, oficialmente, à autoridade policial sutativas feitas no sentido de admitir a descurar a defesa desse patrimônio
ingerência, aberta ou disfarçada, do inestimável. É dever do governo preperlor sindicâncias, a fim de que seja esclarecida a verdade, venho a público para afirmar a torpeza, a Infâmia
capital estrangeiro no terreno da In- servá-lo de influências cdeletérias do
e a calúnia contidas na referida notícia, qne tentou manformação. O problema, como vimos, Exterior, de todas as manobras de gruchar o nome honesto de uma autoridade, cujo passado ja*
apresenta aspectos variadissimos. Nuns pos estrangeiros que visam, seja com
mais apresentou qualquer deslise no cumprimento dos seus
casos estamos em presença de acordos fins meramente econômicos, seja com
deverei.
e Investimentos que visam obter o con- objetivos menos confessáveis, controlar
Rio, 13 de março de 1967
trôle de poderosos meios de informa- c formar a opinião pública nacional. O
AFRANIO ROCHA
ção nacionais; noutros de manobrasse art. 3.° da Lei de Imprensa, embora
Delegado da 25.* Delegacia Distrital
monopólios em formação, com ambições Insuficiente para atender a todas as im5545
de ação continental; noutros ainda de pllcações do complexo problema, era
simples mas inescrupulosas negociatas, a expressão de um nacionalismo sadio,
que, a coberto de imaginários propôs!- era uma afirmação de independência.
tos científicos, técnicos, culturais ou ar- Por isso nos recusamos a aceitar a sua
tísticos, representam um meio de ga- • mutilação.
nhar dinheiro à custa do fisco e da boaDentro de três dias o sr. marechal
fé do homem brasileiro.
Costa e Silva será presidente da Repúo
vasto,
tão
O problema é
quando
blica. S. Exa. tem dado sobejas proencaramos globalmente, atentos a todas vas de bom senso e não temos dúvida
as suas Implicações, que não se pode de que o
problema da infiltração do
circunscrevê-lo ao campo da produção capital estrangeiro
na imprensa naciode jornais e revistas. O próprio art. nal faz
das suas preocupações.
parte
3.° da Lei de Imprensa, na sua reda- Trata-se mesmo de uma daquelas quêsção primitiva — sem o parágrafo 7.° toes de que, mesmo que assim o deseacrescentado pelo decreto-lei presiden- jasse, não poderia deixar de tomar coO Instituto do Açúcar e do Álcool comuciai — era insuficiente para abarcar a nhecimento. Não se pode aliás dizer
nica que, em 28 do corrente mês às 16 horas,
problemática da proteção do setor da que o decreto-lei do sr. marechal Casno SERVIÇO DO MATERIAL, na Rua Primei*
informação ameaçado pela avidez agres* telo Branco o coloque ante-urna opção
ro do março, n.° 6 — 7/ andar — ssla n.° 4 —
siva de poderosos grupos estrangeiros. delicada. O referido decreto é ostensiaceitará propostas de venda, de que trata a
O fato, sobejamente conhecido, de que vãmente Inconstitucional. Não precisa
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA n,° 2.
algumas importantes editoras nacionais S. Exa. de inaugurar o seu mandato
conforme regulamento em vigor, do seguinte:
sobrevivem hoje graças à certeza de desautorizando o seu antecessor. Basta
— Válvulas gaveta seis po*
a)— 8 (oito)
qüe 30% da maioria das obras de so- que, atento è imensa, à transcendente
legadas, corpo de ferro
ciologia, política, economia e história importância do problema da defesa do
com flanges, haste de
que publicam são adquiridas por em- setor da informação, o novo presidenbaixadas estrangeiras, vale por uma te, em mensagem ao Congresso, convilatão, sede de aço ino*
demonstração de que o problema edl- de os senhores deputados e senadores
xidável, pressão hidráu*
torial não pode ser dissociado do da a aperfeiçoarem a Lei de Imprensa, ainlica 16 KG/CM2;
imprensa em geral, no que se refereà da não
—
promulgada, de modo a compleVálvulas gaveta, quatro
b) —12 (doze)
preservação do controle nacional. Não tarem e a fortalecerem os dispositivos
inteiramente
polegadas,
podemos esquecer que nada é mais funvisam dar expressão concreta ao
de bronze com flanges,
damental para a formação da juventu- que
artigo da Constituição que fecha a porde de um pais do que os livros que lhe ta ao capital estrangeiro no terreno na
pressão hidráulica de
são oferecidos.
20 ATM (Atmoferas), e
informação. Seria essa, além do mais,
O problema não é, evidentemente, uma excelente oportunidade para que o
c) —18 (dezoito) — Válvulas gavetas, seis po*
apenas nosso. Todos os países que atra- Congresso expurgasse o texto da Lei de
legadas, inteiramente de
vessam uma fase de rápido desenvolvi- tudo o que nela há, por outro lado, de
bronze com flanges,
mento cultural são vitimas, em maior incompatível com as tradições demopressão hidráulica de 20
eu menor escala, das investidas de gru- cráticas e liberais da Nação brasileira.
ATM (Atmosferas).
pos interessados em -•onseguir o conÉ a sugestão que apresentamos ao
o
trata_
de
de
Concorrência
O Edital
que
trôle da informação, vale dizer da opipresidente eleito e que, conhecedores
dos
in*
à
disposição
encontra-se
aviso,
esse
a
se
O
nião
presente
passa
que
pública.
espedos seus sentimentos
teressados no endereço acima, além de outros
respeito nas jovens repúblicas africa- ramos ver atendida. patrióticos,
nas i particularmente doloroso. Ainda
esclarecimentos necessários.
(Transcrito de O Estado de Sio
recentemente a imprensa inglesa teceu
Rio de Janeiro, 10 de março de 1967
Paulo).
de
comentários
a
respeito
judiciosos
JOAQUIM RIBEIRO DE SOUZA
53597
um levantamento que veio provar que
Diretor da Divisão Administrativa
52906

0 CAPITAL ESTRANGEIRO NA
IMPRENSA NACIONAL - CONCLUSÃO

DECLARAÇÃO PÚBLICA

INSTITUTO DO AÇÚCAR
E DO ÁLCOOL

AVISO N.° 2.

Aquisição de Válvulas para Tanques

O carioca, há vários anos candidato ao telefone,
não esperou, ontem, mais de dez minutos para ser
atendido na concessionária, no primeiro dia de atendimento aos inscritos para a aquisição do aparelho.
Algumas pessoas chegaram a dirigir-se com banquinhos e livros, para o prédio da Companhia Telefônica, na Rua México,, no domingo, para aguardar
a abertura das inscrições, mas advertidos pela guarda
particular da empresa de que não haveria problema para o atendimento, voltaram para casa. Na
manhã de ontem, o trabalho foi normal, com reduzido número de pessoas sem se formar fila.
de chamada, era feita a comitatação em livros. A pessoa
pagava a nova Inscrição e recebia um talão com todas as
informações.
O posto da Rua México é,
por enquanto, o único em
funcionamento. Os outros
dois — da Tijuca e de Copacabana — serão abertos sòmente no dia 27. O atendimento é feito, sem interrupção, das 8h45min ás 17h.

DEPUTADA APELA
POR MUDANÇAS NA
LEI DO ALUGVEL
BRASÍLIA (Sucursal) — Com um veemente apelo
às autoridades atuais e futuras para que não permitam a correção monetária, face ao novo salário
mínimo, em relação aos aluguéis, no corrente ano, a
sra. Júlia Steinbruck estreou, ontem, na Câmara.
Disse que o aumento do salário mínimo foi de
25%, enquanto, de acordo com o Conselho Nacional
de Economia, a correção nos aluguéis será de até
65%. Melhor seria que os operários brasileiros não
tivessem aumento, argumentou, pois reduzido a cobaia humana, já cai de fome nos próprios locais de
trabalho, diante da política econômico-financeira do
Governo que faz com que o pobre se sinta cada vez
mais pobre.
fôr Insensível aos pobres,
ALGUÉM
que o próximo marechal
Acentuou que alguém
Costa e Silva, a empossarse às 11 horas do dia 15,
precisa pôr termo a essa
aproveite a competência
situação. Há no Pais um
que lhe dará até ás 24 hodéficit habitacional superas o AI-2 e decrete o conrior a sete milhões de unigelamento do3 aluguéis no
corrente ano.
dades. Daí apelar ao preCastelo Branco
sidente
"em meio a essa enxurrada
PROJETO
de decretos-leis que nos
O sr. Paulo Macarini
manda diariamente" para
também analisou o probleque acrescente maÍ3 um
ma e reclamou andamento
em benefício do povo. Pelo menos, não permita que
para seu projeto, que se
encontra no Senado, deteressa correção seja feita
minando o congelamento
agora, no corrente ano.
dos aluguéis por dois anos.
Mas, se o atual presidente

SURSAN vê
combate
à poluição

O emprego de isótopos
radiativos para impedir a
poluição das águas será o
tema da mesa-redonda a
realizar-se, na manhã de
hoje, na Rua São José, 90,
10.° andar, entre técnicos
da SURSAN e o professor
dinamarquês Paul Harrennões.
Concluída a reunião, às
llh30min, o diretor do Departamento de Saneamento, sr. Paulo da Costa, concederá entrevista à imprensa, a íim de anunciar as
conclusões.

CAMPANHA
DA CRIANÇA
Colabore, voei tambiro,
no programa á* amparo
ao monor abandonado.

Calor causa
72 casos de
desidratação
A temperatura de 35,8°C
provocou, ontem, 72 casos
de desidratação, tratados
nos principais hospitais esda
Guanabara.
taduais
Apesar da internação de
12 crianças, não ocorreu
nenhuma morte.
O Centro de ReidrataçSo
do Hospital Estadual Salles Neto, no Rio Comprido,
registrou 30 casos, sendo
que 5 crianças ficaram internadas. O Hospital Salgado Filho registrou o
mesmo número, com sete
internadas. No Miguel Couto 12 crianças foram medicadas mas todas sem gravidade.
Durante o calor, o médico de plantão do Hospital
Sallcs Neto tem aconselhado um vestuário para criancas, leve e claro. A alimentação deve ser à base
de líquidos e nunca preparada no dia anterior. É
preciso evltar-se ao máxlmo, as exposições demoradas ao sol.

Ônibus
aumentam
no Sul
PORTO ALEGRE (Sucursai) — A partir da próxima semana o transporte
coletivo na capital gaúcha,
terá aumento de 40%, que
será autorizado, hoje, pelo
Conselho Municipal dos
Transportes. O órgão chegou à conclusão de que o
custo operacional das empresas sofreu um acrescimo de 30% e, com base na
recente revisão do saláriomínimo, determinará que,
à taxa inicial, sejam adicionados mais 10%. Também a Cia. Carris Pôrtoalegrense está estudando a
necessidade de um imedlato aumento de 30% no preço das passagens de bondes.

Comércio
suspende
lockout
A «uspensiio (Io lockout programado pelos comerciantes da
Zona Sul em protesto aos prolongados cortes de energia elétrica foi confirmada, ontem,
depois de uma reunlfío na sede
da ACISUL, em Copacabana.
O presidente da entidade comunicou que, cm virtude da
posse do marechal Costa e
Silva e da diminuição de duas
horas nos cortes adotada pela
Coordenação de Racionamento.
o comércio decidiu nao tomar nenhuma providência a
respeito.
O sr. Wllmar Barbosa disse
que o problema nüo ficará csquecldo e as diretrizes para
tomada de qualquer atitude
dependerão dos debates entre
o almirante MlRuel Macaldl,
coordenador do Racionamento,
e oi representantes do comercio, na reunl5o do próximo dia
22, na sede do findiento dos

Lojistas,

COPEG
financia
reparos
A COPEG assinou, ontem, o primeiro contrato
de financiamento dentro do
convênio com o Banco Nacional da Habitação para
assistência às famílias atln«idas pelas últimas chuvas,
sendo entregue, na ocasião,
um cheque no valor de ...
NCr? 80 mil, para a construção de reforço de fundações e muros de arrlmo do
edifício Sônia, em Santa
Teresa.
Deverá ser assinado hoje contrato no valor de . .j.
NCr$ 110 mil com a Carteira Hipotecária e Imobíliaria do Clube Naval, para o mesmo tipo de repaa serem realizados
ros,
num edifício de associados,
situado na Fonte da Saudade, onde vivem 26 famílias.
Os moradores do edifício
Sônia, fizeram o seu pedldb
de financiamento no dia 10
de março e os associados do
Clube Naval, um dia antes sendo os primeiros a
pedir financiamento à ...
COPEG, encarregada de
distribuir os 5 bilhões que o
BNH concedeu para a construção ou execução de reparos nas residências atlngidas pelos últimos temporais.

Safra Nacional Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimentos
Em transformação para:

Banco Safra de Desenvolvimento S. A.
Comunica aos seus clientes e amigos que o
número de seu telefone será mudado a partir
de 2.a-feira, dia 13 do corrente mês, para:

31-5960 - (P.B.X. 10 linhas)
Rio de Janeiro: Rua 7 de Setembro, 54 5.° e 6.° andar.
68394
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DE GAULLE VENCE COM MAIORIA ABSOLUTA
JOHNSON PEDE MAIS
UM BILHÃO E MEIO
PARA AJUDA À AL
WASHINGTON (Reuters-ANSA-DPA-CM) — O presidente Lyndon Johnson pediu ontem ao Congresso
a aprovação de um aumento de até um bilhão e meio
de dólares para ajuda dos Estados Unidos à América
Latina, a ser fornecida durante os próximos cinco
anos.
Johnson fêz a solicitação em uma mensagem especial ao Senado e à Câmara dos Representantes esboçando seus objetivos para a conferência de cúpula
do Hemisfério Ocidental que deverá ter início em
Punta dei Este, Uruguai, a 12 de abril.
Johnson disse que o comestimular a agricultura, a
promisso adicional que buseducaçfio e a saúde nas nacava para ajudar a Amérlções latino-americanas. Enca Latina, que somaria cêrtre 250 e 500 milhões de dóca de 300 milhões de dólalares poderiam ser requerlres por ano, seria em adição
dos por um perído de 3 a 5
aos 1.000 milhões de dólares
anos, começando por volta
que os Estados Unidos vide 1970, para dar assisténnham Investindo anualmencia à América Latina no
te através da Aliança para
sentido de um mercado coo Progresso, nos últi nos seis
mum, disse a mensagem.
anos.
Autoridades da Casa Bran.
Uma resoluçfio especial pa.
ca disseram que a soma que
ra se aprovar a participadeles imaginavam para ésç&o de Johnson na Reunifio
te fim seria provavelmente
de Cúpula do Hemisfério
de cerca de 300 milhões de
também foi apresentada no
dólares e ela proveria reSenado e na Câmara, mas
cursos pendentes para que
náo fêz menção de somas esos paises latino-americanos
peclficas de dólares em ajusobrepujassem "as aflições
da. Ao invés disso, referiucrescentes do mercado" atrase à necessidade de "reservés de um fundo de asslsvas adicionais."
tência para
a Integração
A mensagem de Jonhson
econômica.
seguiu-se a uma reunifio esJohnson deixou claro que
tal assistência dos Estados
pecial na última sexta-feira
com cerca de 40 importanUnidos para o movimento
tes senadores e congressistas
pelo Mercado Comum deveInteressados no desenvolviria ser vlsta em bases equimento da América Latina.
tativas pelos membros da
Apelando para o apoio do
Aliança para o Progresso.
Congresso aã suas preparaComo terceiro ponto do proçóes para a Reunifio de
grama de assistência fosse am.
Cúpula, Johnson declarou:
pitado, Johnson recomendou
"Vejo esta reunifio com enque cerca de 150 milhões de
tuslasmo."
dólares sejam providos por
Johnson sugeriu que cêrum período de 3 anos para
ca de 900 milhões de dólao Fundo do Banco loteiares deveriam ser usados nos
merlcano, para operações
especiais.
próximos clnc0 anos para

SVETLANA STALIN
CONTINUA OCULTA
NOS ALPES SUÍÇOS
BERNA (De Janos Lengyel, correspondente na Europa) — Mais de uma centena de jornalistas, enviados do mundo inteiro, se instalaram na região de
Berna, jurando daqui não sair enquanto não desçobr irem o paradeiro da sra, Svetlana Alliluyeva, filha
preferida de Josef Stalin, que continua oculta nos
alpes suíços.
A entrevista coletiva dada pelo ministro da Justiça da Suíça, sr. Ludwig von Moos, foi a mais
concorrida jamais realizada nesta Capital, muito embora nada tenha revelado de novo.
O ministro. confirmou o que todos já sabíamos:
que Svetlana chegou sábado passado a Genebra, autorizada por visto dé turista de 3 meses, que lhe
foi dado em Roma, depois de entendimentos entro
autoridades americanas e helvéticas.
OCULTA
O ministro Von Moos contlnuou recusar-se a revelar o
paradeiro da sra. Alliluyeva
(nome da mãe que Svetlana,
três vezes casada, adotou),
acrescentando, contudo, que
o mesmo foi indicado para
ela pelas autoridades sulcas.
Disse que Svetlana permanecera no pais sob as suas próprlas custas, ou, pelo menos,
com o dinheiro que possui
com ela.
"Ela paga com dólares americanos" — confirmou o ministro, embora acentuasse:
"Eu nâo vi
que dinheiro ela
tem na bolsa, só sei que tem
pago com notas de dólar".
Nas demais informações fornecidas à Imprensa, o sr. Van
Moos confirmou, pela primeira vez, de forma oficial, que
Svetlana, realmente, havia solicitado asilo à Embaixada
americana, em Nova Deli, mas
que_issq_nãg_.lhe__íoLconieoi. i.. do. Ela estava na capital da
Índia, com o propósito de ali
depositar as cinzas do seu
terceiro marido, Brandjesh
Singh, um comunista indu, e
lá decidiu não mais retornar
à Rússia.
ISOLADA
Quanto à sua permanência
na Suíça, o ministro disse que
será de "algumas semanas" e
a uma pergunta se o governo
helvélico estaria disposto a
prorrogar o seu visto, respondeu que "isso não será necessário". Afirmou que, durante a sua permanência, Svetlana ficará sob os cuidados da
polícia suíça, no que concerne à sua reclusão voluntária
e o desejo expresso de não
ser incomodada. "Quanto ao
resto, ela pode fazer o que
desejar e falar com quem
quiser, nisso incluindo as autoridades soviéticas, se assim
quiser".
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PARIS (FP-Reuters-AP-DPA-ANSA-CM) — Com a
vitória no distrito corso de Bastia, os degaullistas con- BrflfMÍí T&dllZ
quistaram maioria absoluta na Assembléia Nacional
Francesa, obtendo um total de 244 cadeiras, contra _ «j/iinrf/í
"tulü,lu
116 da Federação das Esquerdas, 73 do Partido Co- *""
munista, 27 do Partido Centro Democrata e 25 entre g^ BcvHlll
outros pequenos partidos.
No total geral de votos, a União pela V RepúbliOCIDENTAL
ca, de De Gaulle, somou 7.985.381 eleitores, contra BERLIM
4.460.612 da Federação de Esquerda, 4.112.506 do (Reuters — FP-AP-DPAPartido Comunista, 1.647.286 do Centro Democra- ANSA-CM) — O Partido
ta, 173.476 do Partido Socialista Unificado e 302 999 Social Democrata do mientre outros partidos. Apenas um distrito na Poliné- nistro do Exterior da AleOcidental
lia ainda não elegeu o seu deputado.
Willy
manha
Brandt manteve sua maioQUADRO distritais de domingo, para ria absoluta nas eleições
O quadro eleitoral fran- a Assembléia nacional, as para 0 parlamento da eicês registrou, nas eleições seguintes oscilações: dade-Estado de'Berlim O¦n iu
mas houve um
»
. . .
t,, •. cidental,
Partld0
Legislatura
Eleitos
marcante
progresso do Paragora tido Democrata
anterior
Cristão do
Degaullstas
244 chanceler Klesinger.
282
Federação de Esquerda ..
89
116 Os sociais democratas,
Comunistas
41
73 iderados nesta cidade pe-.."
Extrema esquerda
lo prefeito Helnrlch A
5
Brandt
Centro-DemScrata
27 bertz, que substituiu
38
¦>•,
?n conseguiram
como lider no ano passado,
Peouenos Partidos
Partldoi
«quenos
25
20
56,9 por cento
ísse quadro registra uma avanço do Partido Comu- d°s 1.482.608 votos, cainredução da bancada de- nista, beneficiando-se. en- do em 5 por cento em reoutros fatores, das de- »Ç?° aos resultados das
_.„„.?„
,
tre
no
|Wtodu em seu ^
gaullsta, que enfrentou
de ultimas eleições de 1963,
pleito complementar uma vários tipos de inimigos do segundo a contagem final
írentN de esquerda, um general De Gaulle. provisória.

DEMOCRATAS

LE MONDE: DEGAULLISMO CRISTA0S
MANTÉM FORÇA POLÍTICA ^JSTSS^

tígio sob a liderança do
poder gaullsta não es- los votos democráticos, de novo chanceler, conseguicontra
tá desesperado» escreve
cujo valor se fazem tão ram28-932,9 por cento
de
cent°
1963.
Por
...
. .
defensores,
serão
os
vespertido parisiense Le ruidosos
cap(ueg de aceUar éste o pequeno partido deMonde num artigo de seu mesmo caminho, no caso de mocrata livre, em solitária
próprio diretor Hubert recairem na oposição". oposição no Bundestague
os dols maiores
«0
Beuve-Mery, em editorial
presidente da Repú- des^ qu!
assinado com seu conheci- blica - afirma o editoria- P.ar.tld°s formaram atoado pseudônimo de Sirius. lista - deve nois poder ^ao de governo em Bonn
deB
Depois de ter analisado forn.ar um governo de seu "oan°
j9"as causas e descrito as mo- gosto, sem temer num tem- Suando f^d0^u
sei decSfó nac
usias, aepms ae ressaltar
moção de censura, a nao „ nartido de linha lihpvai
2S?«2JS3S5&22E «*<Jueomesmo se pro- SoffiS o7cln«porS
PIX'voca^•num pra' to colando » barre*ra<< *2Káw"i3S£2E%??
M mais ou menos breve n0. ra QS
eleições legislativas fran-ponhapartidos men0res no
cesas, enumerando os dlfe- vas eleições. O jornal se parlamento
da cidade,
rentes lideres da Oposição, pergunta se o chefe de Es- Berlim Ocidental tem
considera que "nfio pare- tado se preocupara maus
uma população de
cem maduros para tomar em resolver problemas so- 2.200.000 pessoas e cerca
em mãos, exigentes, os as- ciais tais como a habita- de um milhão são mulhesuntos da nação". ção e por conseguir uma res.
"Certo,
diz Sirius, os co- consolidação das estruturas
munistas não manifestaram européias, e termina interintenções inqüietadoras, rogando-se sobre a tendên- ^iinarrlín
mas continuam sendo "nu- cia que escolherá o gaulis- "U1*<U«JU
merosos os franceses e se- mo que tem diante de si as „nnA^v*.n
1
rão sem dúvida durante possibilidades de tornar-se COIlQenflQO
muito tempo ainda, que se mais rígido ou então bem ,
perguntam se os comunis- mais maleavel em suas po- 3 lllOFle
tas, uma vez no poder pe- sições,
"O
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POLÍTICA INTERNA
Frederic

Dupont

derrotou

Couve

de Murville e ganhou celebridade

(AP)

NAP ALM MATA MAIS
DE 200 VIETCONGS

DONO HA E SAIGON (ReuImpedir novos ataques de
ters-AP-PP - ANSA-DPA-CM)
morteiros contra a artilha— Caças norteamerlcános maria americana que bombartaram ontem mais de 200
dela o Vietnam do Norte
guerrilheiros ao disparar foatravés da zona desmilitartguetes e lançar bombas de
zada. Os guerrilheiros atacai
napalm, de 750 libras,' contra
ram as posições de artilharia,
um batalhão norte-vietnamivárias vezes desde que foram
ta entrincheirado em terreno
iniciados os bombardeios há
acidentado ao Sul da zona
duas semanas.
desmilitarizada entre o VietNo domingo, aviões e belonam do Sul e o Vietnam do
naves norte-americanos bomNorte.
bardearam o Vietnam do
Os aviões norte-americanos
Norte num dos mais violendesfecharam o ataque em
tos ataques dos últimos quaapoio a tun batalhão do
tro meses. Os caças realizaExército sul-vletnamita, quo
ram 128 missões de bombarInformou ter entrado em condeio, o mais alto número destacto com cerca de 500 norde o dia 8 de novembro. Deste-vietnamitas a 8 milhas no
pejaram 500 bombas sobre os
Assim termina, pois, o terNorte de Dong Ha, onde clnparques ferroviários de Thanh
ceiro capítulo da fantástica
co batalhões governamentais
Hoa. Atacaram a usina elénovela de Svetlana, depois da
entraram era combate com
trlca de Viet Tri, deixando
sua permanência em Nova • cerca de 1.000 vietcongs na
uma coluna de fumaça sôzona
de
fronteira
Déll e Roma. Mas todos aqui
bre o local que podia ser visUm porta-voz militar norestamos convencidos de que
te-amerleano declarou após
ta a dezenas de milhas de
se trata apenas de um capitulo
o bombardeio que 200 corpos
distância. Investiram contra
parcial: durante a sua estada
inimigos foram encontrados,
"mas
quatro comboios e um avião
na Suiça, ainda muita coisa
ainda nfio procuramos
outros,
foi abatido.
porque estamos muideverá ocorrer, a começar peto atareíados". Estimou que
Três destróieres americaIa inevitável descoberta do
o total de mortes podia chenos
estacionados no Golfo de
seu paradeiro em algum lugar
gar a 800.
Tonqulm travaram um duenos Alpes bernenses.
A operação tem como ob]elo de artilharia com bs batetivo cortar as vias de infüEm todo caso, desde já
tração do norte para a sul n
rias de costa, atacando quagrande quantidade de correspondência urgente para Svetlana está sendo recebida peIo Palácio Federal de Berna.
Llfe-TIme, Paris-Mateh, Época,
New York Thtm, Klng-Features foram os primeiros a enviar telegramas, oferecendo
somas fabulosas pelas suas
memórias, soma essa que
atinge a meio milhão de dólares. Enquanto isso, a imprensa suiça faz as criticas
mais amargas em relação da
"falta de senso diplomático"
PEQUIM e MOSCOU (Reusas aparentemente esperano tratamento do caio pela
ters-AP-FP-ANSA-DPA-CM i
vam
uma manifestação no
federal
de
conforpolícia
que
— Dois diplomatas soviéticos
aeroporto semelhante aos
midade com a Tribune de Geneve, "ao raptsr~Svetlana do- -esputees-da-etrina-partlram-- -incidentes violentos ocorridos
Aeroporto de Genebra na meontem de avião de Pequim
quando mulheres e crianças
lhor maneira das histórias em
soviéticas foram evacuadas
Moscou,
enquanto
os
para
quadrinhos, conseguiu tornar
alto-falantes no aeroporto da
no mês passado.
o caso ao mistério mundial
número um, na forma que loOs únicos sinais de senticapital chinesa divulgavam
go fêz subir as ofertas pela
mentos
anti-soviéticos foram
acusações
contra
eles.
descrição das suas memórias."
"A filha de Stalin nâo era
Não houve manitestaçào no
as transmissões pelos altouma figura importante até ésfalantes e os cartazes usuais
aeroporto quando os dois hote momento e jamais desemdenunciando o "revisionismens, ambos segundos-secrepenhou qualquer papel polimo" soviético nos muros do
tários na Embaixada russa
tico, embora muito se falasse
nos seus nff.il res amorosos.
prédio.
em Pequim c os primeiros
Assim teria continuado, trandiplomatas soviéticos a seOs alto-falantes recitaram
sem
importância
se,
a
e
qüila
rem formalmente expulsos
o texto das acusações chinesua chegada a Genebra, a policia tivesse deixado os reporda Chine cnt.aram no avião.
sas contra Natashin e Vedateres a fazerem suas pergunOs dois diplomatas. N. c.
nov alegnndo que eles pertas, depois das quais, Svetlaseguiram empregados chineNacashln e O. A. Yedanov,
na teria ido repousar, como
ses na Embaixada Soviética.
disseram em sua chegada ao
qualquer turista ou pessoa
cansada que procura alivio
aeroporto de Moscou que sua
Os diplomatas receberam
nas montanhas suíças" — diz
"provocaordens
de partir no sábado,
expulsão
era
uma
o comentário do jornal.
após um pronunciamento do
Com efeito, a dispersão
ção".
mai? do que brusca dos reCerca de 100 membros das
Ministério d.j Exterior que
pórteres à chegada dc Sve'laembaixadas russa, européias
cs acusa de perseguir e dena criou mais sensacional^orientais e da Mongólia commitir empregados chineses na
mo em torno do assunto. O
mesmo, porém viria a envolEmbaixada Soviética no auge
pareceram ao embarque dos
ver o caso de qualquer mahomens.
de
manifestações anti-soviéneira, dada as proporções do
ticas em fevereiro.
significado da fuga da filha
Após um fim-de-semana de
Muitas centenas de pessoas
predileta de Stalin para o
manifestações esporádicas do
Ocidente, exatamente no ano
se reuniram novamente do
lado de fora da Embaixada
de cinqüentenário da revolulado de fora da Embaixada
Soviética, as autoridades rusSoviética êste fim de semana
ção rossi.

j
.
$
.'

tro bases navais, parques de
viaturas o' posições de írtllharla.
Mas ontem, no Vietnam do
Sul, os guerrilheiros do Vietcong tomaram a Iniciativa
em quatro ações. Durante a
madrugada, cerca de 150
guerrilheiros, lançando granadas e disparando pistolas,
mataram 15 soldados sulvietnamitas e um conselheiro
americano ao arrasarem Hoi
An, a 420 km a nordeste de
Saigon.
Os guerrilheiros libertaram
suspeitos terroristas presos
num distrito policial e mataram o representante local
do governo. Noticias procedentes do local dão conta que
cs guerrilheiros arrancaram
os olhos da autoridade.
Em outro ataque, os guerrllheiros lançaram cerca de
40 granadas de morteiro sôbre n cidade de Kontum, matando um soldado sul-vietnamlta.
Um batalhão do Vietcong
Invadiu a cidade de Hunitc
My, no Delta Mekong, infllgindo baixas mnr,'-r- ¦-. •tre os 40 milicianos que defendiam o local Os guerrilhelros perderam 43 homens
após a íôrça aérea ser chamada.

DIPLOMATAS RUSSOS
EXPULSOS DA CHINA
para gritar slogans. As novas manifestações foram ordeiras e disciplinadas, no entanto, contrastando com a
multidão ululante que encheu
as ruas próximas à Embaixada no mé-- passado.
Ontem, as ruas próxlm.-s
â Embaixada estavam calrcrs.
O Diário do Povo, de Pequim,
deu em sua primeira página
detalhes de uma ordem destinada a impulsionar a campanha de cultivo da nação.
O jornal disse que o Comitê Central do Partido Comunista decretou que durante o intenso período de cultivo da primavera, as brigadas rurais c equipes de produção não deveriam realizar
lutas ideológicas pelo poder.
O artigo disse que pess as
,<u grupos "aprovados" no
poder deveriam tomar a liderança no trabalho por
"uma
grande colheita êste
ano"
Os cartazes também apareceram cm Pequim pedindo
aos estudantes universitários
que retornem às aulas para
o estudo político e a instrução militar.
O estudo universitário normal foi suspenso no verão
passado e as universidades
foram usadas como centros
da "revolução cultural" liderada pela guarda vermelha.

PLEITO REVELA OS MAIS SS.-S
FORTES OPOSICIONISTAS STJUSSS
A luz das últimas elei- vãmente ao cenário políti- Supardjo à morte 8ob a
çoes, a oposição aponta três co depois de longa ausên- acusação de conspirar para
lideres para a eventual su- cia de 9 anos, ao derrotar derrubar o
governo pela
cessão de De Gaulle: dois seu oponente degaullista nas íôrca
no goloe comunista
de esquerda, Françota Mit- eleições para a Assembléia Klhlw^0ÍTSi
terrand, da Federação,
Nacional.
de outubro de 1965, inforPierre Mendes-France, do
Mendés-France não ai- movl a Rádio de Jacarta.
Partido Socialista Unifica- cançou o número suficien- O
juiz principal, ao final
do; e um de direita, Jean te de votos nara Hprrntar ,
.....
UmE reUnlS° de 3 h°raS
Lécanuet. principal chefe Su oponente^nas
Soes
de
das forças centro-direitistas de 5 de março Com a der- e mela> disse; "A Corte
não Integradas no degaul- rota do candidato comunis- nada
encontrou em favor
no primeiro escrutínio, j„ „„„ .
. ,
~.°*
ta
acusadoexceto, ° íato
Desses nomes, um já íoi Mendés-France recebeu
do
primeiro-ministro durante apoio dos comunistas de Que êle jamais foi coh7 meses e os outros dois já
Mendés-France, de 59 denado antes."
se projetaram nac onalmen- anos, ciegeu.se pdo Part,_ Su_ard1o
te como candidatos presi- do Socialista Unificado, sob /llParcl)0' com 44 anoí de
denciais no último pleito. a proteção da Federação iclaac» foi o ponta-de-lança
O Partido Comunista, em- Esquerdista. Quando pri- do fracassado golpe.
bora tenha 4 milhões de meiro-mini.stro foi um so- O novo
presidente em
eleitores, não fêz sobressair ciclista radical, rompendo "2T*
rtlTT! deT
nenhum nome de projeção. com 0 partido ao perdPr su° <^rcicio da Indonésia
ontem
Q110 ° Pr^h
MITTERRAND cadeira na Assembléia, em cIarou
lr,8>
dente deposto, Sukarno, enMitterrand é figura muiaquela derrota foi o Ini- contra-se em muito fracas
to discutida, mesmo nos
meios da esquerda. Com 50 cio de um ostracismo poli- condições de saúde,
tico de 9 anos. Mendes- via
anos, fundou a Federação,
France, o grandes trunfo Falando através da Ráno ano passado, depois de
certo êxito alcançado nas da esquerda francesa che- dio de Jacarta, Suharto reeleições presidenciais de gou a primeiro-ministro em velou também que Sukarno
1965, quando se colocou em junho de 1954, ao anunciar
segundo lugar, com o apoio aue acabaria com a guerra continuaria sendo tratado
de socialistas e comunistas. da Indochina em 30 dias ou como presidente. O chefe
A Federação, sem ser co- renunciaria. do Executivo disse que peVenceu a aposta mas seu ia causa do
munista, contou com o apoio
6 a"m do
F programa'
destes, aumentando em 29 poverno caiu no Inicio de
"no moa
nação
lhe
foi
gabinete,
o número de cadeiras que fevereiro, quando
de
confiança
mento"
trataria Sukarno
já possuía. Os comunistas negado voto
aumentaram de 41 para 72 durante um debate sobre como presidente
o número de representantes sua política norte-africana,
Em seu governo de sete Mas, acrescentou, Sukarna Assembléia. Assim, a
chamada esquerda conta meses, enfrentou uma As- no não mais terá autoridacom 198 membros e, atual- sembléia relutante em apro- de m, qua]quer poder
....
. .
mente, estuda-se um meio var o rearmamento da Ale- .„„_.
de unificá-la sob uma úni- manha Ocidental, tomando assuntos políticos, internos
e externos.
ca bandeira oposicionista. medidas para assegurar
Tunísia seu próprio govêrMitterrand nasceu a 25
no e sua posterior independe outubro de 1916 em Jardência.
]\ff>rf>flitli
nac. Seu pai era um condu«**«"
tor de trem. Foi jornalista
"*cf
LÉCANUET votiwr,
antes da 2> Guerra Mun»./.
I Vlliu 811(1
dial, ferido e capturado.
Jean
LécaO
senador
ÀiemaConseguiu fugir da
nuet, lfder anticomunista CaildldütUra
nha em sua terceira tentat|va>
do Partido Democrata, tenAos 30 anos, Mitterrand ta seu reaparecimento nas
eleições para a Assembléia rvOVA YORK (Reutersfoi o mais jovem ministro
Nacional. Aos 47 anos, Lé- CM) — James Meredlth
da 4.» República durante
.
conuet disputou a Presigoverno socialista de Paul
dencia em 1965, colocando- ae alreito. de 33
Ramadier, em 1947. Sua
se em terceiro lugar. an°s. negro, anunciou onatitude em face do problerjom o eleitorado cer- tcm a retirada de sua canma da Argélia foi ambígua.
foi indicado
Mitterrand
rando fileiras em torno da ditlatura do pleito para
esquerda e dos candidatos nrcpnrhrr a va*a
candidato às últimas eleiw», aberta
„v,0,.t,
degaullstas, a direita fran- prcenchcr
ções presidenciais pelo exa
exclusa°
do
discutiCesa tende a desaparecer. com
premler Pierre MendesO grupo de Lécanuet tio deputado do Harlerr,,
France, contando com o
conseguiu representação em Adam Clayton Powell.
apoio de socialistas e cotodos os distritos num total m„,.„H;(ü
munistas. Conseguiu 45',ó
.¦
de 27 deputados. Me,edith nao deu motido, votos.
sua
decisão,
para
Como os outros cândidaQ ^ dc ^^ (o[ vos
tos antidegaullistas, orienadotado pelos principais ° comunicado da sematou sua campanha no senpartidos nestas eleições. na passado de que éle iria
"SSSfTSSto
elelÇÒeS Prfsidenciais' disputar contra o democrade?;
ia
Dem, criucou a mein ae
it
fas
Lécanuet
contratou os ser- , „
„
r.er da França uma potênviços de uma companhia ta Powell como candidato
cia nuclear independente.
de reIações públicas. oficial do Partido Repúbli,
,.
, fortes
,
política que no seu entendinácano provocou
A imagem jovem,
atader suga os recursos econôatraente
de
Lécaques
e
mica
de
nevarios
lideres
do
micos
país. Atacou ounuet causou impacto na te- inclusive
tros aspectos da política ex<*"*•
disse*
evlsao' Principalmente en- ««•
terior do general De Gaulle,
^T*
estava ^
contre as telespectadoras. Du- ram que ele
entrando em divergência
rante a campanha presi- sentindo em ser usado. PoT
com outros elementos da
oencial de 1965 os mais ei- weil, um político negro de
esquerda
nicos o apelidaram "ír. ... , ., ,
__.-.__
„.„
anos de ,dade, teve sus
MENDÉS-FRANCE
pasta de dentes„ É parU. 59
dário de uma política pró- cadeira na Câmara dos Ro
O ex-premler Pierre
Mendés-France voltou noamericana. presentantes cassada.

CORREIO DA MANHA, Terça-feira, 14 de março de 1967

1.° Caderno

DOMÉSTICA TERÁ SALÁRIO DE NCR$ 42,00
O projeto que regulamentou
a profissão de empregado domístico — encaminhado, pelo
ministro do Trabalho ao presidente da República para o
seu envio ao Congresso — filia
a categoria à Previdência Sociai e estabelece o salárlo-mlnimo de NCr$ 42,00 para a
Guanabara e regiões equiva,. lentes.
j O empregado doméstico —
obrigado, agora, a apresentar
"Carteira Profissional e atesta. do de saúde — terá direito a
30% do seu ordenado, a titulo
'de
13.o salário, e férias de
quinze dias, por ano de trabaDio. Para os empregadores
que desobedecerem a lei, a
multa prevista é de 50% do
salário-minimo regional.
CONCEITO
_ a seguinte a integra dó
de lei:
" projeto
Art. 1." — Considera-se empregado doméstico, para os
efeitos desta lei, o trabalhador
'
maior de 12 (doze) anos que
preste serviço de natureza não
econômica, de modo perma'hente, no âmbito residencial,
-mediante salário.
' Parágrafo único. Inclui-se na
definição deste artigo o motorlsta que preste serviços a pessoa ou a família.
Art. 2.° — Considera-se empregador doméstico a pessoa
física que, sem intuito de lucro, contrata, dirige e assalaria
prestação pessoal de serviços
no âmbito residencial.
-' Parágrafo único. A responsabilidade pelos encargos decorrentes da presente lei, quando
fôr o caso. caberá ao cabeça do
-casal.
"-'' Art. 3.° — Aplicam-se ao
empregado doméstico, tão-somente, as disposições da legls-

II — descanso de 3 (trís)
horas consecutivas ou não, no
mínimo, no decorrer do dia do
trabalho.
Art. 7.° — - assegurado ao
empregado doméstico o descanso mínimo de 18 (dezoito)
horas ininterrupta* por semana, ou 38 (trinta e seis) horas
ininterruptas por quinzena, quo
poderão recair, ou não, em domingos, de acordo com o que
fôr ajustado. Pelo menos uma
vez no mês o repouso deverá
recair no domingo.
Art. 8.o — Apôs o decurso
de doze meses de vigência do
contrato dc trabalho e, em cada periodo subseqüente, terá o
empregado doméstico direito a
férias remuneradas correspondentes a 15 (quinze) dias, que
poderão ser parceladas até em
dois períodos.
Art. 9." — t assegurada ao
empregado doméstico a gratiflcação anual de 30% (trinta
por-cento) da parte do salário
pago em dinheiro, cm cada 12
(doze) meses consecutivos de
trabalho para o mesmo empregador.
Parágrafo único — É permitido fazer, no mês de dezembro do primeiro ano de trabalho, o acerto proporcional
da gratificação, contando-se,
nesse caso, a partir dai os periodos sucessivos de doze
meses.

lação do trabalho expressamente Indicadas nesta lei.
SALÁRIO
Art. 4.o — O salário-minimo
do empregado doméstico é de
40% (quarenta por-cento) do
salário-minimo regional, quando o empregador fornecer gratuitamente, no próprio local dtrabalho, alimentação e habitação.
§ l.o — O salário-minimo do
empregado doméstico será o
mesmo dos demais trabalhadores, quando o empregador não
fornecer habitação e alimentação gratuitamente, no próprio
local de trabalho.
§ 2.o — O Departamento Nacional de Salário expedirá tabela indicando as porcentagens
de desconto para alimentação
e habitação quando o empregador só fornecer uma dessas
utilidades, caso em que o salario-minlmo, de que trata o artigo, será acrescido do respectlvo valor.
5 3.° — O salário-minimo do
empregado doméstico menor de
18 (dezoito) anos corresponderá à metade do salário-minimo
fixado neste artigo.
Art. 5.° — O contrato do
trabalho do empregado domestico extingue-se a qualquer
tempo pela manifestação de
vontade dos contraentes, mediante aviso prévio de 8 (oito)
dias. Quando não fór dado com
essa antecedência o aviso prévio, deverá ser pago o correspondente valor em dinheiro.
GARANTIAS
Art. 6.° — £ assegurado ao
empregado doméstico:
I — um descanso noturno de
8 (oito) horas diárias cons-:outlvas, no mínimo, que só podera ser interrompido por causas graves e urgentes;

OBRIGATORIEDADE
Art. 10 — Ê estendida ao
empregado doméstico a obrigatoriedade da Carteira Profisslonal, nos termos da legislação vigente.
5 1." — Além das demais
exigências estipuladas em lei
para a expedição da Carteira
Profissional, o empregado domestiço deverá apresentar ates-

CORRESPONDENTE DO
EX-IAPC FAZ REPTO
A DIRETOR DO INPS

t-

CUSTO
O sr. Nascimento c Silva disse, que a transferência para os bancos do
serviço de arrecadação do
INPS, tornou o serviço
muito mais prático e efienz, visto que não haverá
mais atrasos nos recolhimentos feitos no seu Ministério, que antes eram
causados por vários motivos, entre os quais as dificuldades por que passava
o agente em transferir e
colocar em disponibilidade no Ministério do Trabalho as quantias arrecaAcrescentou
que
dadas.
por intermédio dos bancos
a arrecadação é mais económica, apesar de os bancos jogarem com o dinheiro
arrecadado, por trinta dias.
bicando éste período, como
compensação administrativa, pelo serviço que os
bancos têm em recolher as
contribuições. Contudo —
rjjsse _ "que éste prazo de
compensação pelas operações administrativas das
casas bancárias, foi cal-
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MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA

AÍO N.° 5
No anúncio publicado neste jornal na edição de 12
de março p/p, na página 7 do 1.° caderno, faça-se a ssguinte retificação:

GRUPO 5
Onde se li:
Copacabana (Posto

6) —

Leia-se:
Copacabana (Posto

6) — Ipanema

—

Ipanema

Leblon

13 ns 2-h
19 ãs 22h

— Leblon

13 as 16h
19 às 22h

DISPOSIÇÕES GERAIS
ITEM 1
Onde se lê:
Os horários de regulamento
Leia-se:
Os horários de rellgamento
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Em nota distribuída à
Imprensa, na qual não esclarece o critério adotado
para o aproveitamento de
alguns interinos e a demissão de outros, o presidente do Instituto Nacional da Previdência Social,
sr. Nazareth Teixeira Dias,
autor da portaria coletiva
de demissão dos 1.463 in"neterinos, afirma que
nhuma ameaça paira sôbre os milhares de interinos da Previdência Social
admitidos até 11 de junho
de 1962, titulares de direitos assegurados pelas leis
do País". Acrescentou que
"mesmo os interinos não
amparados pela legislação
em vigor — em número
aproximado de 1.300 —
ficar
tranqüilos,
podem
uma vez que sua colaboração foi considerada necessaria ao bom andamento dos serviços do INPS.
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PROTESTO
BRASÍLIA (Sucursal) —
Discurso criticando a portaria coletiva de demissão
dos 1.463 interinos da Previdência Social será pronunciado pelo senador Mário
Martins
(MDB-GB)
nos próximos dias, segundo informou ontem o senador ao desembarcar em
Brasília. Em seu pronunciamento mostrará o senado.- carioca que os demiaviso
lidos não tiveram
prévio que lhes possibilitasse procurar novo em-

prego.
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Dinheiro precisa ser visado?
Todo mundo sabe que não. Assim também
o CHEQUE VERDE, que tem aceitação
garantida porque eqüivale a um cheque
visado. Por isso, o CHEQUE VERDE é
aceito em qualquer lugar. O beo garante
o pagamento ao portador até N Cr$ 50,00
por cheque, ou sejam, cinqüenta mil
cruzeiros antigos — e cada talão tem 10
cheques. Qualquer agência do beg
desconta o CHEQUE VERDE na hora.

E o que parece incrível é quo Você
não precisa ser milionário para poder
usá-lo — basta ser idôneo. Desde que
foi lançado, o CHEQUE VERDE conquistou
milhares de correntistas para o BEG
— que se tornou hoje um dos bancos
mais sólidos do pais e que contribui
de maneira decisiva para o progresso
da Guanabara. CHEQUE VERDE, sim:
quem já precisou, algum dia, visar dinheiro?

fflllll

mm

Procure hoje mesmo a mais próxima agência do beg e veja como é simples abrir uma
conta de CHEQUE verde, agora com nova apresentação e ainda mais /ácil de preencher.

BANCO
C. ÍTETODCOPACABA.VA_D.DACRUZ_GOVrRNADOR DIPAN EMA OIRAJA O JACARt
ALrANDICA^B. RIBEinO-BONSL-CESSOrBOTArOOO HB. AIBES-C. GRANDE ¦ CARIOCA <-CASCADfRA CASTELO CCATETE nCATUMBiaCENTRAL _
CRISTO D S. CRISTÓVÃO D TIJUCA D V. ISABEL T, ALNDA, EM SAO PAULO O BELO HORIZONTE E NITER0L
U JACAREPAGUA DMADUREIRA C M. DE HERVAL C MALA C MEIER _ OUVIDOR ÍpAQUETA.PENHAOpÒsTOÍ ^ SANTA CRUZ CS.

Colabore, você também, no programa de amparo ao
menor abandonado.
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culado pelo Banco Central,
não tendo nada que ver
com decisão de seu Ministério."
Quanto a uma queda da
arrecadação na casa dos
52% — que êle acredita
não tenha sido tanto — em
fevereiro, afirmou que tal
se deve a uma diminuição
comum neste mês, acrescentando ainda que a demissão dos correspondentes
em nada afetou no caso —
ressaltou.
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Orsànlca
Com éste titulo, acaba de sair um livro contendo:Lei LeiUnificadora
da Previdência incorporando as úlUmas alterações;
Previda
de
Recursos
da Previdência; Reculamento do Conselho
Apodênria- Lei da Aposentadoria dos Aeronautas e Lei sôbre
"ntado,
Edições TrabalhisAutárquicos. Pedido à, - livrar!» —ou_a 22-,2,6).
604c
F.
206
90
gr.
tas S/A (Av. Alm Barroso,

"""

PREVIDÊNCIA
Art 13 — Os empregados domestiços serão segurados obrigatórios do Instituto Nacional
de Previdência Social, aplicando-se-lhes, contudo, o Plano
Básico de prestações e dc contribuições de que tratam os
arts. 14 a 25 desta lei.
Art. 14 — São as seguintes
as prestações asseguradas pelo
Flano Básico:
— nuxlllo-doença;
II — aposentadoria por invalidez;
III — aposentadoria por velhice;
IV — pensão por morte;
— auxiüo-funeral;
VI — assistência médica.
Art. 15 — Para os fins deste
Flano, o salário de beneficio
corresponderá a 80% (oitenta
por-cento) do salário-minimo
regional.
Art. 16 — A concessão e a
das prestações
manutenção
deste Plano se regerão pelas
normas sôbre as prestações de

des ainda não abrangidas pelo
Plano Geral da Previdência 8ociai, referido no art. 16.
Art. 28. O Poder Executivo
expedirá, dentro do prazo de
60 (sessenta) dias da data da
publicação desta lei, o seu Regulamento, elaborado pelo Ml»
nistério do Trabalho e Previdência Social, com a participação do Instituto Nacional do
Previdência Social e de representantes dos empregados e
empregadores abrangidos.
Art. 29. O Instituto Nacional
de Previdência Social fará
adequada e ampla divulgação
desta lei e do seu Regulamento,
orientando os Interessados para
sua fiel execução.
Art. 30. Esta lei entrará cm
vigor, ressalvados o disposto
nos arts. 28 e 29, que têm vigêncla imediata, no primeiro
dia do segundo mês seguinte
ao da publicação do seu Regnlamento, revogadas as dlsposições cm contrário.

méstlco, assim compreendido,
quando fôr o caso, o casal,
que não esUver abrangido por
outro sistema dc Previdência
Social, poderá
ser segurado
facultativo do INPS, nas mesmas condições do Plano Bâsico estabelecidas nos arts. 14
e 23, cabendo-lhe pagar as
contribuições
nos
previstas
itens I e II do art. 23.
EXCLUSÃO
Art. 26. Esta lei não se aplica aos que prestarem serviços
nas condições mencionadas no
art. 10 com duração diária Inferlor a 6 (seis) horas de trabalho efetivo, os quais poderão
contudo, ser segurados facultativos do INPS, nas condições
mencionadas no art. 25.
Art. 27. O presidente ria República, por proposta do ministro do Trabalho e Previdência Social, poderá estender o
Plano Básico de que tratam os
arts. 14 e 24 a outras ativlda-
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MULTA
Art. 11 — 0 não cumprlmento de qualquer dispositivo desta lei ou de qualquer preceito
aplicável ao empregado domestiço, no que se refere à
relação de emprego, sujeita o
infrator a multa.
•Art 12 — A multa correspondera ao valor da metade
do salário-minimo mensal da
região, aumentada para o dôbro em caso de reincidência,

'
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A propósito das declarações do diretor-geral do
-Instituto Nacional da Previdência Social, sr. Artur
Botelho, no sentido de que os correspondentes do
ex-IAPC de Quitandinha e Pedro do Rio, em Petrópolis, estavam retendo cada um em seu poder Cr$
70 milhões, o sr. Reynaldo de Laffitte, correspondente em Quitandinha, lançou um repto para que aquela
autoridade prove as acusações, a fim de não ser
considerado "mentiroso e irresponsável".
Para o ministro Luiz Gonzaga do Nascimento c
Silva, do Trabalho, a demissão em massa dos 1.463
¦ interinos da Previdência Social teve por finalidade a nomeação, para as mesmas carreiras, de
concursados aprovados. Sôbre o afastamento dos
.1.468 correspondentes, declarou o ministro do Trabalho tratar-se de uma medida econômica do Governo,
""desde
que, onde o INPS fôr instalado, torna-se
antieconômica a existência de tais servidores", afirmando, contudo, que seu Ministério está estudando
tuna maneira de aproveitá-los.
Disse o correspondente
de Quitandinha, também
"vice-presidente
da Asso-¦ciação Nacional dos CorIAPC,
do
..respondentes
"contrariando as deque
clarações do sr. Botelho,
declaro que a correspondência sob minha responsabilidade acha-se rigorosamente em dia conforme
as prestações de contas enyiadas ao agente do INPS
de Petrópolis; de todas cstas prestações possuo os
recibos que me foram passados pelos agentes do cxIAPC e pelo atual do
INPS, documentos que se
encontram à disposição de
quem quer que seja, inclusive do sr. Botelho."
A arrecadação do correspondente de Quitandinha e de Pedro do Rio, jaa soma de
..mais atingiu
CrS 70 milhões e por isso
não lhes seria possível rcter importância tão vultosa, o que vem demonsirar a má-fé do sr. Botelho.

,

14 (quatorze) anos, ou, se esUverem cursando estabelecimento de ensino. 18 (dezoito)
anos.
Art. 21. O auxílio-funeral
será devido ao executor do
funeral do segurado, no valor de uma vez e meio o salário-mlnimo da localidade onde se realizar o enterramento.
Art. 22. A assistência médlca será proporcionada aos beneficlárlos nas bases estabcle•¦idas no Plano Geral a que
se refere o art. 16.
Art. 23. O custeio do Piano Básico será atendido pelas
contribuições:
— dos segurados, na percentagem de 3% (três porcento) sôbre o salário de contribulção, assim entendida importância igual ao salárlo-mlnimo regional;
II — dos respectivos empregadores, em quantia Igual à
que fôr devida pelos segurados a seu serviço.
Parágrafo único. A percentapem fixada no item I do
artigo poderá ser elevada até
5% (cinco por-cento), por decreto executivo, mediante proposta do Serviço Atuarial, se
assim se tornar indispensável
ao custeio do Plano, após balanço atuarial,
Art 24. Durante os primeiros 30 (trinta) dias de afastamento do empregado de seu
trabalho por motivo de incapacldade, Incumbe ao empregador pagar-lhe o salário.
Parágrafo único. O pagamento de que trata este artlgo deverá ser efetuado com
base no resultado do exame
médico procedido pela Previdíncla Social,
salvo acordo
entre as partes.
Art. 25. O empregador do-

igual denominação do Plano
Geral de que trata a Lei Orgánica da Previdência Social.
6alvo no que a presente lei
dispuser de modo diverso.
Art. 17 — O auxilio-doença
será devido ao segurado que,
após 24 (vinte e quatro) contribuições mensais, ficar incapacitado para o seu trabalho
por prazo superior a 30 (trinta) dias. e consistirá numa
renda mensal igual ao saláriode-beneflclo.
Art. 18 —, A aposentadoria
por Invalidez será devida ao
segurado que, após 24 (vinte
e quatro) contribuições mensais, e estando ou não em gozo
de auxilio-doença, fôr considerado permanentemente Incapaz
para o seu trabalho e insuscctivel de reabilitação para o
exercício de qualquer ativldade que lhe garanta subsistência, e consistirá numa renda
mensal igual à estabelecida
para o auxilio-doença.
Art 19 — A aposentadoria
por velhice será devida ao seguiado que, apôs 60 (sessenta)
contribuições mensais, houver
completado 65 (sessenta e einco) anos de idade, quando do
sexo masculino, ou 60 (sessenta), quando do feminino, e
consistirá numa renda mensal
igual à estabelecida para o
auxilio-doença.
Art. 20. A pensão será devida aos dependentes do segurado que falecer após 24
(vinte e quatro) contribuições mensais, e consistirá numa renda mensal calculada e
rateada na forma estabelecida
para o Plano Geral a que se
refere o art. 16.
Parágrafo único. O pagamento da quota de pensf.0 cessara para os pensionistas menores, quando completarem

tados de saúde.e de vacinação
expedidos , por autoridade >_nltárla federal, estadual ou
municipal,. bem como atestado de bons antecedentes passado por autoridade policial.
I 2.° — Os atestados aludidos no § 1.» serão fornecidos
gratuitamente.
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ÚLTIMO ATO
O sr. Castelo Branco despede-se do Governo com o
garrote definitivo das liberdades públicas no País. A nova
Lei de Segurança Nacional
consolida no Brasil um regime totalitário, onde a Oposição passa a inexistir em qualquer forma válida, desde a
luta legal, partidária, ao simpies protesto de um manifesto. Tudo é passível de prisão,
variando apenas as penalidades impostas aos infratores.
Já nas Disposições Preliminares encontramos no Parágrafo l.<> do artigo 3.°: "A segurança interna, integrada na
segurança nacional, diz respeito às ameaças ou pressões
antagônicas, de qualquer origem, forma ou natureza, que
se manifestem ou produzam
efeito no âmbito interno do
Pais (o grifo é nosso)". Aí
está, em redação vaga, mas
abrangente, toda a "filosofia"
líberticida da Lei. E é sobre
essas Disposições Preliminares que o juiz, ou Tribunal,
deverá inspirar-se (sic) para
proferir sua sentença. E a ditadura, pura e simples, despida dos vestígios de íormalismo democrático de atos anteriores, de semelhante conteúdo totalitário, do marechal
Castelo Branco. A Lei de Segurança engloba e expande as
piores características da Neopolaca e da Lei Antiimprensa.
E o último ato de um ditador confesso contra um povo
livre.
*

*

*

A ditadura, desta feita, não
deixou ura nicho respiratório
à vivência democrática. No
Capítulo II, a Lei começa por
enumerar o óbvio em matéria
de segurança nacional Prevê
penas contra a espionagem, a
sabotagem, etc, constantes
das precauções defensivas de
qualquer nação. Mas o tom
alarmista do documento comuníca a impressão de que o
Brasil está prestes a ser invadido, talvez pelos holandeses e franceses, cujas caravelas já estariam na Baia da
Guanabara, só não tendo
desembarcado, até o momento, em virtude dos cortes de energia, que lhes
impedem a visibilidade. Mas
mesmo nestas passagens afioram as verdadeiras intenções do decreto. No Artigo 11
está proibida a redistribuição
de material de propaganda de
proveniência estrangeira, sob
qualquer forma ou a qualquer
titulo (o grifo é nosso), para

infiltração de doutrinas ou
idéias incompatíveis com a
Constituição. Isso significa o
banimento de toda a literatuTa, de toda obra de ciência
social, de origem estrangeira,
que vá contra o pensamento
da Escola Superior de Guerra. Esta se autoproclamou a
cartilha única pela qual os
brasileiros, doravante, deverão rezar. Não repetiremos
para os leitores os pontos de
coincidência do novo garrote
com os anteriores, já por nós
exaustivamente analisados. Ficaremos nas novidades imaginadas pelo marechal Castelo Branco e sua coorte de pretorianos para silenciar a Oposição. Mas vale assinalar que
todas as penas previstas,
quando aplicáveis a órgãos de
imprensa, são aumentadas, o
que demonstra da parte do
autor um reconhecimento tácito da força e da bravura da
imprensa livre do Brasil contra os pais de regimes monstrengos como este gerado pelo marechal Castelo Branco.
Há constantes ameaças de punição daqueles que ataquem
moralmente as autoridades.
Só quem duvida da própria
moral pode temer tão patològicamente a acusação moral.
Mas este Governo teme tudo
e todos, pois condenará de
seis meses a dois anos de reclusão até quem fizer arruídos (sic) em sessões legislativas, judiciárias, ou conferências internacionais realizadas no Brasil Mais adiante,
estão caracterizados como
subversivos a "publicação ou
divulgação de noticia ou declaração (o que inclui manifestos, cartas-abertas, etc), o
aliciamento político a comicios, reuniões públicas, desfiles ou passeatas". O povo ficará, doravante, em posição de
sentido diante do Governo. Se
um jornal divulgar protestos,
poderá ter a sua circulação
suspensa por trinta dias, sem
prejuízo de outras cominações
previstas em lei Será proibido, portanto, noticiar a própria evidência da opressão.
Não é, por certo, da segurança nacional, que trata este decreto, mas da segurança e da
impunidade absolutas da ciaque militarista cujo domínio
do País o marechal Castelo
Branco pretende perpetuar.

Todos os crimes criados peIa lei estão, como era de se
esperar, sujeitos a foro militar, repetindo-se aqui o texto

da Neopolaca, pleno de desprezo pela Justiça civil Mas
o marechal Castelo Branco foi
além: legalizou as arbitrariedades policiais praticadas (porém, negadas) pelo Governo
nos últimos três anos. Não só
os "crimes" são inafiançáveis,
como inexiste menção textual do direito de defesa do
réu, do seu elementar direito
de comunicar-se com advogados e familiares. O prisioneiro, antes de culpa formada e
ficará suspenso do
provada,
"exercicio da
emprofissão,
prego em entidade privada,
assim como de cargo de administração pública, autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista,
até sentença absolutória". E
o empregador que resistir a
essa violentação dos direitos
humanos, estará sujeito à
multa de cem a hum mil cruzeiros novos. Legaliza-se também a prisão preventiva, válida por trinta dias, sem, novãmente, a mais leve alusão
ao direito do réu de comunicar-se com advogado e familiares. Se os esbirros do
DOPS e oficiais atrabiliários
já usavam e abusavam da incomunicabilidade, podese imaginar o que farão agora que obtiveram sanção legal para suas violências.
Mas a última explosão de
ódio do ditador em retirada
é dirigida contra a irrmrensa.
que, nestes 3 anos, lutou para preservar os vestígios de
liberdade no País. No artigo
57, Capitulo DI, o ministro da
Justiça tem reafirmada a disposição de Neopolaca que lhe
"determinar investipermite
gações sobre a organização
de empresas jornalísticas, especialmente (o grifo também
é nosso) quanto à sua contabi
lidade, receita e despesa. De
volvemos ao marechal a insinuação. Diversos atos deste
Governo apagado que desaparecerá amanhã foram considerados lesivos à economia
nacional não só pela imprensa livre como pelas classes
empresariais e por todas as
camadas sociais conscientes.
Quando a ditadura, em seus
primórdios delirantes, punia
e espancava a torto e a direi*
to, assumimos a primeira
trincheira na defesa das liberdades e dos direitos humanos.
Não será agora que todos já
conhecem ad nauseam Humberto de Alencar Castelo
Branco que nos atemorízaremos com mais um auto-retrato que éle nos legou neste
seu último papetócho discricionário.

O último ato terrorista
praticado na Venezuela
exige algumas reflexões e
obriga a uma advertência,
bani como > formulação de
princípios cobre os caminhos da América Latina
que os extremistas da direlta pensam bloquear com
ditaduras militares e aventurelro- da esquerda, aut**promovidos a intérpretes
do processo histórico, imaginam abrir poi atentados
praticando crimes e justificando todos as repressões.
, O movimento operário
teve dificuldades era superar tradições de terrorismo que estavam ligadas á
sua fase de atraso, e a criação de uma consciência
antiterrorista foi trabalho
penoso de uma geração de
marxistas.
Não é mais que uma
constatação histórica dizer
que o marxismo — até a
degenerescência stalinista —
contribuiu para afastar >
terrorismo dos métodos de
combate. Stalt. reintroduziu-o, quer no comportamento normal do Estado,
quer pela liquidação, no
exterior, dos seus adversarios. O assassínio de Trotsky no México é o exemplo
maior, depois de muitos outros em várias partes do
mundo, tendo of revolucionários dissidentes o privilégio de ser partlcularmente visados.
Na forma, Moscou introduziu modificações na
sua conduta, mas acolheu,
via Tcheco-Eslováquia, o
assassino de Trotsky, oferecendo-lhe uma pensão vitalícia, bem como aos terroristas que liquidaram
Andres Nin, e Inácio Reisse. A proteção estende-se
aos intrumentos da sua hegemonia, como Rakosi, antigo ditador da Hungria, e
responsável pela tortura e
morte de milhares de pessoas. Imre Nagy e Pai
Malatcr, esses, foram executados, apenas, por defenderem; como sabe muito
| bem Kadar, a lndependên| cia nacional dentro do quadro de uma sociedade coclalista.
Enquanto Moscou nao
julgar os terroristas que
serviram os seus desígnios,
.através de serviços especiais
ou de governos enfeudados
à sua tutela, todo o seu formalismo anti terrorista é
destituído de veracidade e
crédito.
Além disso, por muito irrltante que seja dizer isto,
.Moscou exerce uma influoncia nítida «Abre Cuba
que deixou — e neste ponto estamos com Fidel Castro — de ser um protetorado norte-americano,
para tornar-se um semi-
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dêlo — embora defendendo Cuba contra qualquer
idéia de invasão ou a gritaria histérica dos exilados
de Miami — nem ò proPaulo de Castro
cesso da Améri- \ Latina é
traçado pelas guerrilhas,
nem pelo terrorismo — fede membros do partido conômenos, em geral, artifimunista da Venezuela.
cialmente criados, de tipo
As contradições em que
comandos militares apoiaMoscou se envolveu para
dos no exterior, sem ligaisolar Pequim, defender a
sua ocupação de territóçáo com a luta demoerática de massas em têrmts de
rios chineses e as suas poum movimento nacional.
sições no movimento comunista mundial, levam as
Estabelecer uma equivacontradições da sua conduléncia entre isto e a luta
ta onde uma linha oportunacional da Argélia ou do
nista do Estado, capaz de
povo do Vietnam, é escarempalidecer Maquiavel, se
necer da inteligência e deicombina com a aceitação,
prezar a verdade histórica
de fato, de aventuras esticoncreta.
muladas por Havana, assim
As guerrilhas — mesmo
como pela sua presença na
quando algumas, a título
pres ença
tricontinental
exceção, tivessem sido
de
que é uma das comédias
dirigidas
por homens ligamais divertidas represensetores populares,
dos
a
sotada pelos diplomatas
como Hugo Blanco, não
viéticos nas últimas décaconstituem, ainda na medas.
lhor das hipóteses, uma.
Ora tudo isto nada tem
perspectiva para a Améria ver com a América Latica Latina.
na e com o seu processo
Quanto ao terrorismo é
de libertação, prestando
uma
grave ameaça à emanaliás um mau serviço aos
da América Laticipação
seus leitores e Jornalistas
tentaüva de desuma
na,
como Mareei e Nledergang,
das normas
o
viar
processo
os
nosquando apresentam
nacionalise
democráticas,
sos problemas simplificadauma
para
tas,
justificação
de
luta
uma
mente como
a repressão, é a criação da
generais com guerrilhas,
FIP permanente, para a
atribuindo a Cuba uma
anulação de conquistas pee
importância que não tem,
nosamente realizadas em
não pode ter, pois é simdécadas de luta dos povos
insignificante,
plesmente
latino-americanos.
ao lado de paises como o
Se conduzisse ao poder,
Brasil, Argentina ou Méseria, depois, o terrorismo
xico, Venezuela e Colômdo Estado de tipo blanbia.
quista, de uma minoria do
O processo de emaneisuper-homens e do estada
pação da América Latina
policial ditando as normas
é nvito mais .omplexo, tem
a sociedades esmagadas pemodalidades próprias, para
las armas.
cada caso uma filosofia e
O terrorismo na Amériuma metódica, e exige um
ca Latina — pois tratamos
estudo interno, não meros
da situação concreta da
aspectos externos que por
América Latina — é uma
serem mais folclóricos, ou
face da medalha que do
sensacionallstas, merecem
outro lado se apresenta com
especiais referências a cera típica figura da tirania
tos jor-- -.listas estrangeiros,
muito importantes porque
militar numa moldura penescrevem em jornais imtagonal.
portantes e fundamentalA esquerda sofreria um
mente por Isso, mesmo
de irremediável
processo
quando apontem fatos, em
isolamento
e de imediata
si, verídicos — seja a oridescapitalização moral e
entação de militares norpolítica, se aprovasse méte-americanos na represtodos de que sempre acusou
alguns
são, em
países, seja
os
seus inimigos da direia divisão da esquerda latita. Por todos os aspectos,
no-americana — mas incadesde os humanos aos popazes de uma conexão prollticos, o terrorismo deve
funda e lógica com reaser
combatido e denuncialidades específicas, numa
do, não por meias palavisão global.
vras, mas apontando ciaQuebrar a hegemonia
ramente à opinião pública
que pesa sobre a América
o seu caráter funesto, e os
Latina — este é probleque assim agem, bem como
ma fundamental — exige
os que estimulam ações
um sistema de forças, nudesse tipo, ou as permitem
ma dinâmica nacionalista,
"modelos"
excluindo
envolvidos em manobras
e
aventuras.
que nada têm a ver com a
Para nós Cuba não é moAmérica Latina.

América Latina
protetorado soviético, o que
não pode ter a concordânda de qualquer nacionalista da América Latina.
* óbvio que se Moscou
condicionasse a sua "proteção" a Cuba a um desaparecimento do estimulo
claro e ostensivo dado por
Fidel Castro ao terrorismo
na América Latina, esse
estimulo desapareceria automàticamente. Fidel Castro não tem força nem
condições para se manter
sem o apoio econômico, financeiro, militar e diplomatico da União Soviética, em
virtude da situação que
criou e, em certa medida,
lhe foi criada pela opacidade do governo Eisenhower, e o erro, crasso, de
Kennedy, ao permitir uma
invasão grotesca, e a falta
de tempo, para o mesmo
Kennedy, empreender uma
revisão — sem dúvida possível — de Washington em
relação à Havana.
Assim mesmo quando a
responsabilidade direta dos
atentados esteja nos comandos terroristas, adubados
na degenerescência do movimento comunista, e no
atraso e subdesenvolvimento político, a responsabilidade indireta está no exterior. A União Soviética poderia ter uma atitude revoluclonária e condenar o terrorismo, numa declaração
pública e no terreno dos fatos; assume, contudo, uma
atitude de duplicidade ao
abandonar, na realidade, cam i n h o s revolucionários,
mas admite, simultâneamente, que o seu protegido
estimule o terrorismo —
que não é de forma alguma
um caminho revolucionário
— procurando, ao mesmo
tempo, Moscou uma aproximação c>.ica com o govêrno da Venezuela. Por
que Moscou não exerce,
neste ponto, um controle sóbre Fidel Castro, como em
muitos outros? A chave do
problema está no conflito
sino-russo. Moscou necessita de Fidel Castro contra a
China. Paga este apoio,
muito importante, para a
sua frente contra Pequim,
em dólares e fechando os
olhos às loucuras de Fidel
Castro, faturando contra a
China o terrorismo, como
se fosse mercadqrla;iTevolucionárla, limitando-se a
dar a entender para efeitos
diplomáticos que desaprova
pelas declarações contra o
terrorismo do partido, ou

ENERGIA
A nova tabela de cortes de energia elétrica, rediRida e sancionada pelo Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica e pelo coordenador do raclonamento, o inefável almirante Magaldi, representa
praticamente uma reltelração do «tatu» quo, ou enfim,
a situação calamitosa que a Guanabara atravessa.
Continua a população sujeita à interrupção de forneclmento por longos períodos; continuam os principais centros industriais obrigados a uma redução brutal de sua capacidade de produção; e continuam tremendamente sacrificadas todas as possibilidades de
espetáculos, diversões e manifestações artísticas. Ao
mesmo tempo, as contradições do novo ato dos comandantes do escuro não cessam. Veja-se um exemplo:
outro dia, alegaram que as contas a serem pagas pelos consumidores de energia não diminuíam quase nada
porque estes últimos, nos interregnos do racionamento,
ligavam simultaneamente todos os aparelhos elétricos.
Mas no último ato baixado domingo, obriga-se aos consumidores residentes em locais, onde por motivos imperiosos não ocorra racionamento, a reduzirem o seu
consumo em 50%.

Também, nem o almirante Magaldi nem o Ministério das Minas, conseguiram, até agora, ficar informados com segurança da extensão da catástrofe da
Usina Nilo Peçanha, das suas verdadeiras causas e,
muito menos, de qual periodo em que haverá crise
de energia. Fala-se vagamente, as explicações são vagas. Somente as ameaças contra o consumidor é que
adquirem o tom trovejante e irrecorrivel, como se as
autoridades inertes procurassem compensar toda a falta de energia, não só a propriamente dita, como a administrativa, em exercícios verborrágicos.

O povo já está farto de tabelas, entrevistas, ameaças, promessas ou pareceres técnicos que se contradizem. Mas se está farto disso, permanece ainda à mingua de uma ação administrativa eficaz, que, inclusive
neste periodo de crise, racionalize o racionamento e
obtenha suprimento extraordinário para o de/icit de
energia.

ECLIPSE (III)
CASSAÇÕES
Ontem, o marechal Castelo
Branco, em lugar de novas nomeações para os amigos, isto é.
o testamento positivo, dedicou-se
ao sinistro afã de cassar e punir
dezenas de pessoas — o que corresponde ao testamento negativo. Os requintes discricionários
vão até o último dia. Hoje, ninguém sabe o que virá de positivo ou negativo. Só se sabe que é
o último dia de suspense de um
cos períodos mais negros de nos¦a História.

ITARARÉ
Continua a nova batalha de
Itararé pela presidência do Senado. Os disputantes são os srs.
Auro de Moura Andrade e o sr.
Pedro Aleixo. É uma espécie de
confronto Golias x Golias, disputando uma pequena funda, de
curto alcance, na medida da vaidade de ambos. Gostaríamos que
o sr. Auro de Moura Andrade

revelasse igual firmeza de decisão quando se tratasse de repeli.- decretos liberticidas do Executivo. Quanto ao sr. Pedro Aleixo, está como sempre: agindo
nos bastidores, para passar uma
rasteira num ocupante do poder
civil.

GRANDEZA
Ao saudar ontem o presidente da República, o sr. Negrão
de Lima disse que o marechal
Castelo Branco foi um grande
presidente e que o seu grande
Governo não só passaria à História mas também seria reconhecido pelos
contemporâneos.
O povo já não se espanta com a
grandeza desses conceitos do sr.
Negrão de Lima. Apenas indaga
por que se esqueceu de emiti-los
durante a sua campanha eleitoral.

MEDICAMENTOS
O Governo brasileiro admite
que está enviando medicamentos

ao povo do Vietnam do Sul. *
um gesto humanitário, sem dú\ ida. que gostaríamos de ver repetido no próprio Brasil, no Nordeste, e outras regiões, em au¦vilio às
flageladas
populações
por enchentes e outras calamidades.

OPOSIÇÃO
O presidente do MDB, Oscar
Passos, continua a vituperar a
Frente Ampla, não perdendo
eportunidade para apontar-lhe
a.s fraquezas, a inviabilidade,
etc. Ê como se a Frente fosse
Governo, porque contra o Govêrno propriamente dito o sr.
Oscar Passos quase nunca tem o
que dizer, reservando a sua ironia provinciana apenas para os
seus colegas oposicionistas. O sr.
Oscar Passos é um típico represrntante do partido do "sim",
que faz oposição à ARENA, esta
o partido do "sim, senhor".

Quem tiver de contar a
história do militarismo na
República, terd de reportarse aos primórdios da própria fundação do regime.
Porque, em parte, êle se
auoiumou com a indisciplina e as quarteladas, com a
campanha do abolicionismo
e com o avanço do Positirismo no Brasil. A Escola
Militar da Praia Vermelha
era o foco, por excelência,
nào de uma conspiração
política, maj dc uma propaaanda exuberante de tendências filosóficas e demoeróticas, sem reservas. Os
sairiam,
futuros tenentes
puiados ou orientados por
oficiais superiores, seus
professores, como era o caso do tenente-corone! Benjnmin Constant, que tanto
tinha de adepto da Reptíblica como da filosofia dc
Auausto Comte,
O militarismo
político
pronunciava-se ai mais

Civilismo e militarismo
João
areníuadamente. Uma vez
no Governo, criou o "tenentismo", cm cuja fauna
se recrutavam Solon. Mallet, Tasso Franoso. Lauro
Gomes, Jcronijmo França, o
tenente que foi a bordo do
Parnaiba entregar a D. Pedro, já embarcado para o
exílio, o decreto rennblicano, que lhe assegurava os
cinco mil contos para a sua
e a manutenção de sua familia no estrangeiro, e os
outros.
No primeiro decênio da
República esse tenentismo
ainda cresceu mais. Êle se
nomeou a si mesmo censor
da Federação. No limiar do
século, havendo tenentes
que jà eram generais c ai-

¦mirantes, vaticinou-se que

Paraguassú

a Monarquia queria voltar.
Canudos e o místico António Conselheiro, refugiado
numa simples tapera do
sertão baiano, afrontaram,
desafiaram o Governo da
República, que chepou a
mobiüiar cerca dc cinco
mil homens para vencê-la
c arrasá-la.
E' de 1909, com a campanha Ruy-Hermes, o surto
maior desse tenentismo.
Hermes, presidente da Rcpública, teria apoiado fâdas as intervenções dos tenentes e consolidado o tenentismo se não fosse Pinheiro Machado que, aos
poucos, foi redurindo o mal
às suas proporções quase
inofensivas.

Ressurge ile em ncuem*bro de 1930, com Gítúlio
Vargas. Mais ou menos durou até o Governo de Eurico Dutra, o qual, ainda
que marechal e chefe do
Exército, foi o mais civil
dos presidentes da Repúblíca. A roita de Getúlio, já
curado da experiência de
quin2e anos de sustos e intranqüilidade», o tenentismo ainda tentou parecer
que ainda mandaua. Estava, entretanto, superado,
por uma modalidade de
mando, com o oolpe que te
chamou a "Unha dura dq
golpe militar de 31 de mar*
ço de 1964 sob o comando
do irwrechal Castelo Bran-1
co".
Essa linha dura já se con»
sidera, de fato, no poder.
t

BANCO BOAVISTA S. A.;
Uma complet» •rftnlMçi*
bancária.
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PROCURA ÀS ESCOLAS
DO ESTADO RETARDA
ABERTURA PARA 16
Embora marcado para ontem o início das aulas
nos colégios estaduais, na maioria deles somente
no dia 16, será aberto o ano letivo, pois até esse dia
se estende o prazo concedido pela Secretaria de Educação para reabertura dos colégios de ensino médio.
" Enquanto
o Colégio Ri- ra aumentar o número de
vadávia Correia iniciava, candidatos aos colégios do
ontem, efetivamente, suas Governo. Não podendo pa,aulas, os diretores da maio- gar os preços cobrados peria dos outros colégios es- los colégios particulares, os
'taduais
da Guanabara,
pais vêem-se obrigados a
usando a tolerância conce- recorrer ao ensino gratuidida pela Secretaria de
to como única solução paEducação, preferiram co- Ta a educação dos filhos.
meçar as aulas somente na E, explicam os estudiosos
.quinta-feira. Nestes coledo assunto, como a cada
ano a classe pobre fica
^gios, hoje, íoi fixado o horário escolar, escolhidas as
mais pobre, e a classe méturmas e estabelecido o dia dilui-se no processo de
currículo.
pauperização, cresce semTodos os colégios estao número dos que re-duais estão com suas tur- pre
correm ao ensino gratuito.
mas completas, alguns
Como este ano poucas
jnesmo com um número salas de aula e colégios íomaior que a lotação norram construídos, o déficit
mal, como, por exemplo, o
de vagas no ensino médio
Colégio
André Maurois
aumentou. Os colégios es-que, comportando 1.600
taduais, para atender ao
alunos, tem matriculados número cada vez maior de
¦pada menos que 3.600.
aprovados e candidatos, estão sendo obrigados a auMais duas salas de aula de"de
qualquer jei^yerão ser construídas aioi mentar,
André Maurois para atento", o número de vagas. No
demanda de
Colégio André Maurois,
der à
"alunos grande
com capacidade para 1.600,
transferidos de ou-tros colégios.
há 3.600 alunos matriculados. No Rivadávia Corrêa
o número vai a 2.200.
COLÉGIO E' PROBLEMA
Nestes colégios, em virtude do número de matricu"73 Na Guanabara existem
colégios estaduais para lados, acima do que pode
comp ortar normalmente,
alunos do 1.° ciclo, enquancriou-se um problema de
to somente pouco mais de
-30 aceitam estudantes do
ordem didática e pedagógi-2.° ciclo, científico e clásca: em salas de aulas que
comportariam 40 anos, essico. Em conseqüência, surtudam cerca de 50. Essa
ec um grande problema:
"solução" faz cair o nível
com o número considera•velmcnte maior de alunos
de aproveitamento dos alu-do
nos, sacrificando, igualmenginásio, estes, ao passate, o índice de disciplina,
rem para o 2-° ciclo, enírentam o problema da íalpois a moderna pedagogia
recomenda o máximo de
eta de matrículas, face ao
40 alunos em cada turma.
/íúmero menor de colégios.
Mas, entre o problema peAssim, os candidatos ao ei"entlfico
dagógico e o social, os die clássico são em
retores preferem ajudar na
Número maior que o de
solução deste. Entre ter ou
vagas disponíveis.
não ter aula, dizem eles,
.• Também a crescente pau-perização da classe média
preferem que elas sejam
ministradas.
contribui decisivamente pa-
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SOLUÇÃO
A

escola

pública é o

caminho

que

resta aos que vivem de salários fixos

PARANÁ: CONTENÇÃO
A TINGE ESTUDANTES
CURITIBA (Do correspondente) — Situação financeira do Estado que levou
o governo a paralisar várias obras e sustar serviços
extraordinários de diversas
repartições estaduais, atingiu também os restaurantes universitários de Curitiba, tendo os estudantes,
em conseqüência, realizado
uma passeata de protesto
nesta Capital, empunhando
cartazes nos quais se lia:
"No Paraná vale mais ser
boi do que estudante";
Parque Castelo Branco remodelado, estudante mal
alimentado" e "Nunca tantos passaram tanta fome
por causa de tão poucos".
Embora o governador
Paulo Pimentel afirme que
o Paraná poderá alimentar
todo o Brasil, a situação do
Estado, no setor financeiro,
c muito difícil, tendo o govèrno estadual tomado meelidas visando a compressão
de despesas em todos os setores da administração, inclusive no que concerne à

ção feita por 500 universitarios gaúchos do prédio
que abriga o Diretório
Central dos Estudantes—u
o Restaurante Acadêmico,
ambos sob intervenção da
Universidade Federal do
Rio Grande do Sul. O reilor Fonseca Milano continua disposto a não empregar a força, limitando-se a
medidas de caráter judíciai. Falando ao CORREIO
DA MANHA, o líder estudantil Carlos Alberto Vielra, que resolveu desconhecer sua destituição da presidência do DCE e reempossou em seus cargos todos os seus auxiliores, disso que "os universitários
devem ter a oportunidade
de decidir se o reitor tem
ou não podères para fazer
o que bem entende". O
prédio do DCE e do restaurante continua protegido por barricadas montadas com mesas e cadeiras,
tendo os estudantes anunciado o propósito de reagií
ante qualquer medida po-;
licial.

alimentação, com cortes nos
restaurantes universitários
e até nos estabelecimentos
penais.
AGRICULTURA
O Parque Castelo Branco a que se refere um dos
cartazes da passeata realizada pelos estudantes em
Curitiba, é o local onde no
momento a Secretaria de
Agricultura do Paraná realiza a Exposição-Feira Governador Paulo Pimentel,
da qual participam animais
de nove Estados brasileiros. A Exposição, inaugurada no sábado e que deverá permanecer até o próximo domingo, dia 19, é a
terceira realizada em Curitiba e a primeira de sentido nacional, expondo ...
1.270 animais das mais apuradas linhagens.
OCUPAÇÃO
PORTO ALEGRE (Sucursal) — Entrou, ontem, em
seu segundo dia a ocupa-

Prazer de M
como de todo o brasileiro...
é saborear Brahma Chopp

ARAGÃO DÁ ÚLTIMA
ENTREVISTA E VÊ
SUAS REALIZAÇÕES
.«• Em sua última entrevista como ministro da Educação, ontem ocorrida, o prof. Moniz de Aragão enumerou como realizações importantes da sua gestão
•no MEC a aplicação do Plano Nacional de Educação,
!a reestruturação das universidades brasileiras e a
implantação do Estatuto do Magistério.
Disse o ministro Moniz
,de Aragão que no próximo
.dia 16 assumirá o cargo de
'reitor
da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
devendo, nos primeiros dias
de abril, já estar instalado na Cidade Universitária,
ende receberá professores e
alunos e de onde despachará o expediente da Reitoria.
ENTREVISTA
A entrevista do professor
Moniz de Aragão realizouse no MEC, após ter o ministro se despedido do.i
funcionários lotados naquele Ministério, aos quais

agradeceu a colaboração
que lhe prestaram durante
a sua gestão. Também
agradeceu à colaboração da
imprensa, no curso da entrevista, quando disse que
"infelizmente" não conseguira realizar, durante o
tempo que passou à frente
do MEC, o que desejava,
mas que alguma coisa fêz
"para o desenvolvimento
da Educação e Cultura no
Brasil". E enumerou como
realizações suas o Plano
Nacional de Educação, o
Estatuto do Magistério e os
Decretos-Leis de n.°s 52 c
53, que determinaram a reestruturação das universidades brasileiras.

PROFESSORES DO
PEDRO II QUEREM
MELHORES NÍVEIS
O professor Pereira Reis está no firme propósito de impedir, por todos os meios ao seu alcance,
que o processo de revisão do níveis do magistério
secundário retorne à Comissão de Classificação de
Cargos, que considera extinta pela Reforma Administrativa, artigo 106 das disposições referentes ao
pessoal civil. Representante dos professores do ensino secundário na Congregação do Colégio Pedro II,
acha o professor Pereira Reis que a competência
para estudo e julgamento do caso pertence, exelusivãmente, ao DASP, dentro do que ficou estabelecido
no artigo 107 da Reforma.
REVISÃO
"Assim,

disse êle, não
acredito que a revisão de niveis do magistério secundario, hâ quatro meses na DIvisão de
Classificação de
.Cargos, tenha outro encaminhamento, e muito menes
para um órgão, agora, Já 6cm
vida legal".
"Os
do Peprofessores
dro II — acrescentou — são,
cm sua grande maioria, portadores de diplomas da Faculdade de Filosofia. Os que

não são portadores de diplo.
mas, entraram para o Pedro II antes da furidaváo da
Faculdade, mas com registro
regular no Ministério da
Educação e Cultura, o que
lhes dá suficiente e pleno
direito ao que ora relvlndlcam".
"Finalmente, concluiu, temos que levar em consideração um fato bem recente: os
enfermeiros e contadores e,
agora, cs redatores do serviço público íoram promovides para os níveis 20, 21 e
22, enquanto os professores
do ensino secundário 60Írem
uma injustiça".
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Que coisa boa é

BMHMA CHOPP
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Ern Belo Horizonte, onde desponta a moderna arquitetura
brasileira, como em todo o Estado, os mineiros exclamam:
Êta ferro! Que cerveja gostosa! Que aroma! E que pureza! Assim
c o Brahma Chopp que você bebe cm Mi nas e em todo o
Brasil. Seu prazer está garantido pela qualidade Brahma!

HOTÉIS: Serra, Praia, Estações de Água
Bel'Zonne Turismo
Rua México, 70 — S/701
Tel.: 42-4818
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SEMANA SANTA
FAÇA JÁ SUA RESERVA
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Atenção desportistas! Na hora do futebol, vá com a Brahma e ouça a Emissora
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MOURÃO CONTRA A

MUNDO POLÍTICO

Só emenda solve crise da
presidência do Congresso
Mais um dado importante inseriute, ontem, na disputa pela presidência
do Congresso Nacional: o jurista Francisco Campos elaborou parecer que preconiza a solução do conflito entre os
artipos 79 e 31 da nova Constituição,
através de Emenda Constitucional a ser
enviada ao Congresso.
Afirma o sr. Francisco Campos, no
seu parecer, que a contradição entre os
citados dispositivos é flagrante e.que
tem a aprovação de uma Emenda para
corrigir a incongruência o conflito seria
irremediável, insusceptivel, por conseguinte, de solução por artificias jurídicos ou fórmula de acomodação. O artigo 79 confere, de forma nebulosa, ao
vice-presidente, a presidência do Congresso, e o artigo 31, ao presidente do
Senado.
O parecer do sr. Francisco Campot, elaborado a pedido do próprio marechal Costa e Silva, deve ter sido encaminhado ontem mesmo ao presidente
eleito, que à tarde tomava a iniciativa
de chamar à Granja do Ipê, o senador
Daniel Krieger, para com êle examinar
a questão.
A tese sustentada pelo sr. Francisco Campos, ao que se revelou, igualmente, contraria pontos de vista eipressos pelos srs. Milton Campos e
Prado Kelly, que não viam entre as
duas disposições constitucionais qualquer anomalia para conferir ao sr. Pedro Aleixo o direito exclusivo de presitíir o Congresso Nacional.
Além do parecer Francisco Campos, que nesse ponto se ajusta aos pon-

tos de vista defendidos pelo senador
Auro de Moura Andrade, um outro argumento, de natureza irrespondível, veio
á baila ontem, em meio à controvérsia
que se estabeleceu em torno do problema: durante os trabalhos da Reforma
Constitucional, o senador Catete Pinheiro tentou emendar o projeto, mas
a sua indicação foi repudiada pela Comissão presidida pelo sr. Pedro Aleixo.
A emenda do representante paraense na Câmara Alta, de número 622,
mandava alterar a redação do artigo
31, a fim de ajustá-la d norma do artigo 79. E na justificativa da Emenda,
o sr. Catete Pinheiro chamava a atenção do relator para o problema, adurindo que, ou a Comissão de Reforma
Constitucional fazia as alterações, ou
o futuro vice-presidente da República
ficaria sem atribuição.
De nada valeu a advertência do
sr. Catete Pinheiro, como antes também
não encontraram eco as admoestações
do deputado Djalma Marinho no mesmo sentido. Havia muita pressa e ninguém queria perder tempo com os detalhes. Agora, o sr. Pedro Aleixo reclama a presidência do Congresso, mas o
senador Auro de Moura Andrade resiste,
sob o argumento de que não cria qualquer dificuldade, mas não pode deixar
de cumprir o que determina a Constituição. E o artigo 31, da Carta Magna,
coloca o caso em termos incontroversos. Nas reuniões do Congresso, a dircção

dos trabalhos cabe à

Mesa do

Senado.

Gama revê legislação
A primeira tarefa que o
ministro Gama e Silva
executará, logo após a sua
posse no Ministério da
Justiça, será a catalogação • orõenaçfio de toda
a matéria legislativa votada pelo Congresso nos
termos do Ato Instltuclonal n.° 2 e os decretosleis editados pelo presidente Castelo Branco
com fundamento no art.'
30 do mesmo lnstrumento revolucionário.
O trabalho do mlnlstro Clama e Silva destlnatt a levantar com a
mato clareza a massa de
conflitos e duplicidade
existente nessa Legisla-

çfio, para, em etapa posterior, sugerir ao presidente Costa e SUva o
envio de mensagens ao
Congresso retificando as
suas anomalias e derrogando as partes conflltantes.
Aos seus auxlllares, o
sr. Gama e Silva revêlou que a pletora de leis
e decretos criada durante o Governo do maréchal Castelo Branco gerou o tumulto no campo
da Interpretação do Dlrelto Público, nfio obstante os motivos superlorea que moveram o presidente da República.
O ministro Gama e
Silva considera que o

Mais um
Aguardava-se, ontem, que o maréchal Castelo Branco assinasse mais um
Ato Complementar. Desta feita, para
regular as eleições municipais, a fim de
estabelecer o princípio da coincidência.
O novo Ato Complementar era reclamado em face da antinomia que se
estabeleceu ou que se estabeleerá, daqul para o futuro, com a nova Carta
Magna. Esta declara, com efeito, que
as eleições dos governadores se realizarSo em 1970, devendo os pleitos munlcipnls se realizarem dois anos antes,
ou seja em 1968.
Vários Estados da Federaçáo (e Serglpe é um deles) realizaram ou vfio
realizar eleições municipais êste ano, e
os mandatos dos vereadores e prefeitos ultrapassariam o prazo estipulado
na Constituição.
Para evitar o conflito que resultará
infalível da diversificação dos critérios
é que o presidente Castelo Branco, antes de deixar o Governo, baixará mais
um dos seus Atos.
Letras

mortas

Sôbre a pletora de Atos baixados
pelo marechal Castelo Branco, o senador Antônio Balbino fazia, ontem, as
seguintes observações: até a vigência
da nova Constituição, isto é até amanhã,
são válidos e juridicamente perfeitos e
acabados todos os Atos Institucionais e
Complementares que completaram os
respectivos ciclos.
Em se tratando, porém, de Atos cuja
consumação deva verlflcar-se após 15
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Congresso Nacional, em
virtude do exíguo prazo
de dollberaçfio que o AI-3
lhe lmnfts (80 dias), votou com notórias Imperfeições e dubledades leis
de capital Importância
para o correto funcionamento do Poder Público.
Na mesma ordem de
Imperfeições, o cr. Dama
e Silva coloca a Legislaçáo outorgada pelo presidente Castelo Branco
com fundamento no art. 30
do AI-2, em face do pouco tempo de que dispas
para uma análise com.
pleto da matéria legislativa já existente, com o
que criou conflitos lrremovlvelB.

de março, só terão validade jurídica na
medida em que se conciliem com os
preceitos da nova Constituição. Do contrário, não passarão de letras mortas.

LELDE SEGURAN^A
O general Olímpio Mourão Filho foi eleito ontem,
por 12 votos a um — concedido ao ministro Peri
Beviláqua — presidente do
Superior Tribunal Militar
para o biênio 67/68, maniíestando-se na oportunidade "contrário a qualquer
lei de segurança ou de imprensa porque uma democracia forte e estável não
precisa de medidas de excessão para se manter".
O novo presidente do
STM foi eleito em sessão
secreta com a duração de
cinco minutos, declarando
logo após o resultado: "Se
não conseguir manter o
prestígio da Justiça Militar não continuarei no cargo".

Murgel de Resende, vicepresidente em exercício,
que iniciou os trabalhos às
14 horas, com a participação dos ministros Peri Beviláqua, Mourão
Filho,
Waldemar Torres da Costa, Saldanha da Gama,
Otacílio Terra Ururaí, Correia de Melo, Figueiredo
Costa, Grum Moss, Orlando Ribeiro da Costa, Armando Perdigão, Romeiro
Neto e Alcides Carneiro.
Cinco minutos depois foi
anunciada a decisão, quando tiveram inicio os cumprimentos ao general Olímpio Mourão Filho, por juízes, promotores, advogados
e funcionários da Justiça
Militar.

ma sexta-feira, às 15 horas, e perguntado se iria à'
Costa e
posse do marechal "Só
irei
Silva, respondeu:
à minha própria posse se
estiver vivo até lá". O nôvo presidente do STM
ainda, conpronunciou-se,
trário "à extensão da legislação militar aos civis
que tenham praticado delitos políticos" e disse que
em seu discurso de posse
abordará todos esses assuntos.
O diretor-geral do STM,
sr. Norival Guimarães, informou que ainda não foi
marcada a data de posse
dos novos ministros, almirante Silvio Moutinho e
general Ernesto Geisel, nomeados recentemente pelo
presidente Castelo Branco,
para as vagas deixadas pelos ministros Diogo Borges
Fortes e Floriano de Lima
Brayner, que se apresentaram.

POSSE Só A SUA

CUMPRIMENTOS
A sessão plena foi presidida pelo ministro Otávio

O general Olímpio Mourão Filho disse que sua
po3se está confirmada para sessão solene da próxi-

SARGENTO MORTO NO
SUL: ACUSADOS SÃO
6 AGENTES DA DOPS
PORTO ALEGRE (Sucursal) — O juiz Bayard Toledo Mércio decretará no início da próxima semana a
prisão preventiva de seis agentes da DOPS gaúcha,
¦ denunciados
pelo promotor Álvaro Moraes, da 8.a
Vara Criminal, como autores da morte do sargento
do Exército Manoel Raimundo Soares, cujo corpo foi
encontrado com as mãos amarradas, em agosto do
ano passado, às margens do Rio Jacuí.
j
A reabertura do caso colheu de surpresa os jornais
do Rio Grande do Sul, que passaram a dedicar grande parte do seu noticiário ao desenrolar do processo
Judicial.
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não emitiram qualquer nota oficial sôbre o assunto.

OS SEIS
A denúncia oferecida on-

Ilíderl
m SUPER FILTRO J§
& KIN6SIZE M

CAMPANHA
DA CRIANÇA
Colabore, voei também,
•no programa d» amparo
ao monor «bandenedo

RESISTÊNCIA

tem pelo promotor foi inesperada, depois do silêncio
que envolveu os trabalhos
do inquérito policial e" da
Comissão Parlamentar de
Inquérito. Ainda esta semana prestarão depoimento
ante o juiz Bayard Mércio,
os acusados, delegados José
Morsch, Enir Barcelos da
Silva e Itamar Fernandes
de Sousa, além dos inspetores Laurentino Scomazon,
Nílton Teixeira Leal e Salvador Baratz, todos da Delegada de Ordem Política
e Social.
O principal acusado é o
delegado José Morsch, extitular da DOPS, denunciado pelos crimes de coautoria e abuso de autorldade. O policial, que deveria assumir prôxlmamente
a direção da Delegacia de
Costumes, teve sustada sua
posse, Até o momento a
Superintendência dos Serviços Policiais e a Secretaria de Segurança Pública

Nos meios judiciais do
Estado o juiz Bayard Toledo Mércio é tido como magistrado da maior probidade e elemento capaz de resistlr a todos os tipos de
pressão em favor dos seis
agentes denunciados. Em
conseqüência, é quase impossível que os acusados
escapem de uma pesada
sentença condenatórla, ante a quantidade de provas
arroladas pela promotoria.

Capelães vão
ter semana
em outubro
BRASÍLIA (Sucursal) —
Foi marcada para outubro
a Semana Nacional dos Capelães Militares, segundo
informou o arcebispo Dom
José Newton de Almeida,
vigário castrense do Brasil,
ao chegar ontem a esta
Capital.
O encontro com capelães
será realizado em São Paulo e dele participarão mais
de 90 sacerdotes que prestam seus serviços junto a
unidades das Forças Armadas e das polícias militares.

Pronunciamentos
As lideranças do MDB na Câmara
e no Senado vão ler, das tribunas daquelas Casas Legislativas, amanhã, ao
ensejo da posse do marechal Costa e
Silva na Presidência da República, pronunciamentos alusivos ao episódio,
Revelou-se, nfio obstante, que serão
declarações formais, de aspecto generico. No dia imediato, e na medida da
tônica do discurso-plataforma do novo
presidente, é que a direção do MDB
se reunirá para fixar as diretrizes do
grêmio oposicionista com vistas ao futuro.

BANCO BAHIANO DA PRODUÇÃOS.A.
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Renúncia de Mendes
Segundo fomos informados, na reunião de ontem do Gabinete Executivo
da ARENA da Guanabara, o senador
Gilberto Marinho deu conhecimento
oficial ao partido da carta-renúncia do
sr. Mendes de Morais à vice-presidência do grêmio.
Além disso, o Gabinete Executivo
tomou conhecimento oficial das indicações feitas pela Comissão Diretora de
acordo com o Ato Complementar n.°
29 dos nomes dos srs. Flexa Ribeiro,
para presidente, e Lopo Coelho, para
secretário-geral.
A ARENA carioca distribuirá amanhã nota oficial da reunião.

B4JB^^^WPft^^?Vm

* O ministro de Minas e Energia do Governo Costa e Silva sr
Costa Cavalvanti, em contatos com os membros da Comissão de
Minas
e Energia da Câmara, promete introduzir, no Ministério, uma
política
de conteúdo nacionalista. # Reúne-se hoje, o extinto Conselho
Nacional
de Economia, para examinar a situação jurídica dos conselheiros
em face
da extinção do órgão, decretada pela nova Constituição, através
do artigo
181. Diz citado dispositivo que aqueles que não concluíram
os respectiva
mandatos permaneceriam em disponibilidade até o final.
* Sugestão do
deputado Edilson Távora ao marechal Costa e SUva: "Presidente
não
vá atrás de política financeira traçada no papel... Inflação
se combate
— aduziu — com aumento de
produção e uma escala prioritária de
metas. Fora daí é conversa fiada". * O governador Plácido Castelo
é dos poucos governadores que não comparecerão à
posse do novo presidente. Êle já delegou podêres, para isso, ao vice-governador,
general
Humberto Eleri. * O novo presidente da Assembléia Legislativa
cearense é o deputado estadual Adauto Bezerra. Uma indicação e uma
vitória do coronel-deputado Virgílio Távora. * Revela o
governador
Paulo Pimentel, do Paraná, que o adiamento da reunião de
governadores
da região ce. tro-sul decorreu da próxima posse do sr. Costa e Silva.
E
que o novo presidente, na certa, mudará a atual política econômicofinanceira, para "clarear os horizontes anuviados".
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inspirada em "O ROSÁRIO", de Fiorence Barclay

a história de uma mulheFquefugiu do amor
por medo de perdê-lo.
reunindo: CECIL THIRÉ • ARACY BALABANIAN • EVA WILMA
JUCÁ DE OLIVEIRA • grande elenco
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MILITARES
GUERRA
empossado, amanhã, serio
Com o noro governo a ser
no altos comandos do Exér*
feitas modificações Importantes
ontem, do ministro Ademar de
cito Durante a despedida de
chefes militares teráo novas comissões,
que
constava
Queiroz,
como resultante das promoções de
pslo moUvo, acima e
deverio ser movimentados
25 próximo Um dos chefes que
da Guerra, gen. Lyra Tavares,
para substituir o futuro ministro
Fragoso, atual chefe do
e o general-de-Exérclto Augusto
Obras. Para a Dlvlsio Blindae
Produção
de
Departamento
Frota, que chefiará o
da «m subsUtulção ao gen. Süvlo
•
no nome do gen. Ramlro Tagabinete ministerial, fala-se
Santiago do Boquelra. Para
vares Gonçalves, atualmente em
em evidência o nome do
a Escola de Aperfeiçoamento, esti
o gen. Euler Bentet Mon.
substituirá
Luiz,
que
Oscar
gen
convite do futuro ministro,
teiro que Irá para a SUDENE, a
Outra» movimentações catão
gen.'Afonso de Albuquerque.
em estudos.
Augusto Borgea Illho,
ARMAMENTO - O major Heitor
do Parque Regional de Arrecém-nomeado para a dlreçío
transmitir ontem o eomanmamento da 4a. Região Militar, ao
e Apoio ao cap. Luiz
Manutenção
de
do da Ia Companhia
fazia tranqüilo "com
Paulo Macedo de Carvalho, disse que o
cumprido Inhavermos
de
as nossas consciências e convictos
ordem tícnlca
tegralmente o dever e por entregá-la em dia, em
as suas máquinas •
c administrativamente inclusive com têdas
a um Jovem,
viaturas funcionando, e ainda por passar as funçêes
conhecimentos dos
mas experimentado oficial, com profundos
< que, com a sua cultura,
problemas de MotomecanlzaçSo
aaberá. tecapacidade de trabalho, abnegação • Inteligência,
decidir, organhar,
verbos
os
prever,
conjugar
a
certeza,
mos
oi modoi e
coordenar, administrar e controlar, em todos
altos destinos".
tempoi para conduzir a unidade aos seus
o gsn.
A cerfmênla, compareceram entre outros convidados,
Co«t», «dmlÁlvaro Alves dos Santos, o eng.» Fábio de Paula
receber o
nlstrador-regional e o pároco do Santo Cristo. Ao
««»•
comando, o cap. Macedo afirmou que nio mlnlmlxarU
unidade
este
elevado
que
o
conceito
forços para maximizar
• que ao realcançou sob o comando de meu antecessor"
"de que conterei eom a
ceber aquela missão, estava oerto
o apoio de meus superiores
graça de Deus, a orientação e
e a colaboração de seus subordinados".
EPC — O cel. José Fontoura da Cunha foi empossado
ontem na chefia do Estabelecimento Pandlá Calógeras. O eel.
IE Osvaldo Fria» VUar transmlUu o cargo ao ex-oficial de
Ademar de Queiroz
gabinete do ministro da Guerra. O mar.
Sellmann.
fèz-se representar, no ato, pelo cel. Lulx Sheff
ATOS — O ministro da Guerra assinou portarias, tornando
ao
insubsistentes as portarias de 1.° de fevereiro, referente
Coelho; e, a 15 de feBandeira
Ernesto
reserva
da
general
vereiro, referente ao ato que nomeia o cel. Paulo Gadcho
Leal de OUvelra Mesquita para a chefia da 9a. CSMj revertendo ao serviço ativo o sarg. Gabriel Fonseca Ribeiro; exon?rando du funções de assistente-secretário do gen. Álvaro
Tavare» do Carmo o ten. cel. Rubens Mário Gagglano Jobim;
d« chefe do ECIO o cel. José Fontoura Távora, sendo em
conseqüência incluído no QEMA; de chefe do ERS3 o Ml.
Francisco Montarrolo» de Moura Costa, sendo incluído no
da SUva
QEMA; e nomeando: o mal. Gulubano Domingo»
membro da C.P.O. do QOE-QOA, sem prejuízo de suas funeel vet Dado Guterres da
çftes normal», em substituição ao ten
SUvelra; chefe do ECMI o cel Epamlnonda» rerras da Cunha,
sendo excluído do QEMA; chefe Int. da ía. CSM o ten cel
Nllzo Gracel; chefe do ERS 2, o cel Osório. .Vargas Morelrí'
3rasMano;--a»3l3tente--socfétiríò' do" gen Álvaro Tavares do
Carmo o ten cel Abelardo Xavier da SUveira CavancanU Barcelos, cumulativamente com as funçêe» que exerce no EME.
TIRO — O Arsenal de Guerra do Rio vai realizar a par— «ntre a
tlr de hoje, até 16, das 9 ás 12h, prova» de tiro
Ponta do Marisco e o Pontal de SernambeUba. Será obssrvada a distância máxima de 12.000 metros, sendo utilizados
os canhões 40 Antiaéreos. Dirigirá o exercido o ten cel
Antônio Góls Ferreira Filho.
EX-COMBATENTE — Chegou ao Rio o sr. James Knott
Júnior, ex-combatente e diretor do Centro Internadonal da
Informações para a Manutenção da PAZ (IPKO) — «stebelecldo em 1 de outubro de 19«6, sob os auspícios da Federação
Mundial dos Antigos Combatentes — para contato» com oficiais
brasileiros.

MARINHA
Os candidatos ao Colégio Naval que estejam dependendo do exsme de aptidão profissional devem comparecer k»
14h, de hoje, 4 Avenida Presidente Vargas, 290, St, no Ber\iço de Seleção do Pessoal da Marinha, para complementação do exame: Jorge Vítor Ferreira, Edmllson Alves Lopes,
Ricardo Cunha Palheiros, Carlos Afonso Fernandes Testonl,
Gilberto Wanderley Frlsco, Augusto Marinho, Roberto Pinto,
Douglas Thomaz de Lima, Carlos Edson Gomes Feljó, Gilberto Gonçalves Gomes da Costa, Marcelo Tuplnambi Fernandes de Sá, Sérgio Gonçalves Maciel, João Carlos da Cunha
Lima, Neyf Fróes de Almeida, Reginaldo Fernandes, Marco
Antônio Novaes Pereira Lima, Floriano Carlos Martins Pires
Júnior, Marcos José Barbosa, Renato de Matos Filho, Rlcsrdo Valadares Contljo (de Belo Horizonte), José Martins Koessllch (de Prito Alegre), Calo César Costa (de Belo HorItonte), Odilon Fernandes de Melo (de Belo Horizonte), Gérson Elias Lopes, Roberto de Araújo Melo e César Eduardo
Jansen.
DENTISTAS — Deverão ser chamados para a prova ds
radiologia odontológlca, a realizar-se na Odontocllnlca Centrai da Marinha, Ilha das Cobras, às 7h30mln, hoje, Humberto Antônio Vanderlel Leal, Roberto Maurício Bokowskl, Aro(íy Aarão, Juarcz Silva e Souza, Luiz Aldo Cordeiro Leite,
José Wilson Pinheiro Sales, Sérgio Walkirlo Marques da SUva, Luciano Lomônaco, Fabiano da SUva Aguiar e Orglval
Tavares SUva; dia 18 — Valdir Pereira Vasconcelos, Roberto
Tenórlo Lobo, Elson de Oliveira, Evaldo José Coutinho e Oswaldo Ferreira de Siqueira Filho.
NAVIO-AERÓDROMO — Em cerimônia às llh, hoje, assumlrá o comando do navio-aeródromo Minas Gerais o capitãode-mar-e-guerra Eudldes Quandt de Oliveira. Transmitirá o
cargo o capitão-de-mar-e-guerra Edy Sampaio Espelet.
RESIDÊNCIAS — O presidente da República autorizou »
assinatura de contrato entre a Caixa Econômica Federal do
Pará e o Ministério da Marinha, com recursos para a construção de vinte e três residências funcionais, destinadas ao
pessosl que serve na área do 49 Distrito Naval. A lmportãncia total do financiamento é de NCrS 850.000,00. Das vinte
* três residências a serem construídas, dez serão destinadas
ao pessoal subalterno e treze a oficiais.

AERONÁUTICA
O adido de imprensa da Embaixada dos EUA, sr. Jick
Wyant, receberá o titulo de Cidadão Carioca no auditório
de O Globo, dia 28. às lBh.
LVTA — O sr. Knut Hammarskjold, diretor-geral da Intirnatlonal Air Transpor» Assoclstlon, declarou em Zâmbia
que são mais Importantes hoje em dia na aviação a organlzação e a gerência de uma companhia que o próprio govêrno que faz programa de expansão. Inaugurar rotas só para
ter prestigio pode ser perigoso. Companhias pequenas que
Já tenham estabelecido suas linhas nacionais e regionais poderão multo bem — para seu próprio Interesse — entrar
em entendimentos com empresas grandes que Ji tenham experlêncla Intercontinental, sobretudo no momento do desenvolvlmento da moderna tecnologia. Multas operadoras Internacionais Já têm multas companhias pequenas operando conio sócios, com excelentes resultados. Dessa forma, compsnhlss pequenas de países pequenos podem ter multo sucesso
no cenário dos transportes aéreos, pois. Individualmente, isso
seria multo difícil.
NASA — O sr. James E. Webb, diretor-geul da National
Aoronoutici and Spice Administratlon, disse ontem em Washington DC que o gen. Jacob M. Smart (USAF, RET) será
seu assistente especial para análise do programa, em substltulção ao sr. Breenc K. Kerr; o sr. John Biggs passou a
secretírio-executlvo da NASA o cel. L. W. Vogcl, do Corpo
de Engenheiros do Exército, assumira depois de amanhã.
MINISTÉRIO — O ministro Eduardo Gomes passsri a
pasta da Aeronáutica ao ministro Márcio de Souza e Melo,
sexta-feira, dia 17, às 15h, no salão nobre do Ministério, r.a
Rio. As 16h. o brlg. DeoclM? Lim« de Siqueira passará a
chen» do gabinete ao brlg. José Vaz da SUva. Para mUltares, 5? uniforme.
CONDECORAÇÃO - O ten.-brlg. Clóvis Travassos foi
agraciado com a Ordim do Rio Branco, no grau Grã-Cruz,
pelo Ministério das Relações Exteriores.
MISSA — Foi celebrada missa de 79 dia, ontem, na IgreJa da Canddária, pelos mortos no desastre de Monróvla. O
ministro da AeronáuUca fêz-se representar pelo major-av.eng9 Erijard N. Araújo. Compareceram
o presidente da
Varlg, sr. Erlk de Carvalho, todos os diretores da
«ompsrhla; sr. Peter MtUler, da Lufthansa; comandante», fundotirlos e pessoas das famfllas enlutadas.

CORREIO IDA MANHA, Terça-feira, 14 de março de 1867

1.° Caderno

GOVERNO DIZ QUE DÉFICIT
NÃO FOI GRANDE EM 1966
Parente de
Costa no
secretariado

SODRÉ DERROTA JQ
NA ASSEMBLÉIA: SP

O governador Negrão de
Lima negou, ontem, qualquer reforma do secretaSAO PAULO
(Sucursal)
riado, afirmando que sò— O sr. Jânio Quadros somente o sr. Humberto Brafreu, na eleição da Mesa
ga se afastará da Secretaria
da Assembléia de S. Paude Governo, por um perlolo. mais uma derrota politica, desta vez para o godo de 20 a 30 dias, em gôzD
vernador
Abreu
Sodré
de férias para recuperação
da estafa. Será substituído
que, a despeito de apoiar
um candidato da ex-UDN,
pelo sr. Carlos Costa, pae de trânsito parlamentar
rente do marechal Costa e
relativo — o deputado NeiSilva. Desconhecia o afãsson Pereira — para a pretamento do sr. Alberto Basidência, conseguiu reunir
hla, da chefia da Casa Ci63 votos para a ARENA
vil. Era princípio, está precontra 50 obtidos pelo sr.
vista para o fim do mês a
Francisco Franco, candiviagem do sr. Alberto Badato de JQ e do MDB.
Apesar disso, na compohia aos Estados Unidos,
final da Mesa, a
sição
obtenção
de
recursus
para
"chapa" do MDB levou
externos à Guanabara.
sensível vantagem, pois a
Confirmou que a Policia
ARENA oficial elegeu apeMilitar auxiliará a Polícia
nas o 3.° secretário, sr. RoCivil na repressão ao jogo
sa da Silva e o 4.° secretado bicho e ao lenoclnio.
rio, Mantell Neto, êste, poSalientou que durante a
rém, também figurando na
"chapa" de Oposição, além
reunião de sexta-feira última, realizada em seu gablde filiados seus, mas tidos
na conta de "rebeldes".
nete, ficou decidido o fechamento dos 80 hotéis, que
REBELDES
tiveram seus alvarás sasA nova Mesa do legispensos por exploração dD
lativo
paulista ficou aslenocinio. Esses hotéis, apesim formada: Presidente —
alvaseus
cassados
de
«ar
Nelson Pereira (ARENA);
ras, vinham funcionando
vice — Conceição da Costa Neves ,(MDB)f-a;°-vioe
pagando uma multa diária
de 20 cruzeiros novos —.20. --aa-JUveriáí Rodrigues de
Morais (ARENA-Rebelde);
. .saU-Mrttgos.'"Drsse"que a
lfl secretário — Gilberto
tarefa para manter os hoSia.ueira Lopes (ARENAtéis fechados não será fáclL
Rebelde); 2.° secretário —
400
deslocar
de
terá
pois
Osvaldo Rodrigues Martins
guardas para um policia(MDB); 3.° secretário —
mento ininterrupto à porta
Rosa da Silva (ARENA) e
dos estabelecimentos.
Mantell Neto (ARENAO governador Negrão de
MDB).
Lima segue hoje, ao meloNessa eleição, o sr. Abreu
dia, para Brasília, onde asSodré empenhou-se apenas
na vitória da candidatura
slstirá, amanhã, à posse do
- marechal Costa e Silva na
do deputado Nelson Pereira, deixando os demais
Presidência da República.
cargos para uma disputa
Estará de regresso à Guaentre
os parlamentares,
nabara depois de amanhã.
reconhecendo que todo o
Irá acompanhado do viceempenho deveria ser para
governador Rubem Berardo
a derrota de Franco, que,
* de seu ajudante-da-orapesar de ser da ARENA,
dem.
era o candidato oficial do

MDB, e apoiado ostensivamente por Jânio Quadros.
O sr. Abreu Sodré teve
três fatores favoráveis a
vitória, e que influíram
decisivamente: 1) obteve
14 votos no MDB, quando
se esperava que a sua penetração na Oposição não
ultrapassasse a 6 deputados; 2) A ala do PR —
antigo partido de Franco
— votou, em sua maioria,
em Nelson Pereira; e 3) O
MDB não guardou sigilo
necessário de que apoiaria
Franco, oficialmente, dando 72 horas para Sodré
conseguir derrubar-lhe o
esquema.
VITÓRIA POLÍTICA

dições de vitória, e já reconhecia a derrota.
EXPULSÃO
Dois deputados do MDB,
que manifestaram políticamente a sua dissidência —
Juvenal Campos e Alfeu
GasparinI — foram expulsos da bancada do MDB
na Assembléia. O lider
Fernando
oposicionista,
Mauro, solicitou, depois, ao
executivo
do
gabinete
MDB a expulsão de ambos
do partido. Entre hoje e
amanhã, o gabinete examlnará os dois casos, bem
como os dos 14 parlamentares que votaram em candidatos da ARENA.
ABREU

A vitória alcançada por
Abreu Sodré era considerada necessária para o governador paulista conseguir firmar-se polltlcamente na chefia do executivo
de São Paulo. E as coisas
foram colocadas de tal forma que se resumiu não em
uma disputa Pereira-Franco, mas na abertura de uma
guerra declarada entre Jánio Quadros e Abreu Sodré. O prefeito Faria Lima permaneceu neutro,
apesar dessa posição de
eqüidistância do problema
favorecer Jânio Quadros.
Até à tarde de sábado a
vitória de Francisco Franco parecia ser inapelável,
O governador, intensificou,
poréfriT ás suas articulaões
e â abertura dos trabalhos,
no domingo à tarde, a candldatura Nelson Pereira
havia mostrado sinais evidentes de reação. O sr.
Francisco Franco presldlndo os trabalhos do pleito,
tentou
duas manobras:
adiou por três horas a votação e estabeleceu a votação por cargo, em separado, para evitar a marcação das cédulas. Apesar
disso, não tinha mais con-

CAMPANHA

Em entrevista que concedeu ontem â imprensa, o
governador Abreu Sodré
disse que a vitória de seu
candidato, deputado Neison Pereira, à presidência
da Assembléia Legislativa
representou a
primeira
grande vitória do governo
no campo político. Aduziu,
porém, que tal vitória íoi
da ARENA, não representando por isso uma derrota do sr. Faria Lima. Tratava-se de uma vitória do
Estado e não do Município.
"Todavia — acrescentou —
foi uma derrota do sr. Jánio Quadros, que havia
convocado os seus deputados para um resultado diíerente."
Disse também o governador que o senador Carvalho Pinto, como homem
do partido, ajudou a vitória da ARENA. "Infelizmente, o único senador da
situação que assim procedeu foi o prof. Carvalho
Pinto, pois o outro trabalhou em favor do MDB",
afirmou o sr. Abreu Sodré,
deixando claro que se referia ao sr. Auro de Moura Andrade.

DA

CRIANÇA

Colabore, voto. lambtm, no programo do amparo ao
menor abandonado.
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NEM TODOS
OS BANCOS
PARARAM
PARA VER 0
RACIONAMENTO

PREVISÃO
Segundo estatísticas oficiais o de/icit orçamentario do ano passado foi iníerior ao previsto ao iniciar-se o exercício pois, não
computadas as despesas extra-orçamentárias, esperava-se que alcançasse o tripio da quantia. O incremento da arrecadação é
apontado, ainda pelos dados oficiais, como principal
causa desta redução, ao lado das medidas de contenção ditadas pelo Governo
federal.

Lopo recusa
cargo na
ARENA da GB
Aprofundou-se ontem a
crise interna que está envolvendo a ARENA da
Guanabara, com o deputado Lopo Coelho não aceitando sua indicação para o
cargo de Secretário-geral
do partido, indicação formulada pelo grupo contrario ao marechal Mendes de
Morai?, no mesmo documento enviado ao Tribunal Regional Eleitoral, "comunicando" que o sr. Flexa
Ribeiro era o "novo presidente da regional partidaria".
Também, contrariado com
a atitude daquele grupo —
que classificou de compro•Tnetedor à ética e à disciplina partidária —, o senador Gilberto Marinho,
que assumiu interinamente a presidência, em substituição ao Sr. Mendes de
Morais, ameaçou renunciar
ao posto. Fonte partidária
informou que os srs. Gilberto Marinho e Lopo Coelho, antigos correligionários
rio deputado Mendes de
Morais, não desejam participar da manobra desencadeada pelo grupo lacerdista do partido contra o
ex-prefeito.
ARTICULAÇÕES

v\

-v—

Um de/icit de cento e
trinta e dois bilhões de cruzelros é o resultado do Balanço Geral de 1966, cujos
relatórios, depois de estudados, foram remetidos ao
Tribunal de Contas á-i
União pelo ministro da Fazenda, Otávio Gouveia de
Bulhões.
O balanço, quinhentas
páginas ilustradas com gráíicos, foi dirigido
pelo
contador geral da República, Álvaro Brandão que,
valendo-se de sistemas da
mais moderna técnica contábil, encerrou o trabalha
apontando uma cifra Je
seis trilhões e sete bilhões
de cruzeiros antigos, na receita arrecadada, para seis
trilhões, cento e trinta e
nove bilhões de despesa.

Alguns bancos sofreram bastante com
a crise de energia elétrica e os consequentes cortes de circuito. Muitos tiveram de suspender algumas ativldades, de restringir outras, de modificar
horários de operação. Muitos, mas
nem todos. Os bancos que trabalham
com o Bureau de Serviços IBM nao
chegaram, praticamente, a sentir os
efeitos do racionamento. Realizado
totalmente a noite, o Plano Padrão de
Contas-Correntes continuou a funclonar normalmente, atendendo a 45
Agencias de 9 diferentes bancos, que
- apesar da crise - continuaram 83
suas operações em regime normal,
com o movimento diariamente atuallzado.
A preocupação em servir sempre melhor ó uma constante da IBM. Eo seu
Bureau de Serviços - que dispõe de 5
modernos computadores eletrôplcos,
funcionando com gerador próprio está capacitado a atendera quaisquer,
solicitações de serviços permanentes ou temporários. Basta um telefonema para que um representante da
IBM procure o banco Interessado, estude o problema e sugira soluções sem compromisso.

IBM
BUREAU DE SERVIÇOS
Rua do Ouvidor, 70
4.» andar-tel. 31-4010

A deputada Lfgia Lessa
Bastos, integrante do Gabinete Executivo, iniciou ontem várias articulações destinadas a combater a indicação do sr. Flexa Ribeiro
para a presidência da seção
regional, desenvolvendo, parelalamente, entendimentos
contra a inclusão do deputado Rafael de Almeida
Magalhães na direção do
partido, na vaga existente
no Gabinete Executivo com
o afastamento do ministro
Adauto Cardoso. A sra. LIgia Lessa Bastos está tentando montar um esquema
no sentido da eleição do
sr. Lopo Coelho para a presidência da ARENA estadual.
CONTRA
Ontem, terminou não havendo número regimental
para que o Gabinete Executivo decidisse quais os
substitutos dos srs. Adauto
Cardoso e Danilo Nunes na
direção do partido. Enquanto isso, cresceu a reação contra o nome do sr.
Rafael de Almeida MagaIhães, tendo o ex-deputado
e ex-ministro da Viação,
Maurício Joppert, firmado
documento contrário à indicação do ex-vice-governador da Guanabara. Os
cx-deputados Paulo Duque,
Domingos Dângelo e João
Xavier, também, colocaram
suas assinaturas no documento, o qual — segundo transpirou — é articulado pela sra. Llgia Lessa
Bastos.
CTC
O sr. Antônio Carlos dn
Fonseca, diretnr-representante da oposição na Cia.
de Transportes Coletivos,
anunciou, ontem, que vai entregar relatório ao deputado Carvalho Neto, ltdcr
da ARENA na Assembléia
Legislativa, fazendo graves
denúncias contra a atual
direção da CTC. Disse o
sr. Carlos da Fonseca que
a divulgação do documentr, será decidida pelo líder
da bancada.

QUATRO CANTOS
Á visita do velho marechal
O presidente da República visitou,
na tarde de ontem, a Câmara dos
Deputados.
Pouco antes, o sr. Dias Meneses
afirmava que tal visita era constrangedora para o Parlamento que o visitante espezinhou, tripudiou e denegriu.
E acrescentou:
Nesses melancólicos três anos,
não foi capaz de um só gesto de grandeza em relação ao poder político do
Pais. Humilhados fomos e, se de cabeça baixa suportamos todas as impertinências, foi porque êste gesto de grandeza, êste sim, um gesto de grandeza,
correspondia ao anseio nacional de não
permitir o Parlamento que a nação resvaiasse para a ditadura total. Seria
uma visita protocolar, mas sem dúvlda alguma, constrangedora, tanto para
êle como para todos nós.
» * *
terminando:
E
Uma visita plenamente dispensável, portanto, que a Câmara como um
todo deveria recusar.

Injustiça
A rejeição pelo Senado Federal da
indicação feita pelo presidente da República do advogado Roberto Barcelos
de Magalhães, para exercer as funções
de Juiz Federal Substituto no Estado
da Guanabara, causou profunda repercussão nos meios forenses, onde desfruta do melhor conceito, já que foi Auditor da Justiça Militar, e é antigo e
conceituado advogado do Banco do Brasil, sendo autor de várias obras juridicas já tendo, inclusive, integrado as
listas tríplices elaboradas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara.

Política e políticos
O sr. Delfim Neto é grande apreciador de peixadas e aos sábados, depois do expediente, geralmente vai
almoçar em um dos restaurantes da
Barra da Tijuca.
Já tem muita gente pensando em
mudar-se das feijoadas sabatinas de
Copacabana, para o ar mais puro que
está soprando depois da Avenida Niemeycr...
Do deputado Martins Rodrigues,
sôbre o novo Govrno:
— Eu sou como São Tome: quero
ver, para crer.

Patachós, que ainda habitam, primltlvãmente, aquela região do extremo sul
da Bahia.

Exposições
A Galeria L'Atelier apresentará a
partir do dia 20 de março, uma exposição de armas antigas da coleção
de Plácido Pinto, uma das maiores do
Brasil. Serão apresentadas maças de
guerra medievais, um guante de armadura com espada embutida e um
fuzil japonês — ambos do século XVI
— e muitas outras peças entre as
quais um canhão do tempo dos holandeses no Brasil.
A Mela-Pataca convida para o coquetel de apresentação das talhas, desenhos, óleos e collaffcs de José Guilherme Rios, no próximo dia 16, às 21h.

Gente
O advogado Romeu Rodrigues Silva, catedrático em duas Faculdades,
telegrafou ao presidente da República recusando o cargo de juiz federa!
substituto no Estado do Rio, para o
qual fora indicado pelo Governo e aprovado pelo Senado.
»

*

O critico Eduardo Portella foi convidado pela Universidade de Colúmbia
para ministrar curso sôbre assunto de
sua especialidade. Portella estará em
Nova York no próximo período letivo ocupando-se de Cultura Brasileira,
que é a sua cadeira na Faculdade Na
cional de Filosofia.
* •
O sr. Alim Pedro acaba de ser convidado para dirigir o Instituto de Resseguros do Brasil, mas ainda nâo decidiu se aceitará. O sr. Allm Pedro há
dias foi apontado como campeão em
recusar cargos, e diz preferir esta qualificação a ser indicado como campeã
em cavar cargos.
O sr. Joaquim Xavier da Sllvelr.
presidente do Embratur, voltou há pou
co de Minas empressionado com as
grutas de Maquine, como potencial de
turismo. E sugeriu de imediato, para o
melhor aproveitamento do local, a cobranca de entrada para torná-las autosuficientes, na conservação e promoção.

A dentadura do faraó

Ontem também realizou-se um jantar cravate-noire na embaixada itallana. O embaixador e sra. Eugênio Prato homenagearam o ministro italiano
Giuseppe Scaglia, chefe da delegação
extraordinária italiana à posse do marechal Costa e Silva.

Os primeiros raios X tomados doí
faraós do Egito mostraram que Ramsès II sofria de abscessos dentais.
Utilizando um aparelho portátil de
ralos X equipado com dispositivo nuclear de produção de eletricidade, o dr
James Harris, professor de Medicina
Odontológica da Universidade de Michigan, em cooperação com o dr. Samyr Lutfy, professor da Universidade
de Alexandria, recolheu impressões dos
maxilares das múmias reais do Museu
do Cairo.
— Ramsès II — declarou o dr. Harlis — sofria de abscessos e Unha sofrido considerável perda dos tecidos ósseos-alveolares. Seus dentes estavam
muito gastos, talvez devido ao seu rcgime alimentar.

África

Teatro Universitário

Os paises africanos, dos quais o
Governo brasileiro não tomou conhecimento nos últimos três anos, estão, agora, na expectativa de modificações da
política africana no Brasil. Prova disto é a próxima abertura da embaixada
da Tunísia aqui, precedida pelo envio
à posse do marechal Costa e Silva do
chefe da delegação tunisina na ONU,
embaixador Richard Drlss, ex-ministro
das Comunicações do seu país e membro do Bureau político do Neo Déstour,
partido único da Tunísia.

O Festival Mundial do Teatro Universitário, êste ano será precedido de
um colóquio internacional do Centro
Nacional da Pesquisa Científica, sôbre
o tema "Dramaturgie et socleté aux
XVème et XVIIème slècles". Êsso colóquio reallzar-se-á em Nanei, de 14
a 21 de abril de 1967.

Todo Rio
O embaixador do Uruguai e sra.
Felipe Amorim Sanchez, ofereceram recepção ontem, em homenagem ao vicepresidente do Uruguai, sra. de Pacheco Areco e do subsecretário das Relações Exteriores e sra. Jerono Araucho.

Logo após a posse do marechal Costa e Silva, chegará, também, o novo
chefe da representação diplomática da
República Árabe Unida, que está sendo
chefiada, até o momento, pelo encarregado de Negócios Kamal AboulKhoir.

?

*

•

Na ocasião serão apresentados dlferentes espetáculos montados quer por
elencos universitários quer por grupos
de jovens profissionais, com peças conhecidas ou inéditas daquela época. As
candidaturas devem ser endereçadas
ao Comitê de Selection du Festival, 45,
Cours Léopold, 54 — Nancy.

Pinga fogo

Foi concluída a edição, em quatro
volumes, pela Editora Tempos Brasileiros, de todo o teatro de Nelson Rodrigues. O último volume lançado reúNo Itamarati, enquanto isso, a mu- ne as peças O Beijo no Asfalto, Oto
dança que se anuncia parece ser do Lara Rezende, ou Bonitinha mas Ormesmo vulto. Todos os secretários-ge- diluiria e Toda Nudez terá Castigada
rais vão ser substituídos, sendo que o *** Moradores da Ilha de Paquetá esembaixador Donatello Grieco, secreta- tão reclamando contra o barulho irerio-geral-adjunto para Assuntos da Eu- quente e as noitadas de serenatas qua
ropa Ocidental, África e Oriente-Próxl- vêm sendo realizadas no Distrito Pomo, cuja manutenção no posto che- licial da Rua Comendador Lage, por
gou a ser cogitada, poderá ser o novo elementos da Policia de Vigilância. E
chefe do Departamento Cultural e de perguntam se não é Justamente a poInformações.
lícia a encarregada de zelar pela tranqüilidade dos moradores da Ilha...
•*? A Escola de Samba Acadêmicos do
A outra misga
Salgueiro voltará a cantar Liberdade,
D. Eugênio Salles, arcebispo de seu samba-enrêdo no último carnaval,
Salvador, celebrou na última sexta-íei- amanhã à noite, na Casa Grande, onde
ra, no Monte Pascoal, missa campal se apresentarão também Nelson Cavapara comemorar a inauguração, pelo quinho, Zé Kétl, Clementina de Jesus
•••
governador Lomanto Júnior, de 700 c todo o elenco da Rojo de Ouro
Brasileira
de
Engenharia
Sociedade
A
quilômetros de estradas de rodagem,
Naval — SOBENA —, com a colabodentre as quais 36 em asfalto.
ração da Coordenação dos Programas
Pós-Graduados de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro
A missa teve o simbolismo de re- e a Escola de Engenharia, convida para
viver o ato religioso celebrado no mes- a conferência, seguida de debates, sõ"Os Efeitos da Pesquisa no Promo local em 1500, quando da desço- bre
só
gresso da Indústria Naval Holandesa",
berta do Brasil, para significar que
agora a região teve acesso à clvili- a ser pronunciada pelo professor A.
Jacqucc W. Lap, diretor do Netherzação.
lands Ship Model Basin, de Wangeningen, Holanda, no salão nobre da
Como em 1500, a missa também foi Escola de Engenharia da UFRJ, às 17h
assistida por toda a tribo dos índios do dia 17 de março.
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Mortos na
Monróvia são
identificados
Dezesseis dos 33 mortos no
desastre com o avião da
'
Varig, em Monróvia, Capital
da Libéria Africana, no último dia quatro, que se cncontravam no Instituto Médico Legal do Estado, foram
identificados e transladados
para suas cidades de origem,
durante o domingo passado.
Segundo o Serviço de Relações Públicas da companhia
^ aérea, os corpos, transportados para diversas localidades, Inclusive de outros paises, pertenciam a Roberto
Bedran,
Aloisio
Bodmer,
Naglb Boulos, Mário Renzo
Brevedan, Cecília Castelanl,
Ollvla Chedid, Ibrahim ElAzouet, Nadeleine Ghandour,
Suzana
Stergios Giotauli,
Goffard, Maud Fontes Latour,
Félix Amgel Mohalen, Açucena Zasbeck, Manfredo Segre, Teresa Simoneti, Myr. thes Stelnbrecher, Muriel
Swamer, e Alia Zasbeck.

INCÊNDIO DESTRÓI
FÁBRICA DE CAMISAS
NA LEANDRO MARTINS
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CATÓLICAS

Santa Matilde

Um incêndio que irrompeu, ontem, às 18h40min,
no prédio de 3 andares da Rua Leandro Martins, 14,
destruiu totalmente uma fábrica de camisas que
funcisnava no 3.° andar, causando prejuízos, também, a uma pensão instalada no 2.° pavimento e a
uma casa de laticínios no andar térreo.
PEG-PAG
Violenta explosão verificou-se, na manhã de ontem, no setor de manutenção do Supermercado PegPag (Avenida Bartolomeu
Mitre), saindo gravemente
feridos três empregados da
casa comercial. As vítimas,
com queimaduras de 1-°,
2.° e 3.° graus, foram internados no Hospital Miguel Couto. São: Jurandir
Rodrigues de Sousa (casado, 30 anos, comerciário,
Avenida Conde de Aljesus,
s/n ¦— Queimados), Conrado Chuab (solteiro, 27
anos, comerciário, Rua Na-

buco de Freitas, 125) e
Abelardo Soares da Silva
(casado, 29 anos, mecânico, Rua da Bica, 15 — Piedade). Segundo apuraram
as autoridades da 15a. Delegacia Distrital, a expiosão íoi causada por combustão espontânea numa lata de 20 quilos de óleo.
SANTA CRUZ
Outro incêndio irrompeu,
na madrugada de domingo,
no Café e Bar Pedro I, localizado na Rua Felipe Cardoso, 55, em Santa Cruz,
destruindo parcialmente o
estabelecimento.
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Irmãos disseram que são espancados todos os dias e afirmam que são inocentes

Ladrão deixa
bilheteiro
de calção

RESTANTES

IRMÃOS APANHAM NO
XADREZ SEM PARAR
E JURAM INOCÊNCIA

Ainda se encontram no
IML, aguardando comunica. ção dos parentes ou responsávels com a Varig, os corpos de Giuseppe Bianchi,
Luigi Gale, Patrizio Hainzl,
Ramero Medianl Landini, Angiolina Lanzaroni, Danilo e
Lia Pavesi, Sami Raffoul,
Nydia
Ranseyer,
Douglas
Robson Montgomery, Angela
Saulo, Michael Sobanski, Rodolfo Valenzuela e Teresa
Vecchiarelli.

Autoridades da 27.a DD descobriram, ontem, no
Morro da Grota, em Cavalcante, um hospital improvisado que funcionava com orientação de Juventina de Melo, moradora naquele morro, com a
finalidade única de socorrer bandidos feridos em
tiroteios. Além de deter a "médica", a polícia apreendeu no local grande quantidade de material apropriado para serviço de pronto socorro. A diligência
deveu-se a denúncia apresentada por um ex-delinquente — Luiz Carlos Tiago de Souza, o "Buda" —
que, desejando regenerar-se está auxiliando as autoridades na captura de ex-comparsas.

SAO PAULO (Sucursal)
— Cerca de NCr$ 3 mil foram roubados, na madrugada de ontem, do bilheteiro do Cinema Cruzeiro,
quando este passava pela
Avenida Rio Branco, cm
direção do escritório da íirma.
Segundo declarações da
vítima, acabara de descer
de um coletivo quando íoi
obrigado, por três desçonhecidos bem vestidos, a
entrar cm uma camioneta,
onde um outro homem esperava e na qual foi conduzido até a Avenida Marginal do Tietê. Naquele local íoi despojado de suas
roupas e de sua pasta, que
continha, além dos 3 mil
cruzeiros, documentos da
firma onde trabalha, sua
marmita e ingressos já inutilizados. Consumado o assalto, os ladrões deixaramno em calção na rua e fugiram.

Dois irmãos gaúchos foram presos, ontem, no
Viaduto de Quintino, por detetives da Delegacia de
Roubos e Furtos, acusados de chefiarem uma quadrilha de ladrões de automóveis cujos membros foram
agarrados semana passada em virtude do capotamento da Kombi que pretendiam usar para praticar seus
crimes.
Os irmãos — Raul Oberdan Nascimento e Renato
Tadeu Nascimento — que estão no Rio há quatro

SAO PAULO
SAO PAULO (TRP-CM) Chegaram, ontem à tarde, em
São Paulo, os corpos de Olívia Chedid, Teresa Simoneti,
Ibraim Tasbeck, Açucena
Iasbeck e Alia Iasbeck, vitimas do acidente com o DC-8
da Varlg, sendo entregues
aos familiares, logo depois do
desembarque em Congonhas.

Raio mata
2 durante
temporal
SAO PAULO (Sucursal) —
Um ralo matou, na madrugada de domingo, dois operarios que se abrigaram do vio.
lento temporal que se abateu
sobre a cidade, em um barração de madeira, na Vila
Matilde. Os corpos das vitimas foram encontrados por
populares pela manhã. Segundo declarações de pessoas
que se encontravam com os
operários fulminados — Carlos de Araújo (1!) anos, solteiro) e Wilson Roberto do Vasconcelos f 19 anos, solteiro) —
no momento do temporal,
todos caminhavom pelo leito
da Estrada de Ferro Central
do Brasil, Carlos e Wilson,
entretanto, não querendo se
molhar, correra mpara o
barraco e se abrigaram. Logo
depois um raio caiu sobre o
casebre, matando-os.

tt

~tê

ffl

OLÍDERDOSCIGARROS

G$550
CtatOPESSA
iitsnuiiOifiiMs

Ao ser detida, Juventina
negou haver socorrido qualquer bandido, afirmando
que suas atividades "clínico-cirúrgicas" no morro
eram apenas as de parteira.
Na delegacia, entretanto,
foi desmascarada por "Buda", que a acusou de ter,
há oito meses, extraído uma
bala do peito do assaltante
Norival, que fora ferido
num tiroteio com outros
bandidos. Segundo "Buda", Norival ficou oito dias
"internado" no "hospital" de
Juventina. Outro bandido
que pelas acusações frontais
do ex-delinqüente teve uma
bala extraída de um braço
na clínica do morro, após
travar tiroteio com a Policia, íoi Sebastião de Oliveira Barreto, o "Tiãozi-

JACÓ DIZ NO MUSEU
QUE NÃO FOI ALUNO
DE LUPERCE MIRANDA
Em depoimento ontem, às 15h30min, no Museu
da Imagem e do Som, Jacó do Bandolim contestou a
gravação feita no sábado por Luperce Miranda, afirmando que nunca fora aluno dele, porque aprendeu
seu instrumento sozinho.
O jornalista Ornar Terra, que participava da
'"o respeito
entrevista, interveio para lembrar
que a
mair
Miranda
destacando
de
Luperce
merece",
pessoa
Museu,
que este, em suas declarações para o acervo do
não fizera senão elogiar Jacó do Bandolim.
NOVO CICLO
Observou o jornalista
que com as refutaçõos de
Jacó do Bandolim, o Museu da Imagem c do Som
poderia estar iniciando o
ciclo das constatações, ao
que o diretor Ricardo Albim protestou afirmando
que tal ciclo simplesmente
nfio existe nem existirá
dentro cias funções do museu.

mm

íder,
SUPER FILTRO
KINGSIZE

Segundo Jacó do Bandoüm, a única vez em que
foi a casa de Luperce Miranda íoi para assistir a
uma briga de galo e que
ao fim de pouco tempo teve
que se retirar porque Ludava a deperce não lho"impressionavida atenção,
do que estava em tocar
uma íóric de escalas ao
bandolim". A isso. conrluiu Jacó do Bandolim,
"não posso chamar de
aula".

FE1RANTE BALEADO
NO CANTAGALO:
POLÍCIA INVESTIGA
O feirante João Luiz Gonzaga, de 25 anos. morador na Rua Olegário Mariano, 54, deu entrada, ontem, no Hospital Miguel Couto apresentando fratura
exposta da perna direita produzida por bala. Declarou ao detetive de plantão no hospital que passava
pela Rua Teixeira de Melo — Favela do Cantagalo
— quando ouviu um disparo e sentiu-se ferido. As
autoridades da 15.a Delegacia Distrital não estão
aceitando a versão do feirante c esperam que ele
melhoro seu estado para interrogá-lo.
BALEADOS

«um»

nho", que também permaneceu internado por alguns
dias. "Buda" acrescentou
que além desses existem
vários outros bandidos
"clientes" de Juventina.
Ainda seguindo rienúncias de "Buda", a Polícia
João
prendeu os assaltantes
dos Santos, vulgo "Barriga"
"Vanzie Ivan da Silva, o
nho". O primeiro, ao que
ficou apurado, abrigou em
casa os bandidos "Djalminha", "Paulo Catete", "Bira" e "Joaquinzinho", autores de inúmeros assaltos em
Rocha Miranda, Irajá, Turiaçu, Vicente de Carvalho,
etc. Entre as proezas da
gang. estão os assaltos a caminhões de entrega de gás
engarrafado. "Vanzinho" é
distribuidor de maconha em
Rocha Miranda e "olheiro"
da quadrilha.

Quatro indivíduos — todos pretos — penetraram,
na madrugada de ontem,
numa padaria localizada
na Rua Cruz e Sousa, 134,
Encantado, c após terem
imobilizado o gerente do
estabelecimento, sr. Vivaid0 Brasil Nunes e o emdeste.
Antônio
pregado
Gonçalves Martins (casacio, 54 anos. Rua Ferreira
Gonçalves, 554). tentaram
assaltar a casa comercial.
Irritados ;.o verem que
na caixa não havia nada.
passaram a dar tiros a tôr:o e n direito, atingindo o
padeiro por duas vezes, na
perna e?querda. A vitima,

após medicar-se nu Hospital Salgado Filho, apresentou queixa na 25." Delegaria Distrital. Os assaltantes
fugiram.
Logo após, ali dava cntrada, o bancário Luís Carlos de Araújo (solteiro. 21
anos, Rua da Lapa, 223).
com ferimento penetrante
no tórax esquerdo, sendo
removido para o Hospital
Sousa Aguiar. Contou a
vítima ao policial de serviço que, passa\a peln Rua
Maranhão, no Engenho de
Dentro, quando foi abordada por dois indivíduos —
um pardo c outro branco
— que tentaram assaltaIo. Ao reagir, acabou send0 baleado por um deles.

Filha do conde Ebrierty, da
Saxônia, a princesa Matilde
foi educada num convento
de que era abadessa a avó
da pequenina fidalga.
Dali saiu para casar-se com
o nobre Henrique, da Alemanha, mas a vida da corte
em nada alterou seus hábitos piedosos.
Seu exemplo de caridade
acabou influindo na conduta
do esposo, que também se
mostrou mais compreensivo
com os necessitados.
Enviuvando, Santa Matilde
suportou duras provações,
inclusive desavenças entre
seus filhos Henrique e ótão.
Reconquistando seus bens,
por eles confiscados, fêz

construir vários conventos,
recolhendo-se às vezes a um
deles.
Após piedosa existência, fêz
confissão pública de seus pecados, recebendo a extrema
unção e falecendo a 14tde
março do 968.
* * *
"Nos perigos, nas iógústias, e em todas as
coisas duvidosas, pensai,
procurai e invocai a
Maria."
SAO BERNARDO
* * *
SANTOS DE HOJE r.
Matilde, Leão, Zacarias,
Bonifácio, Paulina.

DENÚNCIA

MULHER MANTINHA
NO MORRO HOSPITAL
SÓ PARA BANDIDOS
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Baleado
troca nome
no hospital
Com ferimentos produzidos por bala na perna esquerda, mão e pé direitos
e afirmando que fora baleado por desconhecidos nas
proximidades da Central do
Brasil, um indivíduo que
disse chamar-se Nilton Ribeiro dos Santos e residir
na Rua Vitor Alves, 85,
Bangu, íoi medicado, na
madrugada de ontem, no
Hospital Sousa Aguiar. Momentos após ter êle saído
do hospital, ali surgiu uma
mulher de nome Nair, dizendo-se sua amante.
Acrescentou que o verdadeiro nome do ferido é Jorge Peçanha e que o fato
ocorreu na Rua Frei Caneca, nas proximidades do
prédio n.° 60. Quando íoram chamar o detetive de
plantão para ouvi-la, a mulher desapareceu. O fato
foi levado ao conhecimento
das autoridades da 4.a DD
que estão em diligências
para esclarecer o que realmente ocorreu.

anos, juram inocência e afirmam que foram envolvidos pelos quadrilheiros devido a um acaso, acrescentando que "estamos apanhando dia e noite e não nos
dão água para beber e nem nos deixam ver um advogado."
NO QUARTEL
Raul Oberdan Nascimento (solteiro, 22 anos, Rua
Xavier dos Pássaros, 300,
ap. 201) disse que tudo
começou em 23 de dezembro último, quando, estando preso no quartel dos
pára-quedistas, de onde deu
baixa recentemente, recebeu a visita de seu amigo
Jorge Nazaré, que se fazia acompanhar de Nelson
Caetano dos Anjos, elementos que, posteriormente, veio a saber serem ladrões de automóveis organizados em quadrilha que
tinha como terceiro integrante um marinheiro por
nome Jorge Família.
Contou que Jorge Nazaré
propôs montar sua Kombi,
que sofrerá um desastre,
acabando por vender-lhe
uma carroçaria usada, por
NCr$ 400 (quatrocentos mil
cruzeiros antigos), que pagou parceladamente durante o tempo em que esteve detido no quartel, de
onde saiu em 29 de janeiro. A montagem da camioneta — acrescentou — foi
terminada somente em 18
de fevereiro, ocasião em
que Jorge Nazaré confessou-lhe que se tratava de
uma carroçaria roubada.
Seu azar foi ter deixado
as chaves da Kombi com
Nazaré, que, antes que êle
tivesse tempo de dar queixa às autoridades, saiu com
ela, para furtar carros na
Zona Sul, terminando por
bater e capotar no caminho de Jacarepaguá, acabando preso, e vindo a

Promotor
exonera
na Polícia

Mãe queima a
filha menor
e desaparece

O novo inspetorgeral da
Polícia, promotor Victor Junqueira Aires, exonerou quase todos os funcionários lotados naquela inspetoria, que é
o órgão fiscalizador de todas
as dependências da Secretaria
de Segurança, "trabalho que
somente policiais com um passado irreprochável poder desempenhar".
Disse o promotor que ao
assumir o cargo encontrou
lotados na Inspetoria funcionários públicos que não sàn
policiais c nada têm a ver
com a Polícia, daí a reformul.ição que está fazendo e que,
aliás, está causando um rlima de intranqüilidade entre
certos policiais.
Consta que os funcionários
exonerados impediam por
meios escusos que cregassem
até as últimas conseqüências
determinados inquéritos administrativos instaurados contra
policiais envolvidos em atividades criminosas c apontados
como mentores ou participantes de irregularidades — o
que, entretanto, foi desmentido pelo promotor Junqueira
Aires.

A Polícia da 22.' Delegacia Distrital está caçando
Edna Maria de Jesus (Rua
Santo Antônio, s/n.° — Favela de Vigário Geral),
que, com uma colher em
brasa, queimou, anteontem,
no rosto e nos braços, sua
filha Ana Maria de Jesus,
de 9 anos, abandonando-a
em seguida no barraco.
A menina, em estado lamentável, íoi encontrada
ontem, pelo seu padrinho
Melquíades de Araújo (casado, 38 anos, Rua da Prefeitura, n.° 12 — mesma
favela), que fora visitá-la
c que a levou para o Hospitai Getúlio Vargas, onde
ela ficou internada.

existência da quadrilha à
tona, quando da vistoria da
camioneta, no Departamento de Trânsito, por um
agente que o delegado de
Roubos e Furtos, Aloisio
César Fernandes, tem ali
de prontidão.
Jorge Nazaré, ao ser prêso, apontou Raul Oberdon
como o chefe da quadrilha,
para fugir às responsabilidades maiores e, no apartamento deste, a Polícia
apreendeu um motor de
Volkswagen e outros materiais que foram dados como sendo furtados pelos
quadrilheiros. Raul — segundo afirma — abandonou sua casa ao saber do
desastre ocorrido com a
Kombi, por temer vir a ser
envolvido em complicações
com a Lei, "uma vez que
Jorge Nazaré já me reveIara ter usado na montagem uma carroçaria roubada".
Os irmãos, que foram
presos na Rua Goiás, Viaduto de Quintino, afirmaram que "estamos passando o diabo no xadrez, apanhando dia e noite, não nos
dão água para beber e nem
sequer nos deixam ver um
advogado para impetrar
habeas-corpus, recurso a
que temos direito, porque
não fomos presos em fiagrante e estamos arrolados
cm inquérito cujas provas
testemunhais são falhas".
Renato Tadeu Nascimento (solteiro, 19 anos, mesmo endereço do irmão),
disse que "não posso ficar
preso porque estou com
meu sistema nervoso completamente abalado e minha saúde muito precária,
em virtude de uma punhalada que levei nas costas,
recentemente, quando fui a
um baile", acrescentando
"a comida aqui na caque
deia só vem uma vez por
dia, pela manhã c, assim
mesmo, nem cachorro come".

Rachel de Moura
(MISSA DE 7? DIA)
Almeida Rcbcllo,
Ivo
Gen.
Rcbcllo,
Almeida
Constantlno
Rcbcllo,
Arnold
Margarethe
Deli* Ferreira Rcbcllo, Denlse
Ferreira Rcbcllo e Aurélio Ferrelra Rcbcllo, agradecem ai manlfestações de pesar recebidas
por ocasião do falecimento de
sua extremada mie, sogra e
av6 RACHEL DE MOURA RIBEIRO e convidam os demais
parentes e amigos para asslstirem .1 missa que, em sufrágio
de sua alma, seri celebrada na
próxima sexta-feira, dia 17, as
9h30mln, na Capela do Colégio
Militar (Rua S. F. Xavier).
21705

AO MENINO JESUS DE
ARAfELI
Agradeço uma graça. DIRCE
ALMEIDA.
6033

AGRADEÇO
a

Agradeço uma
Sta. Fllomena.

grande graça
YOLANDA.
21474

AGRADEÇO
CAMPANHA

DA

Agradeço a S. Expedito uma
grande graça. YOLANDA.
21673

CRIA N Ç A

Colabore, você tombem,
no programa d* amparo
ío menor abandonado.

MADRE TERESA MfCHEL
Agradece uma grande graça.
LEONIDIA GONÇALVES. 15133

ATOS RELIGIOSOS

Ricardo Fasanello
(FALECIMENTO)
A Família de RICARDO FASANELLO comuni» o seu
falecimento e convida parentes e amigos para o sepultamento hoje, terça-feira, dia 14, às 11 horas, saindo ;o
féretro da Capela Real Grandeza. 5359S

SALVADOR
SIGNORELLI
(30.° DIA)
A Diretoria e os acionistas da Cia. 3 de Maio de
Administração Comércio e ind. S. A. agradecem ai ü$nifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento do seu grande benfeitor e fundador SALVADOR
SIGNORELLI, e aos que compareceram à missa de 7.° dia
e convidam para a missa de 30.° dia que será celebrada
em intenção de sua bondosa alma, no Allar-Mor da Igreja de São Francisco de Paula, amanhã, dia 15, às 9,30.
Agradecem, desde já, a Iodos que comparecerem a esse
ato de fé cristã.
67"5

THEÂ LÉVY
(VIÚVA LION LEVY)
Tilli-Rulh, Rlchard, Hermann, Grada, Debbie, Ricardo e Paulo, profundamente consternados com a perda i>
reparável de sua queridíssima mãe, sogra e avó, agrpdecem a todos que os assistiram e confortaram neste
doloroso transe.
23794
¦•¦¦¦•^¦•^¦^¦¦¦i

AMAURY FIGUEIRA
(MISSA DE 7.° DIA)

i
*
1

Francisco de Paula Figueira e senhora, Armando Ltfjz
Figueira, senhora e filha, Amilcar Figueira c senhora.e
demais parentes, agradecem as manifestações de pesar r%cebidas pelo falecimento de seu querido filho, irmjfr,
cunhado c tio e convidam os parentes e amigos para» a
missa de sétimo dia, que será celebrada amanhã, quartafeira, dia 15, às 10h30min, na Igreja de N. Sa. do RosáMo
, oiáta
(Rua Urugualana).

ARMANDO DIAS MAIA §
(MISSA DE 7.° DIA)
Sua família agradece as manifestações de pesar rccj}bidas por ocasião do falecimento do seu inesquecível
ARMANDO e convida os amigos para a missa que manda
celebrar em intenção de sua boníssima alma, amanha,
quarta-feira, dia 15, às 10h30min, no altar-mor da Igreja
de São Francisco de Paula, Largo de São Francisco.

801)1

SARA RODRIGUES LIMA

!

(FALECIMENTO) J
Elysio Rodrigues Lima, senhora, filhos, noras e
netos; Helena Rodrigues Lima de Gouvêa, filhos, geriro, noras e netos c Octavio Rodrigues Lima e senhora cumprem o doloroso dever de comunicar o falecimento de sua querida irmã, cunhada e tia — SARA
RODRIGUES LIMA — c convidam os parentes
^c
amigos para o sepultamento a realizar-se hoje, tôrça-feira, dia 14, às 15 horas, saindo o féretro da Cjipela Principal do Cemitério de São João Batista, para
a mesma necrópolc.
53599

CARMEN
CAMPOS
PORTO
(79 DIA)
As famílias Campos
Porto,
Paulo Paeca e Miguel Calmon
Filho, convidam demais paren.
tes » amigos para a missa que
ferio celebrar
alma da
por
querida CARMEN, amanhã, dia
15, Is 10 horas, no altar mor
da lgre|a S. Francisco de Paula.
15345

JULITA
PACTO!
(MISSA DE 30? DIA)
v
José Paciello Filho e famltla,
convidam os parentes e amigos
para assistirem a missa de S0?
dia que pela alma boníssima
jde
sua filha JULIETA mandam telebrar,
ras

alcançada
6051

amanhã, dia 15 is 9 hoIgreja Sio Sebastião, e

Sta^CeclllaemBangu^^21l70

AO MENINO JESUS DE
PRAGA
Agradeço a graça
COTINHA.

na

AO MENINO JESUS
•
DE PRAGA
-

Agradeço a graça alcançada.
IRENE.
1?756
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1.° Caderno

PLANEJAMENTO CONCLUI PLANO DECENAL
O Escritório dt Pesquisa
Econímlca Aplicada, do Ministério do Planejamento, dlvulcou, ontem, í um resumo do
Plano Deccnol de Desenvolvi.mento Econômico c Social,
cujo objetivo central é estabe~!èceras principais diretrizes
da política dt desenvolvimento
econômico da Governo federal,
para O período 1037-1976.
PLANO DECENAL
O Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e 8odal foi coordenado pelo Eserltório de Pesquisa Econômica
Aplicada do Ministério do PUnejamento, e teve a colaboraCio d* representante!! dos dlversos Ministérios, de órgãos
regionais • estaduais e do setor privado, numa iniciativa a
portas abertas que talvez nSo
tenha precedente em nosso
Pais. t constituído por um
conjunto de documentos a seren revistos, discutidos amplamente e, se aprovados, transformados em política do Govêrno "um ponto de partida, como
conjunto coerente de progra'mas, para um esforço de aperfeiçoamento da política ecoíiòmlca. Esforço que ss espera
.seja intensificado noa próximos
anos, mediante troca de experiência entre os 9etores público
a privado da economia brasileira".
O objetivo central do Plano
é estabelecer as principais dlretrizes da politica de deienvolvimento econômico do Govêrno federal para o período
1967/1076. Essas diretrizes têm
como elementos normativos:
a) —a programação da produção, do consumo e dos investimentas da Unllo, de suas
"Autarquias, Empresas e Bodedades de Economia Mista, com
-a identificação du respectivas
fontes de financiamento;
„UIb) — a deflnlçío dos critérios de açio Indireta do Go,y*rno federal através dos instrumentos institucionais de
regulação econômica.
. O primeiro desses itens corresponde ao programa de ação
econômica direta do Govêrno
federal e das entidades sob seu
eontrtle, na produçlo de bens
e serviços e na geraçío de renda • despesa. O segundo, A
descrição doe mecanismo* indireto* por meto dos quais o
Govêrno pretende influir sabre aa unidades d* decisão descentralizada da economia — o
setor privado e os governos estsduals e municipais. O plano

de açio direta se desenvolverá
em pormenores para o qtltnqilênlo 1967/1971, com a espectflcaçfio setorial dos orçamentos-programa, mas se limitará
à fixação de certos indicadores gerais para o período
1972/1976. Essa divisão se justlíi-a naturalmente pelas dificuldades de previsão em economia, as quais prejudicam a
validade das projeções para um
futuro relativamente distante;
de fato, a perspectiva apresentada para o qüinqüênio 1972/
1976 destina-se apenas a fundamentar as decisões programadas para o qüinqüênio 1967/
1971, principalmente nos setores onde os investimentos exígem prazos relativamente longos de maturação. Quanto aos
Instrumentos institucionais de
ação indireta (politica monelegislação econômica,
taria,
etc.), o plano se limita I descrlção qualitativa dos critérios
gerais de sua utilização, não
pretendendo entrar em seus
pormenores quantitativos. Trata-se, com efeito, de instrumentos de ação flexível a curto prazo, e que devem ser
adaptados às variáveis conjunturals, não cabendo portanto a
sua quantificação num plano
de desenvolvimento a médio e
a longo prazo.
As técnicas de planejamento
econômico destinam-se a subordlnar os elementos normativos a determinados objetivos
naturais previamente fixados.
A produção, os gastos, o investlmento dos setores sob o
controle do Govêrno passam a
se apresentar como variáveis
endógenas, calculadas em funçâo dos objetivos gerais de desenvolvimento, e não apenas
com um somatório descoordenado de programas setoriais. E
claro que, para conseguir essa
se faz
perspectiva ordenada,
mister estender a análise muito além dos elementos normativos sob o controle do Govérno. Surgem ai os modelos econométricos de crescimento global, as projeções indicativas
sóbre o comportamento do setor privado, através dos quais
se procura calcular a produçio e o investimento adequados nos setores sob o controle do Govêrno. Essa programaçio Indicativa, presente em todo plano de desenvolvimento,
tem sido a origem de freqüer.tes mal-entendidos. A muitos
causa estranheza o fato de o
Govêrno programar o comportamento de elementos visívelmente fora do seu controle, e
sujeitos a tantas influências
imponderáveis, como a taxa de
crescimento do produto real ou
a produção de bens e serviços
exclusivamente a cargo do setor privado. A resposta é que
essas projeções não représentam
qualquer compromisso
programitico, mas simples expectativas tomadas como base
de cálculo, t claro que essas
projeções têm nue ser entendidas com a devida flexlbiüdade, dadas as notórias difi-

fbólardo CHACRINHA Barbosa
apresenta
Bm\W

«A NOITE DOS PÁSSAFtoS"!
Quem levar o pássaro mais bonito
e o que llzer o maior número de
acrobacias, receberá

culdades de previsão com economia. Ê claro também que o
conteúdo prático do Plano se
limita aos seus elementos normativos, diretamente sob o
controle do Govêmo. Opinam,
porém, ot autores do Pbjio que
a politica econômica resultante da aplicação desses elementos normativos possa ser muito mais eficiente se êies se
subordinarem a determinados
objetivos globais de que quando eles se apresentarem como
simples decisões arbitrárias dos
órgãos governamentais. Essa c
a razão que recomenda o pianejamento, não sô As economias centralizadas, mas também àquelas onde grande parte da atividade econômica se
exerce por melo da livre empresa.
ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO
Dispondo a economia de sltuaç&o Interna e externa muito mais favorável do que dois
anos atras, já corrigidas as distorções mais sérias do sistema de preços, reduzida consideràvelmeute a Inflação, saneadas as ílnnnças públicas,
regularizado o balanço de pa(tamentos, solucionados os mais
sérios problemas dos principais
setores, reformadas aa estruturas econômicas e sociais, lnstltuclonallzado o mecanismo de
ccordenaç&o econômica, introduzldo o orçamento-programa,
sensivelmente elevada a produtlvidade da administração centrallzada e descentralizada, farse-ft possível, no próximo qülnqüênlo, fortalecer o setor privado e público nacionais, mantendo sistematicamente elevados níveis de Investimento e
produção, para o mercado Interno e externo. Com Isso, terá
a atual politica econômica
atingido seus propósitos fundamentais, de preparar a economia nacional para uma fase
de progresso acelerado, sem
distorções
A análise das principais estratéglas de desenvolvimento
consideradas exeqüíveis conduz
a uma perspectiva de crescimento da capacidade de produção de bens e serviços e taxas quo ee elevam cerca de 5%
em 1967 até pouco mais de 6%
a partir de 1969. Tal expans&o
de capacidade parece compatlvel com taxas de crescimento
do produto Iguais ou superlores a 6%, se levarmos em conta a absorçào de capacidade
ociosa verificada em alguns setores e mudanças tecnológicas
náo Incorporadas á função de
produção.
As referidas perspectivas de
crescimento sáo compatíveis
com o acentuado declínio da
taxa de Inflação, nos primeiroa anos, e sua virtual ausência nos últimos anos do perlodo do Plano. Para esse efelto. prevê-se uma queda no
consumo do Governo, com parcela do produto nacional, •
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VALIOSOS PRÊMIOS!
Um SHOW de originalidade!
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a expansão da divida pública,
financiando parcela sempre
maior do déficit governamental. A participação do Govêrno tenderia a declinar, tanto
abo ponto de vista da partlclpaçlo de sua despesa total
no produto como da participação doa investimentos públicos
no Investimento votai. A despeito disso, o montante destes
permanecerá em níveis elevados, principalmente para atender às necessidades de infraestrutura e de certas indústrias
básicas (nitadamente slderurglft)

As possíveis limitações ao desenvolvimento, na base das taxas previstas, podem originarse do lado do esforço interno
de poupança e d" setor externo. Quanto ao primeiro fator,
as necessidades de formaç&o de
capital exigem taxas de lnvestlmento bruto, nos últimos
anos do decênio, um pouco superlores a 20% (em termos
reais). Be é verdade que. na
fase de intensa Industrialização. taxas dessa ordem foram
registradas, cabe lembrar que
as disposições de Investir do
setor privado, emergindo de um
período d<> luta antilnflaclonária podem permanecer aquém
daexpeotatlva. Para efeito de
redução das necessidades de
capital e de expansão das
oportunidades de emprego, foi
programada uma ascendente

nteorção .de mão-de-obra, cujo
contingente cresceria a taxas
que variam de 3,0% a 3.5% de
19(7 c 1971, permanecendo nessa nivel ao final dó decênio.
Com relação ao setor externo, sem embargo da substituição de importações Já alcancada pela economia brasileira
e da política de promoção de
exportações programada, as necessldades de Importações de
bens de capital e bens Intermedlários associados com os
elevados níveis de nlvesttmento e produção esperados paTecem conduzir a um déficit
em conta corrente que tenderia a expandlr-se no fim do perlodo, embora dentro de proporções consideradas permlsslveis
PRIORIDADES ECONÔMICAS
E SOCIAIS

O Brasil conseguiu desenvolver-se rapidamente entre 1947
e 1961, mas à custa da acumulação de Inúmeras distorções
que acabaram por conduzir à
paralisação do desenvolvimento. Não só grassou no Pais a
inflação galopante, mas tembém se atrasaram alguns setores de base, e os Investimentos sociais. Após o período corretlvo de aplicação do PAEO
Já se pode pensar na retomada do desenvolvimento acelerado.

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ
COMUNICADO H.° 9/67

do Café, tendo em
A Diretoria do Instituto Brasileiro
da Organização
vista a recente deliberação do Conselho
a t*to ******
Internacional do Café, exigindo que.
as exportações de café
de Origem, destinado a amparar
idos Tradicionais, seja
Mer
considerados
nara os palsei
em valor equi.
exportação,
de
s.l.s
d.
afixado um número
refere o Certificado,
valente ao peso do café a que se
COMUNICA:
de 1967, passa « vlgo,
que, a partir de 1.» de abril
de Origem,
Certificados
dos
selaoem
de
rar o sistema
Organização
da
118,
n.»
Resolução
a
conformo dispõe
na Integra,
Internacional do Café, transcrita abaixo,
para conheclmonto dos Interessados;
->
Resoluções números 21»
que continuam em v.gor as
20/64 e Jl/64, renúmeros
Comunicados
os
e
276
e
Origem.
de
letivos a Certificados
RESOLUÇÃO NÚMERO llí
6 setembro 1966)
(Aprovada na Sétima Reunião Plenária,
DE CERTIFORTALECIMENTO DO SISTEMA
FICADOS DE ORIGEM
DO CAFÉ
CONSEUHO INTERNACIONAL
.
CONSIDERANDO:
,
exportadoQue as exportações de alguns Membros
Conautorizados
pelo
res tim ultrapassado o», limites
""

os MemQue o Artigo 36 do Convênio estipula que
necessárias
medidas
as
adotar
deverão
bros exportadores
de todas as dispopara assegurar a Inteira observância
e autoriza o Conslcões do Convênio relativas a quotas,
a qu. adotem
selho a solicitar os Membros exportadores
o perfeito cumpria
assegurar
necessérlas
as medidas
,.„„...•,„
mento destas disposições;
o Coniel.io
Quo o Artigo $1 do Conrtnlo prevê que
o fornecimento dss Informapossa solicitar aos Membros
funcionamento, e
rios quo considere necessérlas a seu
solicitadas da
rue os Membros forneçam as Informações
exata
e
possível,
minuciosa
mais
forma
RESOLVE:
a observarem
Auxlllsr os Membros sxportadores
o Direas obrigações Impostas pelo Convênio, solicitando
a tais Membros,
tor-Exeeutlvo a fornecer trimestralmente
de Selos de Exa partir do 1 abril 1967, um número
um valor total correspondente s
com
Café
de
portsçáo
trimestre.
suas exportações autorizadas para tal
de Origem, exExigir que a todo o Certlflcad
ptra amparar as exMembro
produtor,
um
por
pedido
"m no Anenão .
p taçõss com destino a países quo
de Exportaçai
Selos
de
número
um
afixado
se|a
B,
xo
do café a que se
de Café em valor equivalente ao pêio
refere o Certificado.
Origem ex3. Determinar que os Certificados de
a partir de 1 abri
Membros
produtores
pelos
pedidos
em outros paises
1967 só serio vélldos para a entrada
Anexo B), ou para
Membros (diversos dos relacionados no
do volume de
a emissão de Certificados de Reexportação,
Secafé correspondente ao peso do café Indicado pelos
Certificado.
los de Exportação de Café afixado ao
Dar Instruções ao DlretorExeeutlvo porá que
Inclua reconvoque uma comissão técnica consultiva, que
Importadores
e
exportadores
Membros
presentantes dos
necom o fim de elaborar as Instruções pormenorlzsdas
selos de exporcestarias ao funcionamento do sistema de
de 31 dezemtação de café, a serem distribuídos antes
.
,
bro 1966.
Informem
Solicita, aos Membros produtores que
telegrama, a 15
a Organlxação Internacional do Café, por
cada mês subsede abril 1967, o no 1.» t no 15» dia de
o qual tenham sido utiqOonto, do volume de café para
de 15 dias.
no
anterior
período
selos
llzodos
6. Estabelecer o aegulnte processo especial para
em funcionamento a
que o sistema de selos aeja posto
partir de 1 abril 1967:
exa) O mais tardar até 1 março 1967, os Membros
Organização Interportadores deverão solicitar á
de
nacional do Café a primeira parcela de selos
exportação de Café. A distribuição de selos cobriri -. exportações autorizadas sob regime de quomais
ta durante o terceiro trimestre de 1966-67,
autorizados
quaisquer remanescentes de quote
dot orlmelro e segundo trimestres de 1966-67.
Café deOs pedidos de Selos de Exportação de
exportade
saldos
e
os
excessos
verão declarar
ocorrer, nos trição | ocorridos, ou suscetíveis de
mestres anteriores do ano cafeeiro 1966-67.
a
b) Ao rever o* pedidos de selos para o período
Inlclar-se a 1 abril 1967, o DlretorExeeutlvo
verldeveré partir da suposição de que não se
os
ficaram saldos do quota nos essos em que
Membro* exportadores:
na apre(1) tiverem mala d* 60 dias de atraso
sentação das estatísticas mensais de exportação; ou
na re(2) tiverem mali de 30 dias de atraso
messa h Organização Internacional do Café
das duplicatas de Certificados de Origem.
7. Dar Instruções ao DlretorExeeutlvo para que,
de
aa emitir futuras provisões de Selos de Exportação
que
ajustamentos
consideração
Café, tome em
quaisquer
trimestrais autoripossam ter ocorrido nas exportações
xadas; quaisquer excessos de exportação comunicados
forma trazidos ao
pelos Membros exportadores ou doutra
conhecimento do Dlretor-Exeeutlvo; quaisquer punições
fatores
ou exonerações porventura em vigor; e outros
habilitá-lo •
que o Dlretor-Exeeutlvo acredite possam
e o
administrar o sistema de Certificados de Origem
a que sesistema de selos da maneira mais conducente
iam alcançados os objetivos do Convênio.
as
I. Autorizar o Dlretor-Exeeutlvo a tomar todas
medidas necessérlas i solução dol problemas administrativos e das dificuldades praticas Imprevistos que possam
surgir durante os primeiros tels meses de funcionamento
o fluxo
do slsteme, de forma a que não se|a estorvado
autoda café dentro dot llmltot flxadot it exportações
rlzadas.
a
». Abrir o crédito de US$ 40 000, com recurso»
do Café,
serem avançados pela Organização Internacional
selos e efetuar
para eobrlr o custo de preparação dot
selos
at demalt despesas necessárias a que o tlstema de
seja pêtto em funclonemento durante o ano-cafeelro
196647.
Rio de Janeiro, 10 de março de 19(7
LEONIDAS LOPES BORIO
Pretldente
535'4

As condições atuais exigem
um crescimento bem mala
equilibrado e mala cuidadosamente planejado do que aquêle que se verificou na década
pausada. Noa quinze anoa que
se seguiram ao término da Seuunda Guerra Mundial, o Brasil dispôs ài um caminho fãcil de desenvolvimento, qual
fosse a industrialização substltutlva de importações. Havia
um mecanismo automático de
garantia de mercado para as
Indústrias que se Instalassem
no Pais, o qual atuava como
poderoso incentivo aos investimentos, mesmo num processo
de crescimento desequilibrado.

Atualmente as oportunidade»
de substituição de Importações,
embora consideráveis, em certas áreas, são bem menos ampina do que há de? ou quinze
anos Os tnvestlmeiitoB se basearáo agora no crescimento do
mercado, e nào mnis nas sunt
dimensões absolutas, tornandose. pois, bem mais sensíveis ao
comportamento do sistema econômlco. Ê3se aspecto exige
no vn concepção bem mnis culdada de •programação do desenvolvimento, Fem que se repitam es distorções do pasKUlO.

Dentro dessa il:".ha, o Plano
IXccnal fixa ns seguintes piloridades básicas :
a) Prioridades setorial»
1 — Consolidação da infraestrutura e das Indústrias básicas
Revolução tecnológica
3 na agricultura e modernização
do sistema de abastecimento.
b) Prioridades sociais
1 - Revolução sorlal pela
educaçfto,
1 - Consolldaçáo da política
habitacional.
ri Prioridades institucionais
— Fortalecimento da empresa privada nacional.
— Dlnamlwiçio da Administração Pública pela Implantaçio da Roforma Administrativa
A consolidação da Inlra-cstrutura é elemento lndispensíivel para formar as bases de
uma economia moderna e dlnâmlca. A torça dinâmica do
desenvolvimento brasileiro, no
inpós-guerra, foi a expansão
dustrial, primeiro de bens de
consumo e em seguida de bens
de produçío. O Brasil se encontra, no momento, em condições de entrar racionalmente numa terceira fase, de con.
solidarão das suas Indúslrlii.s
r/« Base labrangendo: indústrias de bens de produção, indústria siderúrgica, Indústria
Indusmatérias-primas
de
trlals), principalmente no tocante a matérias-primas industriais e outros bens intermedlários como sejam: Indústrias químicas, metais não fer.
rosos, papel e celulose etc.
Por outro lado, o desenvolvimento industrial e dos demais setores deve basear-se
numa infra-estrutura moderno
e eficiente, abrangendo os setores dc energia (energia eléti1ca, petróleo e carvão), Transportes e Comunicações. Esso

ráter de empresa industrial
com boa administração técnica e comercial (atentos os »•pectos de segurança) ao érgão responsável pela execução
dos serviços.
No que diz respeito ã agricultura, há que atender a duas
prioridades básicas:
a> — a transformação tecnuliiglca da agricultura tradlclonal:
b) — a melhoria dos metodos de comunicação.
O Plano propõe uma série
de programas capazes de aiterar a médio prazo a ftslonomia do problema, no campo da pesquisa, da melhoria
de sementes, matrizes sêmentais, e a fertilização do solo.
na mecanização, na expansão
da área agrícola e na defesa
sanitária. Tais programas especifleos se concentrarão nos
produtos de maior consumo
para as grandes massas urbanas: carne, leite e principais
cereais.
Para os mesmos produto?,
ou seja, aqueles de consumo
popular generalizado, é preriso. Igualmente, cul.lar do sistema de abastecimento, principalmente para os centros urbanos, sob os dois principais
aspedos: transporte e mecansmo de comercialização. No
tocante á comercialização, a
solução geralmente encontrada em paises desenvolvidos
tem sido no sentido de fortalecer. ao mesmo tempo, o produtor e o distribuidor a vareJo. de modo que o intermediario não se torne suficientemente forte para impor altas
margens de comercialização. O
sistema de distribuição a varejo na base de supermercados pode ser bastante eficiente. e provavelmente a melhor
solução, na medida em q\ie
a
funcionem
segundo
eles
fórmula )á consagrada:
pequena margem de lucro unilário e grande volume de neguetos. l'ara Isso, deve haver
alta rotatividade de estoques
e sistemas de controle aperfeicoados.
No que diz respeito ao setor
secundário, o desenvolvimento
industrial se deverá afirmar a
um ritmo de crescimento raznável. condição exigida para
que siga cumprindo um papel
efetivo de dlnamlzação do sistema. com o alargamento, para
tóda a economia, dos beneficios tangíveis e intangíveis de
um processo típico de IndusIrialização:
Il — Klevjçào da eficiência
média do sistema;
II) — Assimilação progrestiva de índices tecnológicos
mais elevados:
III) — Contribuição para a
modernização institucional do
slítema;
IV) — Satisfação dos padrões de consumo das massas
urbanas crescentes.
No que diz respeito á educação, o Plano examina e procura solucionar principais problemas específicos, que ne resumem nos seguintes termos:
a) — Ensino Primário: carênria de escolas nos grandes centros urbanos, além dos elevados índices de deserção e reprovação maciça;

infra-estrutura, principalmen.
te em relação aos dois últimos
aspectos, ainda deixa muito a
desejar.
Especificamente, no tocante
è infra-estrutura, os setores de
energia elétrica e petróleo Já
se encontram bem encaminhados. Pela correção das dlstorções do passado (subsidio ás
Importações de petróleo, conou semlcongelagelamento
mento dc tarifas de energia
foram asscsii radas
elétrica),
ás empresas públicas ou privadas, naquelas duas esferBs,
condiçSes de rentabilidade e
expansão. Assim, no campo
da energia elétrica, pretendese expandir de 12.500 megawatts a capacidade de geração,
durante o decênio 1967/1978,
sendo 5.000 MW entre 19«7 e
1971. No tocante á Petrobrás,
o mais Importante é mantê-la
com admlnlstraçfio comercial
e tecnicamente sólida. Esperase, nn qüinqüênio 1967/1971.
aumentar de 180 mil barris por
dia a capacidade de produção,
p cm 15" mil barris por dia a
capacidade de refino.
Já na área de transportes,
salvo em relação ao transporte rodoviário, a situação é bem
diferente. Se progresso considerável se fêz no tocante ao
reajustamento de tarifas dae
empresas de transporte ferroviário e marítimo, os problemas de organização administrativa e eficiência operadonal parecem continuar extreNas áreas
mamente sérios.
ferroviária, marítima e porbastante se realizou
tuárla.
nesses dois anos.
Mas multo ainda resta a fazer no sentido de colocsr tais
entidades dentro de uma programaçáo adequada, que Inriua um sistema de contábildade de custos, programação
financeira e métodos administrativos flexíveis como os ria>
empresas privadas.
Na área de comunicações, a
parte de telecomunicações e cie
telefones locais parece encam:nhar-se para uma solução.
através da politica Já definida. Resta, entretanto, todo o
trabalho de execução, dos mais
importantes para eliminar a
fonte de Ineficiência que rcpretenta, para todos os setnres da economia, a InadeqnaçSo do nosso sistema de cnnumicações, local e nacional.
A parte de Correios, por oné prlncipalment;
tro lado,
(embora não exclusivamente)
um problema de reorganização administrativa. Como no
caso das entidade» de transportes, é necesíário dar ca-

bl — Ensino Médio: baixos
posição
padrões qualitativos;
de barreira a mobilidade sociai do Pais e A formação de
mão-dc-o bra adequadamente
estruturada (deficiência de eusino técnico de nível médio):
posição de barreira à expansão
do ensino superior;
c) — Ensino Superior: distribulção Inadequada das matrlCUlas pelos diversos ramos;
baixos padrões de ellclêncla em
vários ramos e estrutura Ina(lequada das universidades.
A segunda prioridade social
enfatizada pelo Plano consiste
no programa habitacional. A
construção em grande escala
de residências populares se reduplamente.
pelo
comenda
Imposto social e pelo efeito tlc
absorção de mão-de-obra na»
políticas já definidas no pAF.G
_ o realismo dos aluguéis e.
sobretudo, o realismo dos financiamentos Imobiliários ntr.ivés da correção monetária, e
poderá contar com o vultoso
apoio de recursos do fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
Espera-se eo. tal base. ronsiruir cerca de 1.4 milhão de
unidades residenciais no pertodo 1967-1971, e um total de S.fl
milhões no decênio 1967-1976.
Por último, o plano dá especlal atenção ao fortalecimento da empresa privada nacional. isso não significará o
descaso aos capitais estrangeiros, os quais se procurar.i
atrair pelos mesmos instrumentos aplicados nos dois últimos
anos, mas o reconhecimento de
que o desenvolvimento há que
se aplicar principalmente no
esforço interno de capitalização.
A política de fortalecimento
do setor privado terá por base
a progressiva redução do pé»-do setor público sobre t economia, a consolidação dos setores de infra-estrutura, o comhaie á Inflação e a manuten
onção de uma política fiscsl
entada para o desenvolvimento Além disso, procurará en-

caminhar a solução para os
principais obstáculo* i expansão da empresa nacional, destacando-se: o problema do cspitai de giro, o problema de
produtividade e o problema do
acesso a fontes de recursos Internscionals. No tocante ao
primeiro, sem dúvida prlorltârio e urgente, a solução adequada não seria a expansão do
crédito Inflacionário. A politica definida no Programa de
Ação (de expandir o crédito
na proporção dos aumentos de
produção e de preços), se bem
executada, permitirá às emprêindispensáveis
sas condições
para enfrentar ésse perfodo de
transição. Tsndo em vista, porim, a descapitallzação a que
foram submetidas pela Inflação
e as novas necessidades decorrentes dc peculiaridades da
atual etapa de Industrialização,
serão desenvolvidos e ampliados quanto ao campo de ação
os fundos do tipo FINAME,
FIPEME. FUNDECE, etc, principalmente no sentido do maior
suprimento do capital de giro
ao setor privado.
No tocante às áreas tradlclonais da indústria manufatureira. seu problema principal (de
médio a longo prazo) diz respeito à produtividade. Alguns
setores estão necessitados de
reorganização ou reequlpamento. Deve-se conferir prlorldadc ao Centro de produtividade
já estudado, com flnanclamento a ser obtido do Fundo Especial das Nsções Unidas. Uma
de suas tarefas principais será
a realização de estudos de
custos nos diversos setores,
principalmente industriais, de
modo a Identificar os fatores
do elevado custo de certos produtns e permitir solução adequada.
O acesso t fontes Internadonais de crédito deve verificarse principalmente pela Intensllicação dos Instrumentos |A
postos em prática, como seja:
a utilização de empréstimos externos para suprimento de capitai médio prazo às empresas
(fundos de desenvolvimento)
a concessão de garantia e a
obtenção de créditos n longo
prazo para projetos específicos,
o aumento da quota de utlllzação para gastos no próprio
pais dos empréstimos de agéncias financeiras internacionais,
etc.
O PROGRAMA QÜINQÜENAL
DE INVESTIMENTC6 —
1967/1971
O Piano estabelece os orçamentos de formação de capital
em três níveis:
a) — Oi orçamento* normativos para as entldadea do Govftrno federal — administração
central, autarquias e sociedades de economia mista. Esses
orçamentos cobrem a totalidade das Inversões ptra essas entidades;
b) — Os orçamentos indicativos para os Investimentos dos
governos estaduais e municipais, nos setores especialmente estudados pelo Plano; esses
orçamentos representam de 80
a 90% da formação de capital
pelos Estados e Municípios:
c) — As projeções dos Investlmentos do setor privado,
naqueles setores, especialmente destacados no Plano, ou seJa: habitação, siderurgia, meIndustrias
tais
nlo-ferrosos.
mecânica e elétrica, química.
Infra-estrutura de construção,
comunicações, energia elétrica
e mineração.
O total de programa de investlmentos para o período
1967/1971 seria da ordem de
NCr$ -18 bilhões (preços de 66)
incluindo todo o setor privado. Como os programas considerados abransem apenas parte do setor privado, aquôle total j<e reduz a NCr} 38 bilhões,
n preços de 1986.
Na análise de distribuição
dos investimentos por aetor,
chegou-se à conclusão de que:
a) — a parte governamental
algo
superestimada,
estaria
tendo em vista a possibilidade
de uma taxa efetiva de Inflação maior que a esperada
quando se elaborou o orçamento de 1967;
li) — as aplicações previstas
Estados • Municípios,
para
particularmente no tocante »
transportes e saneamento, confeririam a ésse nível de GovTno uma participação talvez excessiva no montante de Investimentos.
Com ai modificações sugeridas, a distribuição dos Investimentos por eetor tenderia a
aproximar-se do seguinte:
Entidades federais, círca de
35 a 40%;
Estados e Municípios — de
10 a 15%:
Setor privado — 45 a S0%.
Quanto ao flnanclameto do
programa, 85% proviriam da recursos Internos |orçamento,
fundos extraorçamenUrlot, rerurso* próprios de entidade»-,
públicas, setor privado) * ns
restantes 15% de fontes internacionais.
O Plano apresenta as seguintes projeções de investimento»^
para o período 1967/1971, com»preendemlo recursos Interno*'•"*
(onde fôr o caso).
externos
Note-se que as clfraa ae refe--rem ao total de Investimento*0*"
do setor público e do privadoS
NCr»
273.000
840.000 .ooata
683,000 .(KW163.000 oôk:
188.000 .0»
503.000
984.000
328.000,.ooo
077.000.,ow~
369.000
.005.000 .ooo
251.000 .0W '
.970.000
320 000 ,00»

Administração e Defesa
Energia Elétrica
Petróleo e Petroquímica
Indústria Química
Transportes
Comunicações
Agropecuária e Abastecimento.
Indústria c Mineração
Educação
Saúde
Saneamento
Açudagem
Habitação
Previdência Social

.«c

NCr»

37.040.000.000

AC ESI TA: MINAS
ESTUDA SOLUÇÃO

CAIXA DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO

MOEDA E SEGUROS

da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, Ltda.
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 20

HORÁRIO — O sindicato dos btnicdrios da Guanabara vai reunir-se dia 17
do corrente em assembléia geral para
deliberar sobre o horário único criado pe- do sindicato dos Bancos, pois 5 a 10 mil
bancários deverão ficar desempregados
com a medida.
O novo horário já tem a aprovação do
Banco Central, mas dirigentes do Sindica_.fo dos bancários afirmaram ontem que
não têm conhecimento oficial da decisão,
.. e pretendem mostrar ao presidente da Re"o problema
pública, se fôr necessário,
social" que se criaria com o novo hora; rio.
O horário único vai criar tumulto no
atendimento ao público, além de dispensar
empregados, embora o presidente da Federação dos Bancos, sr. L-uís Biolchini, te*
nha nos declarado que "não haveria dispensa, só os maus funcionários seriam
demitidos", disseram ainda os representantes dos bancários: mas isto é muito relatino. Nós tememos um desemprego de
5 a 10 mil dos 60 mil bancários da Guanabara, o que constituiria «m problema
social, com toda esta gente deixando de
consumir, o que repercutirá então para
a indústria e o comercio.
Os diriocn.es do Sindicato dos baneários afirmaram ainda que a Comissão

Venderam-se Letras dc Cam- América Fabril.
Idem
blo na importância de NCrS
Idem
626.500,00. Índice BV — 109,7
com alta de 1,0. o movimento Souza Cruz ...
Idem
geral de títulos vendidos onIdem
tem, na Bolsa de Valores foi
Idem
de 1.412.173 rendendo NCr$ ..
Idem
1.269.318,39.
Nova América Port.
C/Bon.
BOLSA
DA
PARTICULARES
TÍTULOS
MÉDIA S'N DOS
Belgo Mineira .
DO RIO DE JANEIRO
Idem
Sld, Nacional marco de 1966
27-2-67
6-3-67
10-3-67
13-3-67
Port
3.698
3.547
3.988
4.245
4.307
Idem, idem ..
Idem, idem ..
SN. Lida.)
(Elaborada pela: Organização
Idem, ldem ..
Idem, ldem ..
Idem — Nom.
Idem, ldem ..
Idem, ldem ..
V. Fundo Hime
CH. Dlst.
V. Cota
Idem
NCrS CrS NCrS
Data
Idem
Klbon
10-3 0,62 10,00 mar. 41.268.354 L.
Americanas
Fundo Cresclnco
— Ex/Dir. ...
10-3 021 22,00 dez. 4.686.720
Condomínio Deltcc
dez,
1.875.724
13-3
053
33.00
Idem, ldem ..
Fundo Halles
8-3 1,15 30,00 nov. 1.665.285
Idem, ldem ..
Fundo Federal
10-3 0_6 12.00 jan. 1.035.419 Estrela — pref.
Fundo Atlântico
dez.
637.103
140,00
9-3
3.59
CDlr.
Fundo Vera Cru.
10-3 1,06 48.00 dez. 219.242
Idem — Pref.
Fundo Tamoyo
'10
1.00 dez. 207.315
10-3 0,13 1
Ex/DIr
Fundo SBS (Sabbá)
dez.
107.273
Idem, ldem ..
23-1 0,24 2.50
Fundo Brasil
Idem, ldem ..
2C-1 0.61 20,00 maio 50.277
Fundo Nortec
28-2 1.08 17.00 jan. 38,153
Idem, idem ..
Fundo Sul Brasil
Mesbla -- Pref.
Idem, idem ..
Idem, ldem ..
Idem — Ord.
Idem, ldem ..
—
3,88 M. santista
1.94
Aços Villares — Pref
C/Dir
128.25
1,71
Aços Villares — Ord
—
Idem
Ex/
123.30
0.90
137
Arno
Dir
60,00
fl.60
!00
Brasileira dc Roupas
Pref.
81,00 Petrobrás
0.58
150
C.B.U.M
Idem, Idem ..
773.10
2.23
347
Brahma — Pref
Idem,
ldem
.,
737.10
2.10
351
Brahma — Ord
Idem. ldem ...
242 90
0,70
317
Docas dc Santos
ldem,
ldem
..
60.72
0,92
fili
Ferro Brasileiro
Idem, idem ..
1.499.52
2.64
568
Souza Cruz
Idem — Ord.
35,70
1.02
35
—
Port. —
Nova América
Samitrl
557.60
0,80
697
Belgo Mineira
Idem
126,00
0,63
21X>
Hime
135,40 S. Paulo Alpar2.59
60
Klbon
193.92
gatas
2.02
%
Lojas Americanas
Idem
37.50
1,50
25
Estréia — pref. C/DIr. ...
Idem
153.00
0.90
170
Mesbla — Pref.
Idem
155,48
0,92
169
Mesbla — Ord
131.20 Vale do Rio Do1.64
80
Moinho Santista
cc — Port. .
434.00
1.00
431
S. Paulo Alpargatas
Idem, Idem ..
00,75
0,93
75
Samitrl
Idem, idem ..
182.50
3.65
50
Vale do Rio Doce — Port.
Idem, ldem .,
45,26
0.62
73
Willys — Pref
Idem, Icíem ,,
56,25
0.75
Willys — Ord.
Idem, idem ..
Idem, ldem .,
Idem — Nom.
Idem, idem ..
Idem, idem ..
49.40
0.52
Martins .
95
Whlte
Deodoro Industrial
298,03
1,84
162
Idem
....
Cimento Aratu
Pref.
Willys Idem — Ord.
Idem, idem ..

Foram negociados ontem no
Pregão da Manhã, 712.799 titulos no valor de NCr$
da
..031.847,27 e no Prcg.o
Tarde, 694.735 no valor de NCrS
231.076,60. O mercado fraclonárlo vendeu 4.639 títulos na
importância dc NCr? 6.394,52.

Fundos Mútuos dc Investimenlos

Prazo
(Dias)

ATLÂNTICA

30%

1.02
0.80
0.81

29.400
10.400
17.800
4.600
500
3.000
1.300
600
15.500
4.200
3.800
900

1.70
1,71
1.72
1.73
1.75
1.71
1,73
1.75
0.63
0.51
0.C3
2.59

300
4.800
4.300

2,02
2,05
2,06

3.100

1,50

100
400
1.000
2.900
1.000
5.2C0
27.900
11.300
9.600

1,15
1,16
1.17
1,18
0.90
0.91
0.92
0.92
0.93

100

1.64

450

38%

30%

¦¦

8,57%

+

+3%

...

CREDIBRAS

S A

J7%

2 nco.no

lfíO

37.000,00

420

,150,00

S/A

COFIBRAS

12%

3%

+

IfiO

150

...

4.200,00

500.011

IPIRANGA
j-

16.5%

1P/I

¦

1.5„

1R0

io";

.11 000.00

S/A

DIX

180
210
24M
270
300
330
360

• 3.or;
i5,or;
i7.5<"o -- 3.5';
4,0-:
20.o';,
22.5r;. -- 4.5':25.0'-;, + 5.0%
27.5'T, + 5.5^ .
30.0% - 6,0'; .
r.ETRA

S A

\5"r
20%

-^ 3~.
+4%

ÇÔVO

B.
307c

....
....

\ 500,00
3.53(1.00
2.R50.ÜII
3.300.00
2.250.00
2.250.00
2.950.00

180
240

15 000.00
15.000,00

180

200.000,00

RIO

13,500-o
S.

500 000,(0

SA

FINCO

-

3-c

SABBA
+

STt

.T 000.00

¦¦•¦

Pregão da Manhã
<|uant.

Titulo»
TÍTULOS

Cot

DA

UNIÃO
Obrigações
Reajustável»:
Portador 1 ano.
Idem, idem
ldem - 3 anos
Idem, Idem .
Idem - 5 anos
Idem, idem ..
End. 5 .-.nos . .
Financeira
Rec.

40
810
1.379
200
830
100
300
225

26.05
-C.'<3
21.30
21.80
21.70
21.K0
21.71)
0,60

TÍTULOS DOS
ESTADOS
5.630
Lei 303 .. .
Lei 820 — Pia"A"
150
¦•
no
ProgresslTH.
4
vos
15
Idem
'2
Idem .. ,
ACOES DE CIAS.
DIVERSAS

0.70
0.70

290.00
291.00
292,00

Aços Villares —
Pref.
Idem, ldem
Ord.
Idem
Idem, idem ..
Idem, idem ..
C/DIv.
Arno ldem. idem ..
Idem. ldem ..
Banco do Bras;l
Idem
Idem
Idem
Idem
ldem
Bras. de Roupas
Idem
Idem
C.B.U.M
Idem
Brahma - Pref.
Idem. Idem ..
Idem, idem ..
Idem — Ord.
Docas de Santos
ldem
Idem
Dona Isabel ...
Idem
Idem
Ferro Brasileiro
Idem
Idem

1.1.1
2.15
3.1.Í
3.17
3.1 B
3.20
3.25
3.00
0.93
0.94

3.000
6.000
46.000
4.200

1,00
1.01
1,02
1.03

4.300
1.000
400
3.300
300
3.800
2.400
1.616
50
1.000
400
500
2.200
200
6.300

3.80
3.85
3.80
3.87
3.33
3.83
3.911
3.80
3.38
3,90
3.UU
3.05
0.65
0.75
0.76

Nacional
Banco
Rio de J;mei36
ro
Deodoro
Indus3.200
Iria!
19.200
Iííem
6.500
Idem
Bras. de Ener37.400
.
gia Elétrica
Idem
77.000
Paul. de Força
e Luz.
V.N.
1.100
1,00
Idem — V.N.
188.000
0.20
Idem, ldem .. 129.800
130.000
Idem, ldem
Fô¦•ça e Luz de
800
M. Gerais
12.000
Idem .. ..
52.000
Idem .. ..
500
ldem
S. B. Sabbá —
100
.
Pref. Nom.
Força c Luz do
1.000
Paraná • ¦ ¦ ¦
6. OCO
Idem
Casa José Slilva
300
Ord. Port.
1 000
Idem. Idem
S
Acrofotosramétricos Cru7t»:ro do Sul o 3R9
Num
2.000
Clmaí
Bemoreira Pref.
200
Port.
Ref. Pet. União
Pref.
8.200
Com. Ind. Man200
nev do Brasil
L. Silva Araú—
jo Rousr.el
320
..
Pnrt.
Ord
100
Petroir.inas Pnrt.
Abatedouro M"—
dclo Brasil
81
Nom
IndusCarioca
1.500
—
Pref.
trial
1.000
Idem, idem . ¦
500
Idem — Ord.
1.000
Ant. paulista .
700
3
...
Aratu
Clm.

S/A

CIFRA

500
4.240
5.300
2.099
5.840
13.935
10
50
5.400
100

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

S/A

CEDRO

Para mais rápido processamento, recomendamos aos
senhores acionistas que apresentem títulos representatlvos de 3 ações, ou quantldada maior, mas sempre múltipla de 3.
Os acionistas deverão comparecer, ou pessoalmente,
ou por procuradores legalmente habilitados, munidos da
documento de Identidade a esta Caixa, onda sa encontram a sua disposição, para os fins acima, Impressos a

Pregão da Tarde

Nominal
V
(NCr? 1,00)

CATLAND1

¦••

8,8%

+

Só serão atendidos os acionistas que apresentarem,
conjuntamente, os títulos representativos das ações e os
respectivos cupãos n.° B-03 ou D-03.

600
62,800
12.300

da Tarde

COM CORREÇÃO
MONETÁRIA
CIA.

São convidados os acionistas da Companhia Antarctica Paulista, a comparecer a «sta Caixa da Registro a
Liquidação, sita a Praça XV da Novembro n.° 20, sobrelo|a, no horário das 13 às li horas, a partir da 17-347,
ati 16-5-67 para apresentar ot títulos das ações atualmente possuídas, tanto nominativas como ao portador, a
fim de se habilitar ao oportuno recebimento dos novos
titulos referentes ao aumento da capital social de Crf
51.000.000.000 (NCr$ 51.000.000,00) para Cr$
68.000.000.000 (NCrf 68.000.000,00) mediante distribuição grátis de uma ação, para cada grupo da três ações
possuídas, de acordo com a deliberação da Assembléia
Geral Extraordinária, realizada em 29 de novembro de
1966, estando os senhores acionistas Isentos do pagamento do Imposto de renda.
Os acionistas possuidores da ações ao portador, deverão destacar o cupão B-03 ou D-03, colando-o em formulárlo próprio, e, depois, entregá-lo, juntamente com o
respectivo titulo nesta Caixa, dlspondo-os em ordem numérlca e crescente.

0.45
0,46
0,47
2.64
2,65
2.66
2.67
2,68

Letras de Câmbio

Empresa

Ref.: AÇÕES DA COMPANHIA ANTARCTICA PAULISTA
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS E CONEXOS:
AUMENTO DE CAPITAL

2.000
17.000
19.300
1.800
9.000
6.700
3.400
8.200

Frações do Pregão da Manhã

do Pregão

EDITAL

DE VALORES

BOLSA

Frações

RIO DE JANEIRO — GB.

dos Banqueiros, presidida pelo sr. Biolchini, está estudando o horário, comissão esta nomeada pelo Banco Central, que estaria por trás desta medida.
Um dos objetivos desta comissão seria o de conseguir que a Caiva Econômicr; funcione, também, com o horário único,
os
pois senão muita gente preferiria usar
serviços da Caixa do que dos bancos.
A criação do horário único visa a
economia para os bancos, e portanto mais
lucros, continuam os bancários, mas é
preciso ver a outra face do problema.
MERCADO EM SP — No mês de janeiro o mercado de ações em São Paulo
apresentou movimento animador para os
técnicos da Bolsa Oficial de Valores, que
assinalaram o dia 12 como o melhor de
todo o mês. A relação das companhias de
capital aberto que mais titulos venderam,
à linha, por ordem alfabética: Aços Vilares, Alpargatas, Antártica Paulista, Arno, Belgo Mineira, Casa Anglo, Duratex,
Estrela, Hime, Máquinas Piratininga, Paulista de Força e Luz, Santista, União,
Willys e Souza Cruz.
O levantamento baseou-se nas transações com ações preferenciais, cujo Índice
dc negociabilidade é sensivelmente maior
que o das ações ordinárias.

100
7 700
l.omi
7lrfl
7011
35.400
fi.OOil
1 000
203
1.1100
1.900
4.736
500
2.51KI
3.00
8.200
3.000
8.100
3.600
13.200
16.200
200
8.200
20.800
95.000
7.400
1.700
3.ICO
1.000
2.5rn
3 800
1 400

1.00
0.52
O 53
0,04
0.27
0,23
1.3,1
0.29
0,30
0.31
0.23
0.26
0.27
0.23
1,10

o..;;

«.:.»
1 .:;o

11.40
1.15
0.33
1.20
1.00
IO
0,93
1.00
0.50
0.51
0.13
l.lfl
1.81

Stoek Exchange
de Londres
LONDRES
0.91
0,93
5.1',
5,16
5.17
5,18
5.19
5.20
0,110
0,61
0.02
0.56
0.57
2.00
2.24
2,25
2.10
0.70
0.71
H.72
0.71
0.72
0.73
0.92
0..13
0.34

13

4 —
g _
10 —
11 —
j3 _

formulários próprios.
Os acionistas ainda portadores dos titulos representatlvos das antigas ações do valor nominal da Cr$ 4.000
(NCrf 4,00), cada uma, devem providenciar previamente
e substituição daqueles titulos, pelos novos, dlretamente junto a Companhia Antaretlca Paulista, em São Paulo,
à Av. Presidente Wilson n.° 274, pessoalmente ou através de procuradores devidamente habilitados para êsso
fim, das 8 às 12 horas, todos os dias, exceto aos sábados.

Bank nf London
& South Ame1 12 3
rica
Cable fie Wireless Ltd. Ordt0.16 6
nanas
Wllsons
Occnn
<•. Co. (Holding!
n 4 9
Ord
Ri" Flour Mills
o.',4 !0
fcGranririesLtd.
novr.l Dutch retroleum 15.10.7'.
Sf,o Paulo Railo 1 7
vvays Co. Ltda.

EXPOSIÇÃO
O assunto foi trazido ao
plenário da ACM pelo presidente Avelino Menezes,

CÂMBIO
68058

Ministério do Trabalho e Previdência Social

INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL
A verdade

LIVRE

A existência da rede de correspondente» da previdência
social decorreu da necessidade de prestação de serviços mediante convênio eom os antigos Instituto», em localidades em
corresponque estes nao dispunham de Agências. A tais
dentes foram oferecidas vantagens que os estimulassem ao
número
Um
grande
convencionadas,
desempenho das funções
dc convênios dêsse tipo foi assinado em todo o Pais, enum
volume
volvendo elevada cifra de pessoas Interessadas e
ponderável de pagamentos, a titulo de retrlbulçlo pela prestaçâo dos serviços convencionados.
O IMPACTO DA UNIFICAÇÃO
rede
A unificação, reunindo as Instalações, Integrando
de arrecadação dos seis antigos Institutos e utilizando as fanao
território
rllldndes da rede bancária Instalada em todo
— fundir
cional, permitiu — e êssc foi um dos seus objetivos
serviços, evitar a duplicação de atividades c aproveitar de
maneira mais racional e econômica os meios à disposição dos
ex-IAP.
Como resultado da unificação, e a medida que esta se processava nos diferentes Estados, foram deixando de ser necessários os serviços de correspondentes nas localidades aten.
dldas pela rede de arrecadação dos seis Institutos fundidos, o
que também se deveu à simplificação e modernização dos
processos de trabalho introduzidos com a Implantação do
INPS.
,
.
A desnecessidade da colaboração dos correspondentes,
então caracterizada, foi determinando, à medida que se efetlvavam os trabalhos de unificação, a rescisão dos convênios
;..i-»-.,rmente assinados pelos antigos Institutos que se valiam dc correspondentes, cessando, assim, as atividades destes.
As relações entre os Institutos e os correpondentes estavam claramente definidas nos Instrumentos que regulam as
relações Jurídicas entre as partes interessadas. Deixando de
convir a uma destas — no caso o INPS — a manutenção do»
convênios, cabcr-lhe-la simplesmente a providência dc denunciá-los. Ora, isso foi feito dentro dos prlnciplos admlnlstratlvos de racionalidade e economia que presidem à unificação
da previdência social, pois um dos objetivos precipuos da
mesma, na área administrativa, consiste em reduzir os custos
operacionais através da melhor e mais racional utilização de
todos os meios disponíveis.
O CLAMOR DOS CORRESPONDENTES
A medida que a implantação atingia áreas de maior interesse de correspondentes que se sentiam ameaçados pelas
consubstanciaprovidências dc racionalização administrativa
das na unificação da previdência social, passaram eles a levantar crescente clamor, tentando llaquear a boa-fé da opinião pública ao confundir a defesa de seus casos e interesses
social.
pessoais com os superiores Interesses da previdência
Em que consiste o interesse do segurado e, portanto, da
sejam
os
serviços
previdência social? Certamente em que
prestados pelo processo mais racional e econômico possível,
a mapara que assim se reduzam as despesas de custeio com
nutenrão de serviços administrativos c se ampliem as posslbilidade» dc deslocar recursos para fins asslstencials de real
e primordial interesse para os segurados.
Como a previdência social existe para os segurados e
não para os correspondentes — por mais compreensiveij que
sejam as apreensões destes ao se sentirem alcançados por
medidas de racionalização administrativa — é evidente que sò
se pode chegar a uma conclusão: cumpre beneficiar os »egurados, fazendo sentir aos correspondentes que nio têm
razão na sua tentativa de engendrar um quadro por vezes
patético em que se situam como vítimas da administração
do INPS.
O INPS está defendendo os Interesses dos segurados e,
isso
portanto, os reais Interesses da previdência social. Por
mesmo, a Direção do Instituto eslá absolutamente tranqüila,
certa de que não há problema dramático algum em relação
aos correspondentes, eis que no tocante a êste» vem cuinprinclo rel.Klnsa-i-PiHr o qur f-r estipulou p se convenciono»
nos acordos que regulam as relações entre o Instituto e os
interessados.
ALGUNS PONTOS A DESTACAR
Muito embora náo seja ainda possível medir todos os
efeitos da unificação, na parte relativa aos correspondentes,
de
pois o processo ainda se encontra cm curso, Já dispomos da
alguns dados que merecem ser levados ao conhecimento
opinião pública. No Estado do Rio, por exemplo, foi necessárlo usar dc rigor com dois correspondentes faltosos, que
movimentavam Importâncias da ordem dc 80 milhões dc cru7clr»s mensais. Apesar de. nos termos do convênio, serem
nbrigadus a prestar contas dentro de 72 horas, só o fizeram
depois dc ameaçados de ação rni juízo pelo INPS, qup agiu
em defesa dos dlnhelros dos segurados. Em duas outras cldades dc Minas Gerais, os trabalhos de unificação revelaram
a existência dc correspondentes em alcance relativamente a
valores que, somados, perfariam o total aproximado de 20
milhões de cruzeiros. Também nn Estado de São Paulo foram
encontrados correspondentes responsáveis por alcances quo
se elevam a cerca de 50 milhões de cruzeiros. Nesse Estado,
levantamentos preliminares indicam ter o INPS obtido uma
economia mensal da ordem de 4. milhões de cruzeiros, que
deixou de gastar com o pagamento de percentagens a correspondentes. Somente no extinto IAPC, pagou-se de comlssão a correspondentes, no ano dc 1966, Importância superior
a um bilhão c 600 milhões de cruzeiros.
Como se vê, é natural e rompreensivel a grita dos correspondentes. O que não é natural nem compreensível é que
queiram confundir os seus interesses pessoais com os superlores interesses da previdência social e dos segurados.
Compreende-se até que logrem a cobertura de rertos velculos dc Informação, ansiosos por formular reclamações sem
analisar, com mais culdadi, de onde partem e se não se
opõem aos legítimos lntcrí-sscs da comunidade previdenciaria brasileira. O número u> correspondentes eleva-se a
uns poucos milhares. Já a rnmunldade prevldencIAria * constltuída de 8 milhões de se.orados e de 34 milhões de Interessados. Náo é possível admitir que a atnarda Ilegítima de
tão poucos venha prejudicar ns Interêssrs legitlmos dc tantos
srcurados, em todo o território nacional.
ESTRANHO ( \SO DE AMNÉSIA
Quem agora critica com tanta veemência o INPS deveria
lrmhrar-se do absurdo esquema que se armara há tempos,
aqui mesmo nn Estado da Guanabara, para designar correspnndentes absolutamente dispensáveis, com as vistas voltadas
pr>»"i as benesses de comissões que seriam, com tanta íacllidade, percebidas, t curioso como se pode ter, âs vezes, a memôria tio fraca!
A Direção do INPS está simplesmente cumprindo o seu
dever. Os correspondentes s„ serão mantidos nas localidades
onde não houver possibilidade de utilização de outros meios
INPS
pelo Instituto unificado. Ai sim, sua colaboração ao
será proveitosa e atenderá ao interesse dos segurados c, conseqüentemente, da previdência social.
39699
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l.id

P. argentino
uruguaio
P.
Franco belga
Bolívar . . .
Escudo . , .
Peseta . , .
Marco . , .
Lira ....
F. francês .
Franco suíço
Dólar
canadense . . .
sueca
Coroa
Coroa dinamarquesa .
Coroa norueguesa . . .
Escudo chileno . . .
Florml . . .
Guaranis . .
Pêsj bollvla.
no ...
colomQêso
blano . . .
Fêso mexica.
no ...
Xehm aust
Solls peruano

O mercado de câmbio livre
abriu, ontem, calmo e Inalterado, com o Banco do Brasil e
os V.ancos particulares sacando
o dólar a NCrS 2,715 e comprando a NCrl 2,70 e a Ubra a
NCr» 7,58978 e a NCr» 7.54110.
Fecnou Inalterado.

MANUAL

sobre o caso dos correspondentes

Na abertura do mercado de
câmbio manual, o dólar-papel
regulou com vendedores a NCrí
2.72. e compradores a NCr»
2,705 e a libre, a NCr» 7,830 a
a NCr» 7,530. Fechol Inalterado.
Banco do BrasU
seguintes taxas :
Venda
2,715
Dólar .
'rances
. 0,54084
F.
Marco . . . 0,88472
Escudo . . . 0,095839
Libra .... 7.5897B
Xcllm . . . 0.106428
Dó'ar
canadense . . . 2 51101
Franco belga 0,054753
Lira .... 0,004357
Coroa sueca 0,52684
Florlm . . . 0,75281
P.
urugualr 0,038281
p. argentino nominal
Coroa dinamarquesa . 0,39394
Franco suíço 0,62797
Peseta . . . 0,046698
Corja nerueguesa . . ¦ 0.38091
$ Convênios 2,715
£ IsiAndla e
£ RPC . . 7,58978
Olim fino NCr» . . 3.055.1228
O

forneceu

as

Compra
2,70
0.54545
0,67959
0,093960
7,54110
0,104490

CAMPANHA
Colabore, vote

ttmb»m.
menor

OA

CRIANÇA

no proor-m» do ampare
«birvdonado.

0,00780
0,0024
0,050
0,585
0,094
0,045
0,675
0,00430
0,540
0,620

0,00850
0.0033
0,055
0,595
0,09550
0,04570
0,685
0,00440
0,550
0,630

2,480
0,518

2,520
0,525

0,370

0,380

0,370

0,380

3,370
0.740
0,018

0,385
0,750
0,020

0,160

0,200

0,100

0,140

0.200
0,100
0,085

0,215
0,105
0,095

20.2025 compra e 20.2075 venda. Bélgica por Fr. 2.0112 compra e 2.0120 venda. Alemanha
Ocidental por DM 25.1662 compra e 25.1687 venda. Noruega
por CN 13.9800 compra n ....
13.9850 venda. Áustria por CH
ven3.8675 compra e 3,8725
da. Dinamarca por CD 14.4700
compra e 14.4750 venda. Itália
por L. 0.160075 compra e ....
0.160125 venda. Peru por S.3.70
compra e 3.75 venda. México
por P. 8.00 compra e 8,001
venda.

ESTRANGEIRO

2,49534
0,054315
0,004320
0,52258
0,74730
0,029970
nominal

NOVA

13

YORK,

FECHAMENTO — Montreal
por t 0.9243 compra e 0,924(1
venda. Rio do Janeiro por Cr»
0,39042
30.1t compra t 37.03 venda.
9.62318
0,045090 Buenos Aires por P. nao cotado. Montevidéu por P. 1.31
compra e 1.33 venda. Berna
0,37746
2,70
por Fr. 23.0900 compra e 23.0950
venda. Estocolmo por Kr, ...
19.3625 compra e 19.3675 ven7,54110
da. Madri por P. 1.675 com3,038.2436 pra e 1.680 venda. Lisboa por
E. 3.4850 compra e 3.4900 venda. Amsterdã M. por 27.6800
compra e 27.6850 venda. LonCompra Venda dres por £ 2.7963 compra e ...
Paris por Fr.
2.7966 venda.
7,630
7,530

Taxas do manual
Libra

13

LONDRES,

F-CHAMENTO — Nova York
por £ LS3 2.7961 compra e
2.7963 venda. Canadá por £
compra e 3.0260
*Can 3.0250
venda. "Cross" por 100 £ DS»
92.41 compra e 92.44 venda.
"Switcli"
por £ DM. 2.7955
compra e 2.7965 venda. Alem.
Ocidental por £ DM. 11.1090
compra e 11.1110 venda. Amsterda por £ OR 10.1010 compra
e 10.1030 venda. Berna por'»£
FR. 12.1075 compra e 12.1100
venda. Bruxelas
por £ FB.
138.99 compra e 139.04 venda.
Paris por £ FR. 13.8345 co__pra e 13,8375 venda. Roma por
£ L. 1.74635 compra e 1.74630
venda. Copenhague por £ __
19.3235 compra e 19.3250 venda. Oslo por £ K 19.9950 compra e 19.9970 venda. Estocolmo por £ KR 14.4300 compra
e 14.4420 venda. Viena por £
SCH 72.25 compra e 72.28 venda. Lisboa por £ E. 80.18 compra e 80.21 venda. Madri por
£ P. 167.67 compra e 167.72
venda. Buenos Aires por £ P.
nio cotado. Rio de Janeiro por
£ NCr» 7.51 compra e 7.53 comMontevidéu por
pra e 7.59.
£ P. 221.00 compra e 22Í.50
venda. Praga por £ K. 20.00
compra e 20.25 venda.

MERCADORIAS
ALGODÃO

CAFÉ

MERCADO

MERCADO DO RIO
Regulou ontem, o mercado de
café disponível, estável e inalterario. com o tipo 7, saíra ..
1966/67, mantendo-se no preço
anterior de NCrí 4,00 por 10
NSo houve vendas e
quilos.
o mercado fechou Inalterado.
O IBC não forneceu o movimento estatístico.
10

POR

COTAÇÕES

QUILOS

NCr*
5.00
480
4.60
4.40
4.20
4.00
3,80

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

PAUTA — Est.ido de Minas
c do Rio. Café comum safra
1965-66. NCrS 0,40.

SANTOS,

Rerldó
Serldó

MÉDIA

FIBRA

Sertões tipo 3
Sertões tipo 4
Ceará tipo 3 .
Ceará tipo 4 .

DE

Ferh.
5.50
5.C0
6.00
6.J0
6.30
6.40

Fev.
Março
Maio
Julho
Out.
Dez.

1967 .
1967
1967 .
1967
1967 .
1967 .

PAULO

SAO
13.

MERCADO

DO

RIO

Funcionou ontem, o mercado de açúcar, firme e corri o
preço inalterado. Entraram ..
2.550 sacos do Estado do Jlio
c saíram 5.000, ficando em depóslto 34.733 ditos.
DE

PERNAMBUCO
60

POR

QUILOS

Branco cristal de acordo com
—
a resolução de 17-11-1366
F V C
NCr» 13,437

581

NCr»

3
4
5
— '

5.21

4.81

Tipo

DE

NOVA

YORk.

13.

r,

4.81

YORK

Fech.
Ambrt.
37.30
N
.. 36.80 37.00
.. 36.00 36.50
.. 36,00 36.29
.. 35.75 N'C
35,25 N/C

NA ABERTURA
calmo, com baixa
pontos.

- Mercado
de 20 a SO

»•
NO FECHAMENTO - Merc.do calmo * Inalterado.

Fech.
N/C
N/C
N/C
N'C
N/C
N/C

MERCADO
MERC.

DE

Nominal
20.10
19.80
19 00
19.00
17.50
16.60
15.70
14.90
13.30

PERNAMBUCO

DE

RECIFE,

13.

Mercado — Estável
Demeraras
N/C
Cristais
17.74
Entradas
58.522
Em 1." de setembro4.f'06.595
280.000
Exportaç5o
Existência
4.605.0R2
6.000
Consumo

CACAU

DISPONÍVEL

— 1

SANTOS

MERC.

Abert.
N/C
N'C
N'C
N'C
,. N C
N C

DISPONÍVEL

5.21

Meses
Março 1967
Maio 1967
Julho 1967
Set. 1967
Dez. 1987
Março 1968

23.00
24,50
24.00
23,50

VENDAS — Nada - Nada.
—
POSIÇÃO — Paralisado
Faralisado.

DESCRIÇÃO

NOVA

NO FECHAMENTO — Mercado estável, com baixa parciai de 5 pontos.

CURTA

S. PAULO,

"C"

Abert.
.... 5.50
3.60
6,00
6.20
6.30
6,40

Tipo

MERCADO

-

e paralisado

5.81
ESTILO

24,50
24.00
23.50
23.00

Malas tipo íi . 21.50 a 22,00
Faullsta tipo 5 . 24,00 a 24,50

VENDAS — Nada — Nada.
MERCADO - Estável — Estável.

Tipo

NA
INTERMEDIÁRIA
Mercado paralisado.

COTAÇÕES

CONTRATO

CAFÉ

NA ABERTURA — Mercado
calmo e Inalterado.

MERC.

"B"

N/C 22,75
N/C 2170
N/C 22.75
N/C 22,70
N/C 22,40
24,01

AÇÚCAR

26,00 a 26(50
25.50 a 26,00

3
4

tipo
tipo

22,70
22,75
22,75
22,70
22,40

Out. 1967
Dez. 1967
Março 1968
Maio 1968
Julho 1967
Disponível

LONGA

FIBRA

MERCADO

Março 1R67
Maio 1367
Julho 1967
1967
Set
1967
Der.
Jan. 1967

RIO

COTAÇÕES POR 15 QUILOS
Em cruzeiros
Entrega em 120 dias

FIBRA

13.

CONTRATO
NSo Cotado

DO

O mercado de algodão em
rama funcionou ontem, calmo
Entraram 340
e inalterado.
fardos de SSo Paulo e 88 de
Minas no total de 428 fardos
e snlram 500, ficando em estoque nos traplches 2.576 dltos.

DE SANTOS

MERCADO

Na abertura
VENDAS —
r.ada. no fechamento nada.

II-:
39
3 - Conso!« vrChemical Industries

Após a exposição, disse
o diretor que devido à importância econômica que a
ACESITA representa no
processo de desenvolvlmento do Vale do Rio Doce e de
Minas, em virtude de noticias desencontradas veiculadas pela imprensa a
respeito da sua possível
transferência ou alienação
por porte do Banco do Brasil, a grupos particulares,
sugeria que a Associação
Comercial de Minas, que
sempre se mostrou interessada em contribuir para a
solução dos problemas que
entravam o progresso mineiro, constituísse uma comissão de diretores para,
devidamente assessorada pelo seu Departamento
de Estudos Econômicos,
proceder a um completo

Rio de Janeiro, 13 de março de 1967
WALDYR ALVES
Dlretor-Prasldente

levantamento de dados técnicos sobre a empresa e necessários a uro perfeito estudo da matéria, para tanto convidando a participar
de suas reuniões técnicos e
siderurgistas capazes de
lhes proporcionar elemèntos e subsídios de valor.
Informou o presidente
Avelino Menezes que ouvida a diretoria executiva,
constituiu a Comissão Especiai sugerida, integrada pelos diretores Mário aRolla,
Adolfo Neves Martins da
Costa e Aristides Mário Rache Ferreira, aos quais, sob
a coordenação do primeiro,
coberá a adoção das providências necessárias, inclusive a formulação dos
convites que a entidade fará aos técnicos e siderurgistasConcluindo, informou o
presidente que os subsídios
obtidos será encaminhados
pela Associação Comercial
de Minas às autoridades
responsáveis pelo equaclonamento e solução do problema, de forma a possibilitar-se à ACESITA a sua
completa emancipação econômica.

que deu ciência do relato
feito a seu pedido pelo diretor Mário Rolla à diretoria executiva, com ampla
exposição sobre a difícil fase que vem sendo atravéssada pela Cia- Aços Especiais de Itabira, que há vários anos, vem sentindo
agravados os seus problemas.

BELO HORIZONTE (Sucursai) — Em vista da import?ncia econômica que a
Cia. Aços Especiais de Itabira (ACESITA) representa para o processo de desenvolvimento do Vale do
Rio Doce e de Minas, e
tendo em conta ainda sua
situação deficitária, a Associação Comercial de Minas constitlu uma comissão
para opinar e oferecer sugestões que possam contribuir para o equacionamento e solução dos problemas
da empresa, de forma a
possibilitar a sua total
emancipação econômica. A
comissão vai realizar um
levantamento geral de dados e de outros elementos de interesse sobre a
ACESITA, ouvindo para
tanto economistas e siderurgistas, para posteriormente, encaminhar as conclusões às autoridades responsáveis.

SEM

D-l
2

1.* Carl-rno

14 de março de 1987

CORREIO DA MANHA, Terça-feira,

12

Nominal
20.10
19,80
19.00
19.00
17.50
16.60
15.70
14.90
13.30

CALMO.
PERNAMBUCO

RECIFE. 13.
Matas tllpo 5 comp.
NCr» 17,50
Cristais tipo 5 comp.
NCr» 19.50
Mercado — Estável
2.294
Entradas
181.650
Em 1.» dc setembro
Exportação
505
18.605
Existência
1-400
Consumo
MERCADO DE NOVA YORK
NOVA YORk. 13.
Meses Abert. Int. Fech.
Maio 1967 . 21.75 N/C 21.75
Julho 1967 . 21,85 N/C 21,83

MERCADO DE NOVA
NOVA YORk, 13.

YC\ K

Abert.
Meses
Março 1967 . 25.00
Maio 1967 . 25,85 '90
26.25/31
Julho 1967
Set. 1967 .. 26.70
Dez. 1967 .. 26.87
Março 1968 . 26.84/85
Maio 1968 .. 26.95
Julho 1968 .. 27,03

Fech.
25.30
23.70
28.1Ü
26.54
26.66
26.67
26,75
26,88

— Na
VENDAS
102. no fechamento
tratos.
NA ABERTURA —
acessível, com baixa
55 pontos.

abertura
908 eonMercado
d* IT a

NO FECHAMENTO — Mercado apenas estável, com balxa de 25 a 40 pontos.

TRIGO
CHICAGO.

Mar^o 1967
Maio 1967 .

13.
Fechamento
Hoje
Ant.
1.7687 1.7700
1.7923 1.7937

i

¦.v.^r,"*wsjp' "9

•VTTT rT»,i

CORREIO DA MANHA, Terça-feira,

J l.*CaSemüí

13

14 de março de 1967

PRODUTORES ARMAM Q<G CONTRA ICM
r

* Pedida a
"sustação

MINAS E ENERGIA:
MAIOR INTERESSADO
EMPIRITA DE MG

dos despejos
5 O advogado Francisco Joaé de Araújo Castro rcquc;
r«u ao presidente do TribuBhB*J de Justiça do Estado a
suspensão de todas aa aç&es
de despejo em cuno no F6.,. ro. Apóia-se no artigo 181
..da nova Constituição, que
• 'diz extinto o Conselho Nacional de Economia,- cadutando desta forma.a Lcl n.°
., 4.404, de 23 de fevereiro de
. 1964, Lei do Inqullnato.
. Sendo o Conselho responsa''vei
pela variação daa taxas
dos aluguéis, e estando o
mesmo lmposelbllltado de fa«r oa calcules, a lei nao
tem meles de ser executada.

BELO HORIZONTE (Sucursal) — Em resposta à
carta que o governador Israel Pinheiro, atendendo
exposição de motivos da METAMIG, enviou ao Govêrno federal, no sentido de que fossem estendidas
à pirita de Ouro Preto as mesmas facilidades e estimulos concedidos pelo Decreto N.° 57.557, no aproveitamento de rejeitos piritosos, provenientes do tratamento do carvão nacional para o emprego na produção de ácido sulfúrico, informou o Ministério das

nesta

Capital cs

SAO PAULO (Sucursal)
6.___'A Asiociaçfio Brasileira
cara 6 Desenvolvimento
das Indústrias de Base, informada de que se estaria
.«configurando nova tentatlva de importação de 200
guindastes portuários, envlou .telegrama à CACEX,
essa
protestando contra
operação, uma vez que a
.indústria nacional se en"contra capacitada a atender
""tal
fornecimento, dentro de
"condlçBes satisfatórias do
r,-preço, prazo e qualidade.
jj£ Lembra a entidade que,
uuconforme consta do relatório da diretoria de 1966,
c apesar dos protestos da ..
'"ABDIB consumou-se a importação de 114 guindastes
encomendados na AlemãDepartamento
v._nha pelo
¦ Nacional de Portos e Vias
;,, Navega veis e destinados ao
. .-reaparelhamento dos portns
nacionais.

Adiantou ainda o Ministério das Minas e Energia,
em seu oflcio-resposta, que
o espirito do decreto foi nitldamente de Induzir ao
'
aproveitamento dos rejeltos do carvão, tanto assim
que além dos estímulos espedala para esta utilizaçáo, veda, no art 10, a aplicação dos incentivos previstos no Decreto n.° 65.759,
aos projetos de ácido sulfúrlco baseados em anxôfre.
Pzfeocupado em que a plrita de Ouro Preto tivesse
os mesmos benefícios dos
rejeitos piritosos, de Santa
Catarina, o engenheiro Antónk» de Franco, presidente da METAMIG, na exposição de motivos que enviou ao governador mineiro, transcreveu uma parte
do trabalho feito pelo engenheiro F. Kosln, da Engenhelros e Técnicos Associados (UNITEC), que foi
apresentado ao II Simpósio
do Carvão Nacional, recentemente efetlvBdo em Santa Catarina, onde êle mostra a inconveniência de o
estudo do BNDE ter-se li' mitado apenas aos rejeitos
piritosos do carvão nacional.
Frisa ainda que para atender à demanda da Indústria paulista e da carioca,
além da mineira, o racio-

entendi-

O que, numa segunda fase,
significará queda na arrecadaç&o doe tributos e nâo o
aumento que Se pretendia".
SAO PAULO (Sucursal) —
As noticias sóbre o aumento da alíquota do Imposto de
Circulaçfto de Mercadorias
está provocando protestos
generalizados nos círculos
empresariais paulistas. O
Sindicato do Comércio Atacadlsta de Gêneros Alimenticlos, afirmando que uma
taxa maior para o ICM provocará, fatalmente, uma elevaçao nes preços de todas as

mentoa preliminares para
uma tomada de poslç&o em
conjunto sóbre o problema.
Aa classes produtoras do
Paraná, que hà vários dias
vém apreciando a questão,
já entregaram um memorial
ao governador Paulo Plmen"numa
tel, observando que
conjuntura recessiva e de
redução de negócios, quaisquer elevações de lmpostcs
tendem a deprimir ainda
mais a atividade econômica.

' Companhia Brasileira de
"COBE"
7 Estruturas

I 7i.-r''^3tí_jjERMU?W^'.~ -''H

(ASSEMBLÉIA GERAL
ORPINAR1A)
.- Picam convidados os unhores Acionistas a »e reuniram
em Assembléia Geral Ordlné-

pSffw9tWiH5WHM^BIB^^_^_Ba^______B^j

• Na, i Rus do Cermo, f — I»

'andar, is 14 horas do dl* 25
dt abril de 1967, para dsllbe*) Relatórios,
rarem libre:
parecerei o contas referentes
ao exercido de 1966; b) Elelçio do Conselho Fiscal para
1967, fixaçio d* seus honorérios e da Diretoria; c) Anuntos gerali.
Rio d* Janeiro, 09 dt março da 1967. FÁBIO RIBEIRO
DS OLIVEIRA — DIretorPre' sidente; CARLOS FRANCIS— Dlrtfor.
ÇO VALENTE

os negôclce, permitir* melhorla da arrecadaçfto nos
Estados.
O órgfto de classe proteatou também, contra aa conclusóes do encontro de secre.
tários de Fazenda. No caso
da Isenção do ICM para oa
produtos hortlgranjeiros,
apenas na distribuição varejlsta, considera uma discrlmlnaçâo que, como todas,
é odiosa. O sindicato atacadista é pela isenção total do
imposto para oa produtos
In natnra, básico da eubslstêncla humana, em tôdaa aa
fases de comercialização.

Ç. G. C. N.° 33.061.862

nal será consumir-se a piRELATÓRIO. D A DIRETORIA
rita de Ouro Preto.
Acrescentou o engenhei*
da Conta do Lucro* •
JS**
Fm Mnformtdada eom aa dlraoilcfle* estatutárias, submetemos a aua apreciação o Balanço Geral • respectiva Demonstraç5o
temoa o prazer de levar ao teu eonhtclro Antônio de Franco que r.l.tí^?
àrKSSetoi»neei£dS emíl diderenS» de 1M8, 14 com o parecer favorável do Conielho Flical. Outrossim.
exercício de «BW foi,
o
lobre
da
103.4".
um aumento
estudos minuciosos sóbre a ÍJiírto^uík tóS^otaSXrttaSu ir^níPTtítn de prêmio, mais elevada em aua história cora administrativas
causaram, entre vírios f.tSres. resultado* nio
E,«im_.nto um recorte OelaSSe, tadleedê ainStroí, alto custo de produçío, aumento dai deipeaas
vindouro trabalhar rnais eficiente e proflcuament.
plrlta de Ouro Preto, feitos dSStt*
MltriZu mod Se! XT^e^açaoTiWr«rptrmitoIO * sua Companhia no ano
3DÍaeJamoa7nestro"ortunídSdT
Dirigente, do InsUtuto de Resseguro*
Nacional
de
Seguros,
apriiStaf à Superintendência de Seiuros Privado*, ao Conselho
pelos geólogos Djalma Guinossos agradecimentos pela colaboração preetada.
*
eorretorei,
amigos,
segurado.
aos
nossos
Brasil,
do
Soares
e
Ephigênlo
marães
Rio da Janeiro, 10 de março de 1D87.
Coelho, por solicitação do
- DU
G. KUEBLER - Diretor. M. M. EVA HOEDER - Diretor: MARIA CRISTINA B. L. MENEZES
HARVEY A BUITALO _ Dlretor-Presidente: CLARK
Departamento Nacional da
—
—
GB.-Í15.
Inse.
SEC.
—
—
19.611SP.
CRC
retor! ALBERTO DOS ANJOS MARTINS
Produção Mineral, apontam
econômicareserva
uma
mente explorável. Em aua
PASSIVO
ATIVO
resposta, o Ministério das
—=3-**Cr?
Minas e Energia afirma que
Ct?
NAO EXIG1VEL
Cr|
CrJ
IMOBILIZADO
60O.O00.00n
Capital
a exploração das piritas de
600.000.000 1.100.000,000
Aumento de Capital
;::::::::::: S:Sí:SS
Ouro Preto, apesar de nâo ™%Z
de
Capital
Aumento
112.463.es4
Reserva
estarem enquadradas nos Móveis, Maquinai • TJUnsfiio
para
8?-«5'í'«
9.239.072
Reserva para Integridade de Capital
benefícios especiais do De- Almoxartfado
™"í™
11.998.637
do
Ativo
Re.«erva' para Garantia
.
m,Ím
n.21B.B8a
Reserva de Previdência
creto n.° 57.557, se enqua- - Denésitos Contratuais
«iSiínn
OrgantoçSo e InstalaçSo
5.043.439
Fundo para DepreelaçSes rie Imóveis
dra nos incentivos normais Diversos
s.4.4.500
40.131.049
fundo para DepreelaçSes de Bens Móvel
d"
no
decreto
de
Veículos
DepreelaçSes
7.0i4.018
Fundo
para
previstos
REAVALIAÇÃO
Fundo de Amortiiaçío de Despesas de OrganizaGEIQUIM, os quais com*-47:-5'„
ç5o e Instalado
15}-?Í.2m?
Prédio à Rua do Resnde. 138/162 - Rio
15.235.050
de Indenização Trabalhista
Fundo
preendem desde os favorea Terreno
i.135.bõj
i Rua do Resende, 162 — Rio
ReceBonlflcadas
AçSes
em
de
Reserva
Fundo
de
equinas importações
8.295.500
bldas de Outraa Sociedades
CORREÇÃO MONETÁRIA
Fundo para Depreciação da Imóveli — Reavapamentos até o financiaHaçSo
9.195.13»
lnvesdos
mento de parte
MwiS?™
Tmftvele
,52,5iiíS?
• Utensílios
tlmentos necessários. Ao Mívels, Máquinas
DE CORREÇÃO MONETAHIA
RESERVA
'SílHi?
Onraniraçlo • Instalação
448.417.803
Iméveil
3.442.841
que parece, esses incenti- Velculoi
1J5-??1,!5?
Móveis. Maquinai e Utensílio
vos são suficientes haja
"-IH-KÍ
Organltaçlo • Imtalaçlo
BENrEITORIAS
2.876.530
Velculoa
vista que o GEIQUIM lá
J-iSME?
Resende. IM - 1964
recebeu dois projetos para H.C.A. -- Rua do
DE FUNDOS
MONETÁRIA
CORREÇÃO
2Í*22?«Z
Rua do Resende. 154 - 19SS
H.C.A.
, ma «1 «M
VI DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
1.10S.383.626
a mineração e a construção H.C.A.
40.801.390
- Rua do Resende, IM - 19««
Ativo
141.984
do
Fundo de Garantia
de fábricas de ácido sul15.370.213
Fundo para Depreciação de Imóveis
56.675.703
Fundo para DepreclaçBo de Bens Móveis
fúrico com base nas plriREALIZÁVEL
lns•
«
Organização
ds
AmortlzaçSo
Fundo
para
tas de Ouro Preto. Nos ca«.274.870
talBcSo
ObrluaçCe* ReaJusUvela do Tesouro Nacional .. 13«.020.1!J0
.H'M.15
Fundo para DepreclaçSo de Veículos
sos dos rejeitos piritosos de Tltuloa da Divida Pública Interna
,,,.««««
,,H«IS_!
1.11Í.00T.4M
36.881.807
DepreelaçSes Anuais
'ii?«no
carvão, não obstante os es- AcSes e Deb*n.tures
íí?í.',«
AnBes do TRB
EXIGtVEL
timulos especiais autoriza- Outroí .Tltulor
,5?S'nnn
Reserva de Riscos NSo Expirados — Elementares 406.184.293
um
dos, até agora só surgiu
.„!I.VÍ
Reserva de Riscos NSo Expirados — Acidentes
IRB — C/ R?tenç5o de Reservas a rundos ....
1.865.281.983
do Trabalho
projeto que.se limita ao C/C - Sociedades Congêneres
.2•SIM?»
Reserva de Sinistros a Liquidar — Elementares 126.234.568
M' 2
C/C - Correspondente
beneficlamento do rejeito.
— Adi3«i
NSo
Liquidados
Reserva de Acidentes
lo.lao.
C/C — Geral
354.174.596
dentes do Trabalho
em..c^??^.::::::::::::::::::"':::" '"í?^?^
i.4bi.mt.in
34.163.893
Reserva de Contlnuênola - Elementares
—
Nacional das Dive««

r

Sindicato
Empresas Aeroviárias
DISPONÍVEL
Av. Nilo Peçanha, 155 ffito..S^„.::::í:::::r.::::;:u::::'.v.v. gÍS:ò^:6«
sala 714

CAMPANHA
DA CRIANÇA
n Colabore, voei também,
' -n»
protram» d#»mparo
'"
aa mtnw absodonaite

mercadorias, enviou telegrama ao governador Abreu Sodré, revelando u apreensoes da classe o ressaltand0 oa reflexos negativos que
o aumento
provocaria no
custo de vida.
O presidente da entidade.
sr. Amaury Jeraissatt, declarou que foram decorridos
apenas 60 dias da Implantaçáo do ICM na base de ..
15%, sendo, portanto, multo
cedo para qualquer alteraçao. Manifestou a esperança de que o novo Oovénio
da República, Introduzindo
modificações que reativem

VA DE SEGUROS GERAIS LLOYD INDUSTRIAL SUL AMERICANO

Minas e Energia que há maior interesse pelas piritas
de Ouro Preto do que pelos rejeitos de Santa Catarina."

: ABDIB contra
.^.importação
ide guindastes

CÉDULA%

CRÉDITO, FINANCIAMENTO
F INVESTIMENTOS
Cirti-FitHtii'U4 fctan
CatrilüRuMilMülris!.
Rua Uruguaiana, 55,
8.* and.. Gr. 822/24
Tel. 23-9864, Rio-GB

53594

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
do* OfiO Presidente do Conielho DeUberaUvo da AhocUçIo
cumprindo ao que dlspBe o
elal» d» Justiça do Distrito Federal, convocar
a todos oi aiiocU«tlgo lí Item IL doa Eitatutoi, vem
"oi
a ier realUada
pa» uma Asiembléla G.ral Extraordinária,
em
horai,
às
10
primeira convocamarço,
de
25
dia
Se- pifcSmo
em «egunda e úlUma convoçio ou às lOMOmln (dei e trinta),
6.o andar
cação, em aua sede social, à Rua México n.» 111
de deliberar sóbre a seguinte
aala 603, a fim
ORDEM
DO DIA:
_
.
ATTKRACAO DOS ESTATUTOS NO SEGUINTE! ASSOCIACAODOÍ OFICIAISi DE; JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
_ PARA ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DA

ÕuEnXbara, bTem tudo quei lhe co»cee» aiba-

atuais.
LÍZANDO-0 E ADAPTANDC-O a« necessidades
jtnelro, OB, 1» de março de 1S67
(a) JÜLIO SENNA FILHO
Presidenta do Conielho Deliberativo
32470

¦

CURITIBA (Sucursal) —
Manifestando-se contrários a
qualquer elevação da aliquota do Imposto Sóbre Circulaç&o de Mercadorias e
qualificando de prematura e
desastrosa a pretensão des
secretários de Fazenda de
majorar ca encargos tributarios das emprêaas, representantes da agricultura, co.
mércio e Indústria da reg!lo eentro-sul, Iniciaram

CONSELHO REGIONAL DE
ODONTOLOGIA DO ESTADO
DA GUANABARA
SEPE PIIOVISÓRIA — AV. RIO BIlANCO N.° 277.
GRUPO 1310 — TEL. 22-7373
De conformidade eom a Lei n.° 4.324, de 14-4-1964,
ficam oa Clrurglões-Dentlstas que exercem atividade no
Estado da Guanabara obrigados a inscrever-se neste ConÁs Inscrições poderão ser feitas sem multa dt 16-3 a
16-6-1967, de segunda a sexta-feira, no horário de 11 as
18 horas, sendo necessário a apresentação dos noseeuintes
Serviço
documentos: Diploma ou certidão de registro de
quitaNacional de Flscallzaçio de Odontologia: Prova
45 anos):
cão do serviço militar (exceto para os maiores de3x1; Prova
Título de eleitor; Identidade civil: Dois retratos
de reallsaçáo do diploma de formatura no caso de formado
por Faculdade estrangeira.Serio cobradas as seguintes taxw:
Inscrição — NCrS 10,00
Anuidade — NCrS 10,30
Carteira — NCrS 2,00
Rio de Janeiro, 10 de marco de 1967
WLADIMIR DE SOUZA FFREIBA, CD
Presidente em exercício.
PAULO FRENKEL, CD
SíCretári052473

ASSEMDLÍIA OBRAI
ORDINÁRIA
Oi Senhores Associadas asilo
convidados a comparceorom a
Assembléia Geral Ordinária qua
scrí reillzade no dia 10 do cor.
renfe, na lede d» Sindicato, li
10,00 horas, am 1» eonvoeaçSs
a, cato nio ha|a número legal,
li 11,00 horaa, dlna meimo dia,
om lt convoeaelo, para axama
• aprovif So dai contai relativis
ao Balinço do último exercido.
Ria de Janeiro, 11 do marco
do UÍ7 - as.) J. BENTO RIBEIRO DANTAS — Preildente.
«7711

DepAsItoi Judlclalie
Lueroa e Perdai

b) — Nova administração;

c) — Cobrança taxa d'águe •
esgtto.
Rio da Janeiro, S de marco
da 11(7 — Condomínio do Ediflcto Alatka — R. RACHMANN
— Inspetora. 21491

Convocação
A

Cooperativa

Prolotária

da

Consumo doi Moradorai da Cfvaa Ltd. convida a todoi 01 ai*
loclidoi para ia reuniram em
assimbléla girai ordlnírla no
dia II do corrente na lua seda
1 Rua Jardim Botânico, 703, li
20 herii.
Ordem ds Dia:
Preitaçlo da contas;
Assunto* gerais;
¦lelcio do Conselho Flscol.
O Presidente - ARY JAMM
DI CARVALHO. 21700

TÍTULOS E AÇÕES

94

riscai

.ÍiImmI
1M"a
"

LEME TÊNIS CLUBE - Vende-se titulo. Tratar pelo teleíone Í7-2676 com o dr WILSON.
COMPRO — Cadetra Maracanã
trlb. Caiçaras, late RJ. Jóquei,
Country CIU. Av. Rio Branco
136 l! 2025. tel 32-8215 JUANITA.
VTNDO — T. T. Madureira 13
rot. Fluminense. Hosp. Sllv M.
Gcraes Iate Jardim, HiM
Líbano, Tijuca Tcpica M
P. H"lel qiiit Co ta
nis. P
Brava e outros ac ofertas Av.
Tlio Branco 136 li 2523 — Td.
32-E215 JUANITA.

títulos df. clubes

—

Compro à vi-ta. Caiçaras.
Iate e Gávea Golf. Ven-lo
Jockey. Tel. 26-7642. L.
Guerra.

ta tos IM
18.188.187

233.880.631

Diversos

do

Total

Ativo

COMPENSAÇÃO
Títulos Depositados
Diretoria e/ Caução
Sinistros Pendentes
Custódia d» Titulo

CLARK

HARVEY ALEXANDER BUTTALO
Dlretor-Preildent»

M.

Total

».«a.T<0.1M

Geral

Total

ni ris 373
srt
184.339

M.

JM-W»
1M
122.22
'SSiií!
"•««¦8°»

5.675.740.108

Geral

ALBERTO DOS ANJOS MARTINS
Técnico em Contabilidade — CRC—SP—10.621
- Ins. Sec. CRC-GB-815

O. KUEBLER
Diretor

"LUCROS E PERDAS"
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA
C R t D I T O

D t B I r o
'
"

"
c7$

Prêmio*:

TlsiÔw.lM
participação do IRB no Lucro dM Retrocessoea
\l'tMM&
Inspec6«» de Risco*
''•""•
de
Seguroa
Comissão Adicional
JS«
zz.aoi.ao»
Pespesas Industriais Diversa

No IRB
Partlcloaçlo n/reaultados do IRB
Reembolso de ComlssBes de Cosseguros Aceüo_
Reembftlso Cu.tn de Anôllces
Receitas Industrlnls Divers»!
Recuperaçío de Sinistros Resseguros:

J77,ZI
,„
... ÀS-2;
,,, M, ru
i8« »89.0fl3.73S
111.002.

«w*?U'41?
IndeniiaçSo Por Morte
MT.737.411
Indenização p/Incapacdado Parmanente
Temporária
I«-2I?,Í1?
IndenlzaçJo p/Incapacldade
8?2'??í im
Assistência Médie»
TS-jn.iz«
Assistência Farmacêutica
280.993.498
Assistência Hospitalar
Daapesai c/Slniitro* de:

M&ri

»•«»»¦»» t-mj-8"

;::::.:.._:::.::

«í'íoà'üI
Transportei de Aeidentadoi
M??S'SS
Despeia* Jurídica*
iSO.OW
Despesas de Ambulatório
Resen-as de Riscos Nio Expirados:
2"2J-IIÍI
De Seguros
De Resseguros Aceito»
.i'5!
- ,„ «. ,,.
97.2S1.S13 2.271.46S.Z7B
De Retrocessíes

èl
Reserva
Reserva
De
De
De

M.W.BM

RefrocíssíM".:::::.:::::::::::::.::

"¦«°t.q29

im._b4.ss«

de Acidente* n/Liquidados - Acidente* do Trabalho ... 354.1T4.B3«
de Contingência:
Seguros
B,IírSÍ
Resseguros Aceitos
SvíSí .«•_.,
»n.
7.23t.B06
13.291.392
Retrocessíes

1_U-1?J'?:3
Atustamento de Reserva de Retrocessíes
Despesas Administrativa
15?-511- II?
491.4i6.567
Despesas de InversOea
Dtsnesas

Dlver.»»s:

..

...

... "íí
J-m.es..) de Renda
U-MJ
nenrerlacao
fl.313.323
13.104.42j 33.322.732
DÍve^oi...:::::::::::::::::::::::::::"

Total

«.6M.90t.237
10B.3B8.163
14.260.192
364.660.409 T.172.300.001

De Seguros
De Coraeguro* Aceito* .
De Reeíeguro» Aceito*
De RetrocessSe*
ComlisSe* d* Resieguros

121.408.07S
6.432.704
1.663.41"»
33.161.274

13.57!)

543

105.119 457
1.095.570

No IRB
Recuperaçío de Despesas c/Sinistro*
Salvados:
2.265.474

De Seguros
De RetrocessSe*

40.4115

Ressarcimento* Recebido*
Ressarcimentos Recebido» de Retroceisõe»
Reserva» de Riscos NSo Expirados:

í. 303.878

843.341

5.349
609.138.150
2.021.224
63.265.431 630.322.808

De Seguros
De Resseguros Aceitos
De RetrocessSes
Reserva de Sinistro» a Liquidar:
De Seguros
De RetrocessSe»

41.603.136
37.280.129 78.885.263

Trabalho ... 221.020.636
Reserva d» Acidentes n/Ltqutdado» Acidentes doi Trabalho
133.364.723
Ajustamento das Reserva» de RetrocessSes ...
Receita» de InveraSes:
Dividendos de Títulos

7.277.0Í7

t -

nos RejsegviJuro» i/reserva»
radores
2m?«?
Ttsln
.luros Bancário
676.485.074
Diversos
depositadas

Receita» Diversas
Resultado do Exercício

9.33J.036.961

HARVEY ALEXANDER BUITALO
Diretor Presidente

Cr»

Cr»

ct$

14g
Prlmioa Cancelados de Seguroe ..•••••••••
MTTO3
ais
Prêmloi Canceladoi dt Coiajruroa Aceitos
SIS 019
«13B10!.7J
Prêmloi d* Reiieguroa no IRB
Contribulçío par» Conaórcloa
CCIDe"se,Íuroa
Í47.B70.S20
2?nS'J?!
De Cossegurói Aceito
Aceito*
Resseguroa
De
hímíIm SíS
221 0S1
147.868.220
BZ5.zzi.roi
De RetrocessBe

De Seguro*
De Reiueguro* Aceito*
De RetrocessSes

...,.».»
184.333.373

MARIA CRISTINA B. L. MENEZES
67729
Diretor

EVA ROEDER
Diretor

——

....-...»
3.363.233.250
8.431.380.735

Total do Passivo

COMPENSAÇÃO
«O.Mft
Teiouro Nacional - C/ Depdaitoi de Titulos ..
™-™J
AcSes em CauçSo
jw'Si*aS
Sinistrei Avisados
87-6;<-80B
Tituloa em Custódia

ií'5il*SS

"«SaSi
Í/C - Sorledad-s Conçêneres
,,
C/C - Correspondentes
«5,2!
2i,-S?iní
C/C-Geral
,lH».\i?
Imnósto do S»lo * Recolher
112,?!Í,ÍÍ«
ComlssSes a Parar
8B0
32.313
Prêmios a Restltulr
.,.;.».«
Compromissos Imoblllárloi

B.U1.M0.1»

^^"se^rõ?"1"" ' UqUld*r:

TtTULOS DE CLUBES —
Vendo Iate Clube — Fluminense — Caiçaras, Iate
Jard. Guan., Flamengo,
Terrace e outros — compro Jockey Club. R- J.
Country Club e outros —
T. 22-2491. ARY BRUM.

Acldende Prrvirtênula e Catástrofe
. «S<52
do Trabüho
2'2ii'ií.
d» Garantia d» RetrocessSes
"-"erinis no IRB
,,ÍVf'í«

C/C - rnv.

iu.in m

PENDENTES

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
ALASKA
AV. COPACABANA, 1141 o AV.
ATLÂNTICA, UM — OB
Sio convidados oi senhores
condôminos do Edifício a reunirem-so em Assembléia Cerol Extraordlnirla no dia IS (tfbado)
de marco da 1*<7 (transferida
do dia 1S/3/Í7, por falta de
energia), no apto. 1111 da Av.
N. S. Copacabana nf 1141, is
IS hs, em 1* o Is 13,10 hl. em
1* • última convoeaçlo, com
qualquer número da condSml.
nos, para deliberarem stbrei
orçamento
D — NSvo
para
1M7;

Reserva
tes
Funtlo
Fundos

*

Total

CLARK G. KUEBLER
Diretor

637.038.498

_

81.191.762
15.183.572

9-355.038.961

ALBERTO DOS ANJOS MARTINS
Técnico em Contabilidade
CRC-SP-19 621 — Ins. Sec. CRC-CB-6I5
MARIA CRISTINA B. L. DE MENEZES
Diretor

M. M. EVA ROEDER
Diretor

TARECER DO CONSELHO FISCAL
Senhores Acionistas:

AMERICANO ahslxn rniMlo". após exarr.lnarem o P-^rço
:, S.A DE SEGUROS G PAIS LI.OYD INDUSTRIAL SULrhim, encerrarln i em 31 de de zf n-.b o de 1966. sio de parecer
Os mer. bros do Conselho F:_ c
que a éies acomn»
• lucros t Pf-rrtíi e ri-rnsv t.otumentcs que
(~.?ral e a Dcmoiv-trüçào d» Con t
Geral.
DE SOUZA.
c,'.;e <el3'n aprovados pe'a Ajsçm
DR NILTON GARCIA DE ARACJO - DR SÉRGIO FRANÇA MALAGUTT1
Rio <Jc Janeiro, 9 de r. aiço Ce 1967. - D.' LYUIA WAGNER
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CORREIO DA MANHA, Têrça-íeira,

1.° Caderno

14 de março de 1967

CASTELO: FORÇA É TENDÊNCIA UNIVERSAL
Ae pronunciar, ontem, a auJa Inaugural na Escola Supeijor de Guerra, quando íocn- '
Üzou o tema Segurança • De«envolvimento,
o
presidente
.Castelo Branco analisou a ação
do Estado moderno cnumerando vários fatores "que leveTam a toma tendência quase
universal de reforço do Poder
Central* *.
. — Nos países em crcsclmento — acrescentou — as necessldadcs de coordenação do
desenvolvimento e preservação
da segurança e combato i inílacSo vim Impondo, cada vez
mais, a despeito de preferênelas doutrinárias, por vezes arralgadas, o fortalecimento do
Poder Central.
O DISCURSO
. O discurso que o presidente
Castelo Branco pronunciou na
Escola Superior de Guerra foi
o seguinte, na íntegra:
"O convite
para pronunciar
i aula Inaugural do ano letivo
que hoje se inicia na Escola
Superior de Guerra só pode vir
â conta de um depoimento, c
nunca de uma homenagem. Esta nSo teria sentido, enquanto
aquele tem a validade de um
testemunho, mesmo que não
possua a Intenção de trazer cnslnnmentos.
. A Iniciativa de vosso Comandante trazendo-me a éste audltório para falar-vos no comêço de vossos trabalhos não
deixa, no entanto, de me atribulr mais do que confiança no
conferencista
aposentado
já
desta casa, pois me concede
t> privilégio de, voltando, mesmo por alguns instantes, à Escola Superior de Guerra, pes*
sa reencontrar-me com uma
das Instituições mala humanlstas do Brasil.
Se rendo o reconhecimento
ao (esto tão fidalgo do vosso
comandante, volto-me, também,
para aquiles que fundaram esta Casa de ideais e doutrinas.
Cordeiro l Farias tvulta, i "o
só pela nobreza do patriota c
do chefe, como também pela
visão que teve daqui pela ordenação da programátlca iniciai. Depois, Juarez Távora, dinamico e vigoroso,
expande
programação e aprofunda métodos.
E a Escola que hoje está entregue á vossa Inteligência e
conhecimentos não se imobillsou, sempre se atualizou, e é.
no melo cultural do Brasil um
exemplo do antecipação
de
idéias.
O tema escolhido — Segurança e Desenvolvimento — é assunto dominante no vosso programa, doutrinário nos vossos
estudos e hoje já Integrado, em
sua essência, na nova Constituição brasileira e em leis modernas.
Procurarei desdobrá-lo segundo os seus próprios elementos
constitutivos.
CONCEITO DE SEGURANÇA
NACIONAL
A primlra parte a fixar é a
dilatarão do conceito de segurança nacional, bastante dlferendado, hoje, do conceito mais
restrito de defesa nacional. A
diferença é dupla. O conceito
tradicional de defesa nacional
coloca mais ênfase sobre os aspectos militares da segurança
c, correlatamente, os problemas de agressão externa. A noção de segurança nacional é
mais abrangente. Compreende,
por assim dizer, a detesa globai das Instituições, lncorporando por isso os aspectos pslco-soclals, a preservação do desenvolvlmento e da cstabllldade política Interna; além disso,
o conceito dc segurança, muito. mais explicitamente que o
de defesa, toma em linha dc
conta a agressão interna, corporifleada na infiltração de
guerrilhas, formas hoje mais
prováveis de conflito que a
agressão externa.
RELAÇÕES ENTRE DESE.NVOLVIMENTO E SEGURANÇA
Desenvolvimento e/segurança, por sua vez, são ligados
por uma relação de mútua causaudade. Dc um lado, a vertiadeira segurança pressupõe um
processo dc desenvolvimento,
quer ccor.tjmico, quer social.
Econômico porque o poder mllitar está também essenclalmente condicionado à base lndustrial e tecnológica do Pais. Sociai, porque mesmo um desenvolvimento econômico satisfatório, se acompanhado de excessiva concentração de renda c
crescer-te desnível social, gera
tensões c lutas que Impedem
a boa prática das Instituições
e acabam comprometendo o
próprio desenvolvimento econômlco c a segurança do regime.
Dc outro lado, o desenvolvimento econômico c social pressupõe um mínimo de segurança
<¦ estabilidade das instituições.
E n-ão só das Instituições politlcas, que condicionam o nivel
c a eficiência tios ínvestlinciitos do Estado, mas também das
Instituições econômicas c Jurídicas que, garantindo a estabilidade dos contratos c o dlreito dc propriedade, condidonam, de seu lado, o rrivel c
eficácia dos Investimentos privados.
DOUTRINA DE SEGURANÇA
NACIONAL
A doutrina dc segurança nacional, assim como o conceito
não constitui
de
ctratégia,
um corpo rígido dc princípios,
comportando Influência ideológleas, tecnológicas c econômlcas.
'
A influencia doutrinária pod»

str exemplificada pelo expansionismo territorial, que levou
à construção de grandes imperios, que se julgaram possuídos
de missão civilizador,-,; pelo expanslonismo ideológico, caracrístlco dos sistemas marxistas;
ou telo lsolaclonlsmo, conforme
ocorreu em certas fases da bistórla americana.
No caso brasileiro, a nossa
longa tradição pacifista levanos a uma doutrina essencialmente defensiva. A opção que
realmente se nos apresenta i
entre um conceito de segurança eminentemente nacional.
o que seria algo irreal no
mundo moderno, e esquemas
de defesa associativa, em que
passamos a pensar em termos
de segurança continental.
A doutrina da segurança varia, outrossim, em função de
influências tecnológicas.
No
campo restrito da defesa mllltar,
transformações
radicais
têm ocorrido, abrindo várias
opções aos países de economia
industrial mais desenvolvida e
de maior habilidade técnica,
Não é de admirar, portanto,
que em breve espaço de tempo se tenham sucedido várias
doutrinas: a doutrina da "dissuasão final", na qual se admltla uma contração do armamento
convencional, « a da
concentração dos recursos eco-,
nômlcos e técnicos, no armamento nuclear.
Verificou-se, entretanto, que
a relação de capacidade nuclear entre as duas superpotênclas, Estados Unidos e União
Soviética, levava a um lmpasse nuclear, pois que a confrontação direta resultaria em
danos inaceitáveis para qualquer das partes. Essa constatação técnica, • felizmente,
também, o senso de responsabilidade exibido pelas duas potendas — que têm sabido medir, para evitá-las, as conseqüências dramáticas e catastróficas do uso do seu poder
nuclear — tornam cada vez
mais improvável um conflito
nuclear, reabilitando assim as
únicas
forças convencionais,
adequadas ao tipo de condito remanescente, constituído
pelas confrontações indiretas,
através das chamadas guerras
de liberação ou guerras revoludonária», insurreição, contramoviinsurreição, e mesmo
mentos de guerrilhas. Dessa
forma, a doutrina da "dlssuasãa final" foi substituída pela
da "resposta flexível", que exige uma combinação de armas
nucleares e armas convencionais, pois de outra forma ás
superpotências não restariam
senão duas hipóteses extremas:
a hecatombe ou a Inércia. Outro exemplo das influências tecnológicas sóbre a doutrina de
segurança é o grande debate
ora em curso nas duas grandes potências nucleares, entre
os que propugnam a conecntração de esforços no aumento
e diversificação dos mísseis de
ataque e os que propugnam
gigantescos investimentos cm
sistemas defensivos antimlssels.
SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO
O terceiro conjunto de fatores que afetam a doutrina ds
segurança é de natureza econômlca. Isso nos trás a consldcração da inter-relação entre segurança e desenvolvimento econômico.
A relação entre capacidade
econômica e eficácia militar
tem variado no curso do tempo. Exceto no caso de guerra
naval que sempre exiclu um
certo grau de desenvolvimento tecnológico, as guerras primitivas contavam mais com a
agressividade individual, a genlalldade dos comandantes e a
disponibilidade de massas humanas, do que com a capacldade logística e a base econômica. Assim Esparta subjugou Atenas e Homa foi diversas vezes assolada por tribos bárbaras.
A revolução industrial torliou a guerra muito mais técnica, o que acentuou a lmportáncla do desenvolvimento econômico como elemento
de segurança. Esta passou a
ser uma decorrência da capacidade dc mobilização lndustrial e da logística de apoio.
E essa técnica atingiu seu
apogeu na idade nuclear.
Paradoxalmente, entretanto,
criadas
especiais
condições
"equilíbrio do terror" da
pelo
era atômica, a que se referia
Churchlll,
posslblltaram
por
dois motivos uma divergência
temporária entre grau de desenvolvimento • potencial béiico.
Primeiramente porque, tornando-se quase Impossível uma
direta,
nuclear
confrontação
as
entre
antagonismos
os
grandes potências se canalizaram para as guerras periféricas, do tipo "guerra de libertação" ou "guerra revoluclonárla", dc qualquer maneira de guerra localizada. Estas
se baseiam menos na mobilizaçfio econômica do que no
da
ideológico
enrijecimento
população: reduzem o csíôrço
logístico pela infiltração parasitária na própria comunldade. E:n segundo lugar, porque na hipótese de utilização
de armamentos nucleares, se
preservada a surpresa, náo haveria tempo para mobilização
Industrial c econômica. Conceblvelmente um pequeno pais,
poísuldor dc um reduzido arsenal atômico e capacidade de
remessa de carga nuclear, poderia, cm pouco tempo, destruir a superioridade indusantagonista de
trial dc um
recurso?.
Evidentemaiores
mente essa hipótese, aliás pouco plausível, não ilide as vantagens da superioridade industriaJ, porque o país mais

conflito mundial. Fora de iltuações de emergência é de difícll aplicação, particularmente
nos paises subdesenvolvidos. O
racionamento exige uma eflciente máquina administrativa t
um alto grau de disciplina sociai, fatores ambos escassos que
poderiam melhor ser utilizados
para a tarefa de desenvolvimento econômico. Os controles
de preços sio algo mais pratlcaveis; mas da um lado, nio
controlam os efeitos da inflaçio, a nio ser quando acompanhados de racionamento; de outro, encerram o grave risco de
desestlmular a produção e os
Investimentos. A lista de espera de telefones, a escassez de
habitações, a precariedade do
transporte urbano e até recentemente as filas de carne e leite testemunham a Ineficácia do
O segundo desses paradoxos
controle de preços « tarifas coencontrou ilustração dramáUmo Instrumento de reconciliaca na Instalação abortada de
ção entre is necessidades e »s
mísseis nucleares em Cuba, no
possibilidades de produção.
ano de 1962. Num tipo de guerA terceira atitude, a única
ra convencional. Cuba não
sensata a longo prazo, é o piaapresentaria um problema de
nejamento para a estabilização.
segurança para paises maioIsso implica utilizar-se o orçaindustrializados
res c mais
mento como Instrumento estacomo México, Brasil ou mesblllzador, para reconciliação de
mo Venezuela. Se entretanto
objetivos conflitantes, sem Inlograsse,instalar mísseis sovléfiação ou eom um mínimo de
ticos em seu território, teria
Inflação. Hi que usar múltiplos
fundamentalmente alterado o
processos: aumentar Impostos
balanço do poder da América
se as despesas já atingiram um
Latina, pois poderia hipotitlmínimo inflexível, com as necamente aniquilar de surprêcessirlas cautelas para nio desa o poderio industrial de váscstimular atividade econômica
rios de seus paises.
privada; reduzir despesas, sempre que pratlcável; reorganizar
FATORES DE CONSTRUÇÃO
a composição de despesa, dcsloDO PLANEJAMENTO DA
cando-a de consumo para Investlmento, e de setores menos
SEGURANÇA
produtivos para setores mais
A interrelação entre desenprodutivos.
volvimento • segurança faz
Essa a atitude que noa proquê, de um lado, o nível de
pusemos tomar, com apreciável
segurança seja
condicionado
grau de êxito. Os diflclti orpela taxa e potencial de crêsçamentárlos foram reduzidos a
cimento econômico. E que, de
uma quarta parte do nivel anoutro lado, o desenvolvimenterior e sio financiados, na sua
to econômico não se possa efemaioria por fontes não inflatuar sem um mínimo de seclonárlas, como por exemplo, a
venda de Obrigações do Tesougurança.
ro. Como percentagem do proO problema comporta anáduto Interno bruto, os déficit»
liso mais detida. A primeira e
federais baixaram dc quase 4%
mais fundamental limitação ao
do produto Interno bruto em
planejamento da segurança é
1964 para menos de um pora própria dimensão do produto
cento em 1967, se obedecida a
nacional bruto do Pais. Estlprogramação orçamentária.
ma-se que para os países subUma outra das grandes consdesenvolvidos não mais que a
trlções ao planejamento da sc2% do produto nacional bruto
gurança é de natureza cambial.
possam, em condições normais,
Um pais sem reservas de dlvlser dedicados à segurança, sob
sas não pode contar com abaspena de se Inflrmar o próprio
tecimento regular de produtos
ritmo de crescimento, de vez
essenciais à segurança. Tem dique uma boa parcela do disficuldade em conseguir empréspêndio de segurança é por sua
tlmos, • só consegue em conprópria natureza improdutiva.
dlçóes onerosas.
Finalmente,
Nos países já desenvolvidos
suas Importações carregam um
e com responsabilidades de li-.
sobrepreço pelos riscos de atraderança, essa proporção tem
so e insolvêncla.
ascendido recentemente a cêrDêsse ponto de vista, a situaca de 10%, aparentemente sem
encontramos em 1964
efeitos danosos para a manu- „ ção que
era
dc máxima Insegurança,
tenção da taxa de crescimento.
por estar o Pais is portas de
O Brasil tem procurado ateruma moratória
Internacional,
se a esse cTltério geral. O discom seu crédito externo totalpêndio propriamente militar
mente arruinado. Donde a nosatinge a cerca de 22% do orçasa preocupação em melhorar a
mento militar. Mas como granposição cambial, nio apenas pede parte do dlspêndlo federal
los reflexos favoráveis sobre a
de investimento
se realiza
situação econômica geral e as
através de fundos especiais e
perspectivas de desenvolvimensociedades de economia mista,
to, como sob o ponto de vista
não compreendidas no orçaestrito tfe segurança nacional.
mento, essa percentagem baixa
Também, aqui há soluções e
para cerca de 6%. Comparahá paliativos, é uma política
tivamente ao produto interno
cambial correta, baseada em tabruto, o dlspêndlo de defesa
xas cambiais realistas, que esse situa na faixa entre 1 a 2%,
tlmulam as exportações e o Insendo de notar que boa parcela
gresso de capitais. Os pallatldêsse dlspêndlo é de natureza
vos sào: o progressivo endividaprodutiva, como por exemplo
mento, como se fêz durante o
os investimentos em treinaperíodo chamado "desenvolvimento técnico e científico, em
mentlsta", empurrando os protelecomunicações, na Infra-esblcmas para o futuro; os contrutura de aviação civil, na
trôles cambiais, que nio faiem
construção de vias de transsenão entorpecer o comércio
porte.
exterior; e, finalmente, a ênfaAlém ¦ do
condicionamento
se sóbre o regime de trocas do
geral da segurança à dimencomércio bilateral, que consão e crescimento do produto
quanto útil em escala limitada,
interno bruto, existem consImpede o pais de buscar o fortruções mais específicas que,
necedor mais barato • eflcipor gravemente negligenciada»
ente.
em nossa história recente, merecém alguma análise. RefiroSEGURANÇA E POLÍTICA
me As limitações criadas pela
INTERNACIONAL
inflação e pela escassez de divisas.
No exame da lnter-relaçlo do
Se o volume de recursos que
desenvolvimento com a seguse pretende devotar á segurança nacional nào nos poderança nacional se choca contra
mos furtar à conslderaçlo do
ambições inflexíveis de outros
problema de política
Internasetores,
cional. Ela é Importante, nesagrava-se
imediatamente a pressão inflacionária.
te contexto, sob dois aspectos.
Dal podem decorrer três tipos
Primeiramente, porque num
de atitude.
mundo econômico e socialmente
Interdependente, a segurança
O primeiro, tradicional e penacional nào pode ser alcançada
rigoso processo dc acomodaem bases exclusivamente interÇão, é aceitar a inflação. Digo
nas. Em segundo lugar, porque
tradicional, porque ao longo do
temos qui buscar no exterior
pós-guerra, escalamos sucesslmeios de economizar dlspêndlo
vos patamares
de inflação:
de defesa através de esquemas
15% ao ano em média, entre
associativos, a também financia1941 e 1946, aumentando
para
mentos,
capitais e tecnologia
20% no período 1951 a 1958,
para o desenvolvimento econôpara mais de 50% no periodo
mico.
1959/1062. alcançando 81% em
19C3 e revelando perigosa tenAs realidades históricas e geodéncia de aceleração para nlinscreveram no
gráficas nos
vel superior a 100% no trimesdispositivo de segurança do hetre anterior à Revolução. De
mistério ocidental. Fornece-nos
então para cá logramos reduéle um escudo nuclear efetivo
zir à metade o ritmo de Incontra veleidades de agressão
extracontlnental,
hoje
fiação, que baixou de mais de
pouco
80% cm 1963, para cerca de
prováveis em face do chamado
"equilíbrio
do terror". Certa40% em 1966.
mente que nio teríamos recurAceitar a Inflação é apenas
sos econômicos • mesmo técnluma acomodação que nada recos, para criarmos nos»a "dissolve. A curto prazo é possivel
suasão nuclear" própria, e se
mobilizar alguns recursos adio buscássemos fazer, fá-lo-íamos
cionais. Mas os vazamentos do
com sacrifício do nosso desensisicma tornam a solução iluvolvimento econômico e padrão
sória: gera-se um conflito tocíe vida. Felizmente, o dispociai entre as classes,
que Iusitivo de segurança continental,
tam para preservar seu nível
assim como o de todo o munde renda; criam-se áreas de
do ocidental, é consensual e
desperdício e Ineficiência;
e
não imposltlvo. Dentro dele, há
em breve a crise cambial
gera
espaço para o exercicio da verextrema vulnerabilidade sob
o
dadelra Independência, seja peponto de vista de segurança
lo esforço de asserção de uma
nacional.
hegemonia política regional, coUma-segunda atitude consis.
mo «ucede hoje na Europa Oclle cm mascarar os efeitos da
dental, aeja pela livre busca de
pressão Inflacionária, através
formas dc organização política
do racionamento c controle de
t econômica e de contatos Inpreços, visando a reconciliar a
tcrnacionals, com > única exdemanda conjunta, civil e mlllroçâo do regime comunista, cont.-.r, de bens c serviços, às cfi<.
siderado pela Declaração
de
ponibilidades
existentes. Esse
Punta dei Este, firmada anteprocesso c Inevitável em temriormente ao meu Governo, copo de guerra e foi praticado
mo "Incompatível" com o slstecom relativo êxito no segundo
ma Interamericano.

forte provavelmente terá também melhor organização de
detecção e maior arsenal agressivo, reduzindo o fator surprêsa e permitindo o exercício
tempestivo da capacidade de
retaliar.
O primeiro desses paradoxos
é ilustrado pelo conflito do
Vietnam, em que um pais de
economia ainda primitiva engaja fortes contingentes norteamericanos, obrigados a recorrer a armas convencionais, pois
que a resposta nuclear, sobre
ser desproporcionada á natureza do desafio, apresentaria
riscos políticos Intoleráveis, em
termos de impacto sobre a oplnião pública mundial e do perlgo de uma escalada nuclear
que envolvesse a União Sovlética.

Isso me leva a considerar a
difícil questão da Força Interamerleana da Paz, ponto dt
debato Inflamado, multas vêzes desprovido de realismo, nas
recentes conferências interamerleanaa. Ante • imposSlbllidads ás um acordo jnânlms
absteve-se o Brasil de levantar formalmente o problema,
sem entretanto alterar suas
convicções. 4
A verdade i qua nenhuma
das duas superpotências aceitarla, impasslvclmente, qualquer que sejam nossas emoções • desejos, uma alteração
fundamental do balanço da
poder numa área de Interesse
vital. NSo é por outra razão
que, após oa episódios de Cuba
d* Berlim, os conflitos se têm
localizado em áreas periféricas. Reconhecido esse dado do
problema, o Interesse das Repúblicas Americanas reside em
Impedir qualquer Intervenção
unilateral, não só porque isso
vulneraria, gravemente, o prin.
cíplo de ação e responsabllicomo porque
dade coletiva,
erros no julgamento e avaliação das transformações sociais
políticas poderiam confundir, tragicamente, governos reformistas da esquerda não-comunlsta, Interessados em reforma social, sem submissão a
Ideologias extraeontlnentals e
sem agressividade subversiva,
com ditaduras comunistas —
estas, sim, Intensas i segurança
' continental
pela sua alienação ideológica e pelo seu expanslonismo proselitista. Se reconhecida a responsabilidade
coletiva de nossos países na
manutenção da segurança, responsabilidade que encontraria
seu símbolo e instrumento na
Força IntemsmÜrlcana de Paz,
evitaríamos os dois males
Afastar-se-iam a tentação e os
pretextos para intervenção unilateral, e o próprio debate e
decisão
coletiva
permitiriam
melhor diferenciar o reformismo social, necessário em nossos países, de revolução totalltária de esquerda. O primeiro
é uma opção social válida; o
segundo, uma ameaça A segurança, conforme o prova de sobejo o Intervencionismo cuba- .
no, através do incentivo a
guerrilhas e táticas terroristas.
Longe de fortalecer o caso de
não Intervenção, a recusa latino-americana de criar mecanlsmos de ação coletiva enfraquece-o, porque os problema.s
básicos
do
balanço
mundial do poder não são solúvels por meros excrclsmos
verbais.
A aceitação do sistema de segurança continental em nada
Inibe nossa Independência econômlca de comerciar, llvremente, de disciplinar os capitais
receber para
que desejamos
auxiliar nosso desenvolvimento, de importarmos tecnologia
e equipamentos dn« fontes que
preferirmos. Sem falar em poIndependente,
lltlca
porque
nos sentimos com notória independência, o meu Governo
foi o que mais ampliou o comércio e as trocas com a área
socialista. Sob o Impacto do,
nacionalismo e das tensões
criadas pelo próprio processo
de Industrialização e desenvolvimento emergiu uma tendência policentrlsta no bloco sovlético, cujas primeiras manlfestações foram os casos lugoslavo e húngaro, agora projetados de forma explosiva pelo
conflito slno-soviétlco. De permelo com a ressurreição de rivalldades históricas, o anseio
de afirmação Industrial autonoma e o reclame de melhores condições de comércio flzeram com que, também, no
mundo socialista 6e estabelecess» uma distinção de lnterêsse entre os menos desenvolvidos e a União Soviética, repetindo um processo de "dlssenso
dentro do consenso", que se Já
havia produzido no mundo ocldental.
SEGURANÇA E
NACIONALISMO
O problema das relações enIre segurança e desenvolvimento nào se resolve só em têrmos de recursos naturais, como base de desenvolvimento,
de taxa de. crescimento econõmico, como fator de poder Industrial, e da taxa de inflação,
como medida da tensão social.
Há que analisar o problema de
atitudes pslco-soclals, *, neste
contexto, poucos sobrelevam
cm importância o tema do nacionalismo.
O nacionalismo é indubltàvelmente um dos grandes motores da história humana. £
indispensável ingrediente na
unificação de comunidades dispersas na construção de nações
recentemente emergidas do do.
mlnlo colonial, na galvanização
de esforços após guerras perdidas, na formação de motivação
para o desenvolvimento.
Sob sete último aspecto, entretanto, encerra potencialidades positivas e perigos palpáveis. Na medida em que seja
usado como elemento de mobllização do esforço nacional,
de aceitação dos sacrifícios qua
o desenvolvimento exige, de
atenuação de conflito dc ciosses, o nacionalismo é altamente positivo. Na medida em que
é manipulado por certos grupo»
para evitar a concorrência e
manter posições de mercado,
em que é usado para dificultar
a Importação de tecnologia e.\terna, em que mantém aprisionadoa no solo recursos nunerats enquanto náo se tem tapitai para explorar, em que *
manipulado pela esquerda alie-

nada para impedir o fortalecimento do sistema econômico
capitalista e as instituições de.
mocrAticas do Ocidente — o nacionalismo viciado passa i ser
altamente negativo, nio só do
ponto de vista do desenvolvimc-to eeaníp-itco cem*» ds segurança nacional.
Como no caso da Independéncia, que deve ser um exerciclo tranqüilo e não uma hstórla verbal, o verdadeiro nadonalista pratica constantemente o seu nacionalismo como
um dever, sem o exibir como
um privilégio. Procura adotar
atitudes úteis ao desenvolvimento da nação, incentivando
melhorando sua
a poupança,
própria educação e formação
técnica, aplicando sua imaginação criadora na descoberta
de caminhos para o desenvolvimento, procurando realizar a
justiça social, ao invés de simplesmente rejeitar a contribuiçâo externa, sem promover a
poupança Interna.
Mauriac falou uma vez dos
"velhos e nobres vasos" que
se tornaram porosos. Talvez
isso tenha ocorrido com a grotesca deformação a que recentemente assistimos, do conceito de nacionalismo. Passou éle,
manuseado por extremistas da _
direita e esquerds, a assumir
dois aspectos negativos quer
para o desenvolvimento quer
para a segurança: o primeiro
é a irracionalidade do comportamento, pelo qual se substituide análise
ria a capacidade
pelo poder da lnvectlva: o segundo, o dlvlslonismo, pois
que o pseudonaclonallsta passou a se arrogar o monopólio
do patriotismo, Imputando motlvaçõea escusas a todos que
dele discordam, não hesitando
em usar jargões injurlosos contra autênticos patriotas, cuja
contribuição técnica, cientifica,
política e moral para o desenvolvimento nacional lhes dá
muito melhores qualificações
nacionalistas
as
dos
que
acusadores.
FEDERALISMO E
SEGURANÇA
Consideremos agora a quêstão da estrutura política fedeTativa do Pais, sob o duplo
ângulo do desenvolvimento e
da segurança.
O processo de formação de
nosso sistema federativo dlferenciou-se bastante das condições históricas que presidiram
à construção da federação norte-americana, cuja estrutura
política fortemente influenciou
a nossa Constituição repúblicana de 1891. No caso da América do Norte, formou-se a federação pelo livre e periódico
surgimento de novos Estados:
em nosso caso, um sistema
essencialmente unitário reorganlzou-se em unidades federativas.
As conhecidas vantagens da
organização federativa, descentralização politica e administratlva, e melhor atendimento
das
peculiaridades regionais
não nos devem fazer esquecer
alguns percalços.
Sob o ponto de vista da segurança nacional, há que nos
acautelarmos
contra
forças
centrífugas, traduzidas em movlmentos separatistas que, felizmente com repercussão lnexpressiva, têm surgido ao longo
de nossa história. Como medida acautelatória, há dois tipos
de ação a tomar: promover a
redução do desequilíbrio econômlco entre Estados e regiões,
e evitar a rarefação econômica
e demográfica das áreas frontelrlças,. mediante programas
de colonização, Implantação de
transportes e promoção do
crescimento econômico.
Nos planos do desenvolvimento econômico, por sua vez,
urge que nos orientemos no
sentido da criação de instrumentos de rcdistribulção da
renda fiscal, em favor de unidades federativas de menor
poder econômico; de mecanlsmos de Incentivo para investlmento privado nessas reglões, e de captação de Tecursos internacionais para programas especiais de desenvolvimento.
Exemplo de medida» de redistribuição fiscal foram a organlzação da SUDENE e, mais
"Operação
recentemente,
a
Amazônia", que resultou na
criação da SUDAM. No mesmo
plano se situa a reforma tributária, que instituiu o "Fundo
de Participação dos Estados"
na receita federal dos impostos
de renda e de produtos lndustrlalizados, em cuja repartição
se atribui ponderação mais favorável aos Estados menos desenvolvidos. As leis de incentivo fiscal, hoje eficientemente
aplicadas na área da SUDENE,
e em começo de aplicação na
SUDAM,
exemplificam uma
instrumentação que se tem
provado eficaz para colocar a
iniciativa privada a serviço do
objetivo
de
atenuação
das
disparidades de renda regional.
A dosagem das medidas de
rcdistribulção de renda e de
discipllnamcnto correto dos Incentivos fiscais cria complexos
problema» de decisão econômlca. Qualquer exagero no
uso desses instrumentos, conquanto possa envolver atrativo
político e supostamente humanltário, encerra o risco de eníraquecer o ritmo de acumulação de capital nas regiões mais
desenvolvidas e produtivas, diminuindo a sua capacidade de
exportar capitais e tecnologia
para correção dos desequilíbrios regionais. Um outro perigo correlato é encorajar-se
Investimentos lnadaptadoj Ai
condições regionais e que só

Mas, como disse certa vez o
poderiam vingar se perpetuados os incentivos fiscais.
profético Ale-ds de Tocqueville, "as instituições humanas
Há portanto que estabelecer
são, por sua própria natureum delicado balanço entre a
za tão imperfeitas, que basnecessidade de reduzir a breta, quase sempre, para destruicha econômica entre o Nordeste
seus
dos
extrair
princípios
Ias,
o
e o Norte, de um lado, e
todas as conseqüências''.
Ccntro-Sul, do outro — brecha
A exibição pública do disque se agravada geraria tensenso e a necessidade de nesão social e política e perda de
gocíação entre os grupos soprodutividade global do Pais.
dais psra atenuá-lo, dão As soA atual legislação de incentiumu
democráticas
ciedades
vos parece adequada, paraparência menos estável e lmtleularmente se- acompanhada
de medidas de alivio da espedem uma sensação de segurança comparável A que apre»
cassez de capital de giro das
sentam as sociedades manlpuempresas do Sul, que se Imoladas Ideologicamente, sob slgblllzaram excessivamente dunos totalltArios. Entretanto «
rante o periodo da Inflação e
democracias têm exibido maior
enfrentam
dificuldades
de
durabilidade no tempo, prlndadaptação a uma nova conjunpalmente A medida que a sotura.
ciedade se torna mais compleOutro aspecto do problema
xa, por ser a democracia, esé o das relações políticas ende
senclalmente, um sistema
tre o Governo federal e as
administrar o que í diverso a
unidades federadas. No intecomplexo.
rêsse quer da estabilidade e
segurança
das
Instituições,
Nos
países em desenvolviquer do desenvolvimento ecomento, sujeitos a grandes tennõmico, estas relações dede mudança, o sistema
soes
vem basear-se num faderalisdemocrático estA exposto a pemo cooperativo, evitando-se de
rlgos especlsls. * que nas soum lado o Individualismo deciedades industriais maduras
sagregador, e de outro a prenão há grande descompasso
ferência cllentelesca. A depenenire a identificação lntelecdêncla econômica de alguns
tual de um problema e a capaEstados em relação A União os
cidade de resolvê-lo por meexpõe por vezes a uma subeconômicas ou ajustadldas
missão cllentelesca, pela qual
mentos sociais. Nss sociedade»
no passado se mercadejava
por outro
subdesenvolvidas,
apoio econômico da União, inlado, a motivação para resoldós
do mérito
dependente
ver agudos problemas exceda
projetos e da capacidade adde muito o conhecimento técmlnistratlva dos governos esprática
nico e a capacidade
taduals, em troca de fidellda. para escolher e aplicar solude política ao Governo federal.
ções adequadas. Cria-se, nu
Vários elementos disciplinadopalavras de um moderno sores foram recentemente introdólogo, "um hiato entre a moduzldos na legislação e na
tlvação e o entendimento".
própria Constituição. A dlstriÉsse contexto de frustração
buição do "Fundo de Particié propicio ao surgimento de
pação dos Estados" foi tsubdois protagonistas funestos pátraída ao controle federal e
ra o sadio desenvolvimento déatribuída ao Tribunal de Conmocrático e a segurança das
tas, como órgão auxiliar do
instituições democráticas: um *
legislativo; pelo menos 50%
o demagogo, que promete re,desses recursos deverão ser
solver todos os problemas d»
empregados
exclusivauma só vez, apelando para fórmente para investimentos; fimulas mágicas que trariam sonalmente,
outros
quaisquer
luções "Integrais", rápidas $
auxílios da União aos Estados
definitivas". Outro é o extree Municípios dependerão de
mista, que renuncia ao penoso
prévia entrega, ao órgão feesforço das soluções de melhqderal competente, de planos
rias, que por sucessivos lncreconcretos de aplicação.
mentos remedeiam os males sociais. O radicalismo ideológico
PODER CENTRAL E
simplifica barbaramente a reaSEGURANÇA
lidade: se o problema é a luta
uma
escolhe-se
de classes,
de
rápida, i classe eleita a ellmlnam-se as
As
exigências
ação do Estado moderno, a Inoutras: se o problema é contegração dos mercados, a neter o consumo para acumular
cessldade do papel promotor
capital, escraviza-se o consuda União no desenvolvimento
mldor, transferindo todos os reeconômico, a emergência de
cursos para as mãos do Estatécnicas de planejamento glodo; se o problema é o divlslobai da economia e a necessinismo politico, estabelece-se a
dade de harmonização dos insditadura do Partido, e quando
trumentos de política moneeste perde o seu fervor, fa'zem-se
tária, levaram a uma tendênexpurgos e "revoluções
cia quase universal de refôrculturais".
Na busca de um grau de
CO do Poder Central. Este passou a assumir, em várias consconsenso que torne viável o
função
modernas,
tltulções
desenvolvimento em bases demais
dominante na
multo
mooráticas, nio há que fechar
do
orçamento,
formulação
os olhos s reais dificuldades,
restrlngindo-so correlatamenprincipalmente quando, tal cote A função legislativa na demo aconteceu no Brasil em
terminação de nivel global e
passado recente, e novamente
se tenta repetir, os demagogos
na discriminação das despese unem aos radicais, todos ansas, para evitar a pulverizaslosos por ofertar fórmulas
ção regionalista de verbas, a
miraculosas de salvação, todos
desintegração de programas
adulando o povo sem respeitade ação e a agravação de preslo, todos ambicionando o poder
soes inflacionárias, por excespara gozo do poder pessoal, e
slva demanda regional de innão como instrumento para
vestlmentos.
servir ás instituições.
Mesmo na pátria do federallsmo, os Estados Unidos, já
Para captar a simpatia, procomeçam a surgir dificuldades
curou-se criar a idéia de que
no controle de política monea democracia é um regime de
tária e na limitação de invésfacilidades e de que o desentlmentos a níveis compatíveis
volvimento é um caminho d»
com a estabilidade, pela amdelicias. Devo reconhecer que
pia e tradicional autonomia
esta maliciosa teoria ainda
fiscal financeira das entidades
exerce um grande fascínio sôfederadas.
bre multa gente. A corrupção
Problema semelhante está
e a inflação, de mãos dadas,
sendo encontrado na Repúbliserviram para criar essa visão
da realidade, de que é expresca Federal Alemã.
são o desenvolvimento alegre
Nos países em crescimento,
as necessidades de coordenae inconseqüente.
A Escola Superior de Guerra
ção do desenvolvimento e preterii uma grande missão a cumservação da segurança e combate A Inflação vêm impondo,
prir, e cumprindo-a, facilitará
a tarefa de Governo. Essa miscada vez mais, a despeito de
são é a de formular, pela conpreferências doutrinárias, por
vezes arraigadas, o fortalecijunta aplicação do talento clvil e militar, uma doutrina permento do Poder Central.
manente e coerente de segurança nacional; e a de comA SEGURANÇA E O DESENbater os vário» "pseudos" irraVOLVIMENTO NA SOCIEDAcionais e ineficazes — o pseuDE DEMOCRÁTICA
do-naclonallsmo, o pseudo-deConsideremos, finalmente, os
senvolvlmento, o pseudo-hudois problemas — desenvolvimanlsmo, a solução pseudomento e segurança nacional —
criadora.
no contexto de uma sociedade
Nessa, busca constante da
democrática.
realidade brasileira, sem mitos
Para que uma sodedade senem deformações, os trabalhos
ja democrática, é preciso que
agora iniciados e entregues sos
livre
do
dishaja
expressão
estagiários de 1967, serão, cosenso; para que ela seja vlámo os anteriores, mais um servel, é necessário que as áreas'
viço ao BrasU, pelo desenvolde consenso superem as áreas
vimento com democracia, sode dlssenso.
berania e paz entre os brasiVários perigos podem assaileiros."
tar a democracia nesse procesNa abertura dos cursos de
so. O primeiro é a confusão
67, o comandante da Escola
de liberdade com Indisciplina,
Superior de Guerra, general
confusão que se estabelece tóAurélio de Lira Tavares, apresentou o presidente Castelo
da a vez que a capacidade de
Branco aos estagiários como
reclamar direitos é superior a.
"notável
capacidade de aceitar deveres.
personalidade cultural, com passagem marcante e
A liberdade, como a democrafecunda por esta Escola".
cia, são bens fundamentais.
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E DITAR O SEU AaNtiNCJO:

Caderno

CORREIO DA MANHA, Terça-feira,

14 de março de 1967

CASTELO CASSA MAIS 31 E DEMITE 7
CASTELO DÁ ADEUS
A NEGRÃO E PEDE
UNIÃO COM COSTA
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i Depois de acentuar que se
sentia multo emocionado e

SAÍJDE INAUGURA
OBRAS QUE GOVERNO
REALIZOU NO RIO
domingo

várias

construiu

Branco

Raimundo

obras

o

que
na Guanabara.

Inicialmente,

4

Castelo

foi

em

companhia

Brito,

de

Ministério

inaugurado

o

do

inaugurou
da

anexo

Saúde

do

Hos-

pitai do Câncer, na Praça da Cruz Vermelha, com 8
andares e 9 mil metros quadrados de área construída.
A obra desse novo conjunto foi iniciada em 1953.
Lagoa, o qual, logo após o
descerramento da placa pelo chefe do Governo, discursou salientando a importância do pavilhão inaugurado, que íoi — acentuou — iniciado e concluído ho Governo Castelo
Branco.

PLACA
Discursou no ato, pelo
jilinistério da Saúde, o médico Manuel José Ferreira,
que entregou ao chefe da
"Nação uma
placa de ouro
Com estes dízeres: "Dire'tpres,
chefes e servidores
do Ministério da Saúde de^ejam, com a simplicidade
desta lembrança, assinalar
seu agradecimento ao presidente Castelo Branco pelo decidido apoio que soube dar ao estudo dos problemas ligados ao bemestar íisico, mental e sociai do povo brasileiro."
• O
presidente da Repúfclica proferiu, a seguir, aigumas palavras de agradecimento, acentuando "que

O presidente visitou, a
seguir, tôdas as dependências do pavilhão, bem como a sede do Instituto, detendo-se na Biblioteca e
na sala onde o patrono do
estabelecimento
realizava
os seus estudos, atualmente transformada em Museu
Oswaldo Cruz.
PSIQUIÁTRICO

a lembrança daquele momento nunca se apagaria
de sua memória".
".

Por fim, o chefe do Govêrno inaugurou o Pavilhão de Adolescentes do
Psiquiátrico
Centro
Pedro II, em Engenho de
Dentro, com a capacidade
de 60 leitos. Ali foi recebido pelo diretor do Serviço Nacional de Doenças
Mentais, sr. Jurandir Manfredinl.

ONCOLOGIA

j Do Hospital do Câncer, o
República
presidente da
dirigiu-se ao Hospital Brasileiro de Oncologia, na
Praça Marechal Hermes,
em Santo Cristo, onde foi
recebido pelo diretor, sr.
Pena.
Manuel Campbell
Após descerrar a placa comemorativa da inauguraÇão, o chefe do Governo
percorreu tftdas as depenciências do Hospital.

Terminadas as inaugurações, o presidente Castello Branco retornou ao
Palácio das Laranjeiras,
onde se despediu dos funcionários da casa. Cumprimentou o pessoal da mordomia, cozinha, comunicatransporte,
portão,
ções,
portaria e serventes, agradecendo a todos os serviços
prestados.
Acompanhou o presidênte da República, nas despedidas aos servidores, o
administrador do Palácio
capitão
das Laranjeiras,
Luiz Carlos de Avelar
Coutinho.

Em seguida, acompanhado, do ministro da Saúde,
e de sua comitiva, o presidente Castelo Branco rumôu para o Instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos, onde inaugurou o
Pavilhão de Biotério de
Criação. Ao chegar ao local, foi recebido pelo diretor do Instituto, sr. Francisco de Paula da Rocha

CAMPANHA

:¦_'¦

y.&
"¦'¦¦''

¦

"

¦¦>-.»¦

::'-:

V;V'.";::

..¦..¦¦¦..:-.•/¦'¦¦..;¦¦¦;-'¦:¦¦.'¦¦¦.¦¦¦'-¦

\:y'y''yy¦¦¦'¦:':¦' ,'¦¦','

'¦''.'. '

.,.-¦¦::'

¦ '. -.*(.?.?.

U

..:,..

¦-¦ ¦
\\\W^^^^im^_mÁ-<:''¦"¦

^íi-

.
HSMáéSSBÉSfcSiSB
"»í

,

...

¦

¦

.

,;'-SÍ?&sW

<

Hmh"
-¦

,

¦¦¦::¦¦¦.•¦:

___m____B_m__mma^SÍW^:

i__m_m_\l_mê\Íl^ÊWÊs^

<•

__Wm__W

v -"~* . "

;
'-J

-•d.'.
VjB
Sâ*-'
_____m-M-':^.1
'-.-' ¦ '
-tM___
W^^á_~_W&___~_*~_\___m^Ê___
'
¦*'f\> -,
Ir ' ^
*
''':-y:--YJ>?$
<¦l av* r^ *¦'>

'Wêêè_ê_W_í
. •*.-;.

i

DA

i n

¦

i —¦

CRIANÇA

Colabore, voei também, no preg rim* d* rnnp_r. ao
menor abandonado.

tos políticos, 7 de demissão do serviço público e dois
de reforma compulsória. Perderam os direitos politicos, por dez anos, os srs. Agostinho Ribeiro de
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Alberto

Abreu, Aires

Andrade Duarte

Silva, Altair

Sá da Cunha Sodré, Carlos Bonaparte de Araújo Cavaco, Egerton Silva, Ezir Borges Rosa, Fernando de
Paula Lobo, Fernando Magalhães, Francisco Afonso
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Pintado

Soares

Filho,

Fernando

de

German

Gabay,

Aguiar

Ferreira

Nogueira Salvado, Jairo

da Silva,

João Simões Rosa Filho, Jorge Ruças, Edayr Nunes
Netto, ítalo Giordano, João Marcondes de Souza, Wilson L. Oliveira, Luiz Alberto de Faria Espíndola, Luís
Carlos Janotti, Mário Barreiros, Nilton Antônio da
Silva, Osmani Paiva, Odenato Gonçalves da Cunha,
Roddy Moreira da Cunha, Rodolfo de Moraes David, Sebastião dos Santos, Sidney Panaino, Sérgio da
Walter Montes Peixão, e Waldir Petrone. A
"sem
de
direitos políticos ocorreu
prejuízo das
perda
sanções penais a que estiverem sujeitos."

Costa,

Federal do Ceará. O servidor foi enquadrado no artigo 14 do AI-2 — relativo aos que demonstrem lncompatibilidade com os objetivos da revolução e é
aposentado fazendo jus aos
proventos correspondentes
ao seu cargo, proporcionais
aos anos de serviço.

JUIZES E MILITARES

A ÚLTIMA VISITA
Visitar

a exposição do IBRA

IBRA mostra
ação do
governo
O presidente da República •
compareceu, às llh, ao Begundo andar do Hotel Glória,
onda Inaugurou, Juntamente
com o ministro Roberto
Campos, a exposição do Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária, que apresenta em
grandes painéis fotográficos
as realizações do Governo revolucionário nesse setor.
O marechal íoi saudado pelo presidente dn IBRA, sr
Paulo de Assis Ribeiro, que
disse em discurso não pretender alardear realizações,
enaltecer trabalhes feltti, ou
procurar tardiamente popularldade, com aquela exposição, mas apenas expor o
significado dos títulos de terras a serem entregues aos
beneficiados. Depois de ouvir o vice-presidente e diretor do Departamento de Recursos Fundeados do IBRA.
General Pires de Castro, o
presidente Castelo Branco
enalteceu aquele órgão e todos os que ali trabalham. A
seguir, percorreu todos os
painéis fotográficos da exposição.

Visita ao
Supremo
Tribunal
BRASfLIA (Sucursal) —
"Não há juizes revolucionários, mas sim leis revolucionárias" — afirmou o
presidente Castelo Branco,
ao visitar, ontem, o Supremo Tribunal Federal.
O chefe do Governo foi
saudado pelo ministro Gonçalves de Oliveira, que recordou a visita do maréchal, em abril de 1964, dlzendo que "não é fácil harmonizar a ordem política
com os programas e piopósitos da revolução", porém, "êste Tribunal não
desmereceu do apreço do
marechal-presidente". Disse, ainda, que o marechal
Castelo Branco soube, muito bem, compreender que
"os juizes, no exercício de
suas funções, são neutros,
escravos da lei e, por isso
mesmo, por muitos incompreendidos".

Regulado
pagamento de

NAS LARANJEIRAS 1UZ e gÚS

OSWALDO CRUZ
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honrado com as palavras do
visitante, o governador Negrão de Lima afirmou: "Neste momento só me resta declarar a V. Exa. que cumprimos o nosso dever como unidade federativa que tomes,
estivemos ao seu lado colaborando na medida de nossas possibilidades, para que
fosse sempre feliz e pródigo
em resultados a ação Administrativa de V. Exa. durante o tempo em que na
Guanabara se hospedou e
agora se retira para o seu
lar com a consciência tranqlilla de quem prestou um
Imenso serviço ao Brasil e à
História.
O presidente da Repúbllca estava acompanhado do
chefe da Casa Militar, general Ernesto Oelsel, do seu
assessor de Imprensa. José
Vamberto e do pessoal de
sua segurança.
A entrada
do Palácio, passou em revts.
ta a um contigente da Policia Militar, que lhe prestou
as honras militares. Em segulda, acompanhado do governador e do chefe da Casa Civil, foi conduzido ao
salão nobre, onde cumprimentou todos os secretários
de Estado e os presidentes
da Assembléia e do Tribunal
de Justiça da GB.

o-- No Palácio Guanabara o
presidente Castelo Branco
íoi recepcionado pelo gover-nador Negrão de Lima e todo o secretariado. O maré«hal agradeceu a hospitalldade prestada pelo governador, afirmando que "enquanto estive aqui o Governo da
República se sentiu sempre
rodeado do apreço e dos servlços prestantes do Governo
c.a Guanabara". E acrescentou: "Desejo, então, na pesde Vossa Excelência,
toa
agradecer tal colaboração, e
.tenho particular sentimento
agradecimento
neste
que
agora faço, pois o faço na
pessoa de um amigo a quem
4enho estima há longo tempo". E concluiu:
- "Além do reconhecimento,
'ir. -governador, trago os
vot06 para
meus melhorea
tyie o Estado e Vossa Excelíncla cumpram bem a mis^ão que lhes foi cometida.
Ò Governo que se Instala
daqui a 48 horas trará para
o Estado de V. Exa., e para
todo o BrasU, melhores dlss
. a -consolidação da rsvoluíão".
... DEVERES

Saúde,
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IBRA juntamente com o ministro do Planejamento,
<st. Roberto Campos. Logo depois seguiu
para o Departamento dos Correios e Telégrafos, onde inaugurou
.o novo Centro de Retransmissões de Mensagens de

O* presidente

.-

BRASÍLIA (Sucursal) — O presidente Castelo Branco, com base nos artigos 14 e 15 do Ato Institucional
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O presidente Castelo Branco compareceu na mamhá de ontem ao Palácio Guanabara
para despedirse do governador Negrão de Lima e "agradecer os
serviços do Governo carioca", fazendo votos de
que
todos "cumpram bem a missão
que lhes foi cometit,da, integrados na Federação, para colaborar com o
Governo que se instalará daqui a 48 horas".
Às 11 horas o presidente da República compareeeu ao Hotel Glória, onde inaugurou a exposição do

ministro

PMWIf HMIli1 "I

'.'.-•¦' ¦"','.'.'..¦'.-:."¦:';¦:.:,¦

'

Comando Eletrônico daquele

'

''y^Ê_WÊK__W___WW_t^_WKls^

BRASÍLIA (Sucursal) — O
presidente Castelo Branco
assinou decreto regulando o
pagamento de contas de luz,
energia elétrica, gás e telefone e de outros serviços de
natureza análoga, prestados a
órgãos da administração pública. O decreto autoriza os
ministérios a assinar convênios com as rompanhlas concessionárias de serviços públicos para obtenção de descontos, medlrnte pagamento
das faturas em prazo estipulado.
Dispõe mau que as dotações orçamentárias destinadas is despesas de luz, gás,
energia elétrica, telefone,
etc, depois de registradas
pelo Tribuna, de Contas e
distribuídas aos órgãos pagadores competentes, t e r _ o
sua aplicação centralizada na
Divisão de Material ou órgão
equivalente. Acrescenta que
a empresa concessionária
apresentará mensalmente as
faturas e o órgão consumidor no prazo de 15 dias, encaminhará i Divisão de Material o processo, para pronti liquidação da divida.

onde fêx um retrospecto do Governo — foi um dos últimos atos de Castelo

CASTELO AGRADECE
APOIO LEGISLATIVO
BRASÍLIA (Sucursal) — O
presidente du República, marechal Castelo Branco, agradeceu, ontem, na Câmara e
no Senado, "a colaboração
que o Poder Legislativo deu
ao seu governo,' cujo fim —
afirmou — está por horas".
"Contrariando as escrituras —
delarou — depois de morto,
não ressuscitarei mais."
"Mas — observou o senador arenista Mem de Sá —
dos que morrem V. Exa. é
o mais vivo de todos."
O marechal Castelo Branco, acompanhado pelo chefe
da Casa Civil, sr. Navarro de
Brito, e de outras autoridades, foi recebido na Câmara
pelo presidente daquela Casa,
deputado Batista Ramos, no
salão nobre rccém-lnaugurado e no qual se colocaram
tapetes persas e a mesa feita, segundo o sr. Teodulo de
Albuquerque da madeira do
patibulo em que morreu Tiradentes.
Deputados arenistas o
aguardavam i porta, entre
os quais se encontravam os
srs. Raimundo Padilha, Ernàni Sátiro, Arnaldo Cerdeira, Henrique La Ilocque, Rui
Santos, Guilherme Machado,
Aderbal Jurema e Daniel Faraco.
"Ê
para mim — disse o
presidente — grande honra
visitar a Câmara, neste instante, e seria uma omissão
grave s. eu nâo trouxesse,
também o reconhecimento
do meu Govêruo a esta Casa.
Tivemos, dela, grande colaboração, uma cooperação ativa e permauento na nossa
administração. A revolução
teve, nesta Casa, um grande
fator de sua Implantação e
institucionalização. Trago,
pois, com a minha presença,
o meu reconhecimento, e
acredito que a revolução proclame o que acabo de dizer.
De fato, considero a Câmara,
ao contrário do que muiti.
gente pens... um dos grandes instrumentos da revoluçâo brasileira."
O sr. Batista Ramos agradeceu as providências tomadas pelo Governo, para alojar os deputados recém-eleitos e afirmou que, "embora
esteja por horas, o Governo
do marechal náo acabará,
pois terá ainda, no futuro, a
justiça da história."
CAFÉ
Após os dois discursos, o
marechal foi convidado pelo
presidente da Câmara a cscolher entre "um cafezinho,
servido em salva de prata, e
um copo de água."
"Prefiro a água" — disse.
Nesse Instante, o mal. Castelo Branco foi cercado por
parlamentares. O sr. Luís
Viana Filho, governador da
Bahia, abraçou-o dizendo que
"nio era maii deputado,
mai
nio podia faltar."
O deputado do MDB paulista, sr. José Lurtz Sabia, aproximou-se do presidente e afirmou: "Sou da Oposição, mas
sou cearense e respeito V.
Exa."
"Ah, é cearense? Vejam só:
se todo cearense saísse do
Ceará para ser o que nós somus este Pais seria uma maravilha".
A sra. Júlia Stelnbruck
(MDB-RJ. féz um apelo ao
marechal Castelo Branco:
"Que o
presidente estudasse a possibilidade de conceder saiário-famllia i mulher
do trabalhador."
"Vou
pensar — respondeu
o presidente — mas tenho
menos de 48 horas de Govêrno.'A representante oposicionista insistiu e o presidente afirmou que "em todo o caso, vou
manda meus assessores examinarem o assunto, porque a
idéi? é boa e não me ocorreu,
antes. De qualquer moda —

salientou — também posso falar com o novo presidente e
êle tem quatro anos para fazer o que eu não pude".
Ao deputado Jales Machado (ARENA-GO), pai do governador de Goiás, sr. Otávio
Lajes, Indagou: "como ia o
Estado de seu filho".
"Vai bem, obrigado,
principalmente depois de sua visita". Nesse instante, o sr.
Rondon Pachedo, futuro chefe da Casa Civil, revelou _¦>
"ter
representante
goiano
boas noticias para Goiás".
Ao sr. Rui Santos, perguntou o presidente como ia a
Bahia. Discretamente, o presidente passou a olhar o reIóglo e o sr. Batista Ramos
levou-o pelos corredores, até
a divisio entre a Câmara e o
Senado. No caminho, o marechal Castelo Bronco encontraria, ainda, o sr. Esmerinn
Arruda, ex-arenista do Ceará
r observou: "crtá aqui todo
o Ceará".
REVOLUÇÃO
O presidente foi recebido,
no Senado, pelos srs. Auro
Moura Andrade, Daniel Krieger, Filinto MÜUer, Eurico Resende, Mem de Sá, Benedito
Valadares, Paulo Torres, Ciodomir Millet e outros.
Afirmou que ali estava para
"agradecer a colaboração
que
o Governo recebera do Poder
Legislativo,
particularmente
do Senado".
"Acho — salientou —
que
nós devemos altear, náo só o
Governo mas a revolução, pelo que devemos ao Senado. A
revolução teve vários fatores,
vários Instrumentos revolucionários e o Senado foi um dêles. Há quem diga que o Legislalivo foi marginalizado e
que não se exercitou livremente, sob meu Governo. Nio
é verdade. O Congresso Nacional foi o grande lnstrumento da revolução, pois uma
revolução não se faz apenas
com atos do Poder Executivo,
mas por sua Institucionalização".
Assinalou que "a revolução
fora institucionalizada, através, por exemplo, da aprovacão da nova Carta brasileira,
uma Constituição moderna e
que será tida. dentro em breve, como um grande pas'o
para a modernização do
País."
Penalizou, dizendo que "não
falava em nome da revolução,
mas de um governo que está
por horas."
O senador Moura Andrade
"tinha na lemdeclarou, que
branca Idêntica visita pelo
presidente Castelo Branco, no
inicio de seu governo."
"De li
psra cá, muito fatos
se passaram, todos marcados
pela ação e, muita ve2, pela
deflagração de atos praticados pelo presidente da Repúbllca."
Sustentou que "podia testemunhar a luta do presidente
para dar ao Pais elementos
que o estabilizassem no campo econômico e no campo político". Mencionou, em sequida. a mensagem da Constituição e pros*eeulu:
"Muitas
vezes, nós. aq.ii,
não fomos compreendidos, como também o Governo, cheio
de patriotismo e de intenções, náo o foi, noutras oportunidades."
Mas, tudo fizemos — prósseguiu — para restaurar o
País na plenitude de sistema
democrático, coisa que V.
Exa., através de projetos como o da Constituição e outros, pode agora fazer, ao
passar o poder a seu sucessor. Seu governo — concluiu
seri muito discutido mas
reconhecido pelas grandes imtenções que manifestou. Muita luta íoi necessária para

cie^armos ao dia de hoje.
Esta casa foi leal e, afinal,
soubemos tratar-nos, mutuamente, com compreensão".
O presidente do Senado ia
acrescentar uma frase na qual
citava expressões usadas minutos antes pelo mal, Castelo Branco:
"Vossa Exa, ressaltou a unidade do Senado..."
"Eu — corrifiiu o mal. —
Disse coesão..."
COLUNAS
Após o discurso do senador
Moura Andrade, o presidênte Castelo Branco voltou a
queixar-se do calor. Tomou
um cafezinho e informou ao
senador Mem de Sá que embnrearia para o Rio, após deixar o Governo, "às 17h30min".
E o senador Mem de Sá:
"Eu
queria saber, porque,
afinal, só participarei mesmo
desta solenidade".
O ex-ministro da Justiça,
em seguida, mostrou os ser.adorcs Daniel Krieger e Filinto Muller, apontandoos como responsáveis pela coesão
govemlsta no Senado.
"São as colunas germânicas do Governo — frisou —
Von Krieger e Von Müllcr".
Ao senador Daniel Krieger,
o presidente observou que
"devia acrescentar, na placa
de seu gabinete, onde está
"líder do
governo", as expiessoes, "teve a coragem de ser".
"Coragem não — corrigiu
o senador Nei Braga — honra".
O senador Mem de Sá passou, então, a criticar o Irecho do discurso do presidênte do Senado, no qual o sr.
"a InMoura Andrade aludiu
tençâo do Governo".
"Onde disse intenções —
frisou — devia dizer "realizações porque de intenções está o inferno cheio."
"Vê — observou o maréchal — não disse que o Senado é uma casa coesa? Os senadores se ajudam, uns aos
outros. Aliás, prefiro, ser
condenado pelo que fiz do
que ser absolvido por minhas
intenções".
Contou, então, o marechal
Castelo Branco o primeiro
problema que lhe criara o senador Moura Andrade:
"Êste homem, na minha
posse, obrigou-me a fazer um
colete".
"Não obriguei náo. Apenas
mostrei que o protocolo recomendava o uso daquela peça".
"fi Insistiu o marechal —
mas, em poucas horas, acabei
arranjando um".
O presidente continuava observando seu relógio. A certa
altura, disse que "ia ver se
ainda recebia a bênção do arcebispo de Brasília, do qual
se despediria dal! a lnstantes."
A salda, cruzou com os srs.
Correia da Costa e perguntoulhe como "ia Mato Grosso".
Do sr. Alde Sampaio quis saber que "tal estava o açúcar."
"Menos amargo, agora, marechal".
O sr. Filinto Muller Ind.igou-lhe o número dc seu nõvo telefone no Rio. Ao sen.
Mem de Sá, quando se despe
dia, declarou que "estava lhe
devendo..." mas o representante gaúcho não o de xou
concluir a frase e disse que
"sabia
perfeitamente e só Iria
visitá-lo quando éle estivesse
como marechal R-l".
Por fim, Já na porta, em
companhia de seus auxiliares,
foi Interpelado pelo sen. Vasconcelos Torres:
"O sr vai a Europa?"
Recb' muitas sugestõe» pa
ra viajfr. mas nenhuma su
gestão de dólar" finalizou.
rindo, e observando que sc-.i
discurso de transmissão do
carqo duraria "apenas quatro
minutos."

Foram demitidos: do
Exército brasileiro, o segundo-tenente da reserva
de 1.* classe Edayr Nunes
Netto (que também perdeu
os direitos politicos, conforme relação acima); Ítalo
Giordano, do cargo de Juiz
de Direito da 1." Vara da
Comarca de Dourados, Mato Grosso; Nymrod Jansen
Pereira, do cargo de Juiz
de Direito da Comarca de
Codó, Maranhão; Hedyl Rodrlgues Vale, do cargo de
técnico de administração,
nível 21, do BNDE; e Wilson Rodrigues de Sousa, do
cargo de contador do Ministério da Marinha.
Foram reformados, com
proventos e vantagens proporcionals ao tempo de serviço, o capitão e o 1.° tenente intendente da Marinha, Walmir Magno Lins
e Aníbal César de Carvalho e Silva. As suspensões
de direitos políticos foram
com base no art. 15 do
AI-2; as demissões com base no art. 14 do AI-2, o
mesmo ocorrendo com as
reformas. Os decretos serãn publicados, hoje, no
Difírio O/icinl.

PUNIÇÃO
O Diário O/ictal publicou decreto do presidente
Castelo Branco demitindo,
a bem do serviço público,
Alice Nunes da Silva, do
cargo de agente postal do
DCT, por ter lesado os cofres públicos, quando em
exercido da agência postal
tclegráfica de Lauro Müller, no Estado de Santa Catarina, onde violou correspondêncla postal para
aproprinr-se de valores".
THOMAS MANN
SUBVERSIVO

AFASTADO

PROFESSOR

Os podères punitivos do
Ato Institucional n.° 2, foram ainda usados para aposentar,
sem prejuízo das
funções penais a que estiver sujeito, José Pontes
Neto, assistente de ensino
superior da Faculdade de
Medicina, da Universidade

.,;,

BRASÍLIA (Sucursal) —
O presidente Castelo Branco assinou decreto suspendendo o funcionamento da
Sociedade Thomas Mann,
com sede na Guanabara,
"por exercer atividades ili
citas, nocivas e perigosas
a ordem pública" ou, conforme explicação do minlítro da Justiça em exposição de motivos, por praticar a subversão, fazendo a
propaganda comunista, subvencionada pela Alemanha
Oriental. A suspensão iol
decretada "até o trânsito
em julgado da ação de dissolução".

JÁ EM ATIVIDADE
A ESTAÇÃO CENTRAL
MARECHAL RONDON
O presidente Castelo Branco inaugurou na manhã
de ontem, na sede do DCT, na Praça XV, o Centro
Vetor-Olivetti
recebeu
rechal
reduzir,
entre

de

de Retransmissão

Mensagens,

que
o nome de Estação Central Telegráfica MaRondon. O novo Centro permitirá ao DCT
para dois minutos, o tempo
de um telegrama
transmissão
e a

duas horas

de

a recepção

entre as diversas agências.
O Centro é composto de 10 postos de retransmissão, um posto de interligação com a rede nacional
de telex e um posto de supervisão. Toda a Central
é controlada por um computador eletrônico de divisão
de

tempo.

O marechal-presidente

diretor-geral

do

DCT,

general

foi

recebido

Fernando

pelo
Menescal

Villar.
MENSAGEM
No segundo andar foi
realizada a cerimônia de
inauguração do Centro de
Retransmissão, com mensagem do presidente da República, que focalizou a
importância, para o Brasil,
do empreendimento, primeiro no gênero na America Latin;i. O novo Centro
lnstalação-pilôto,
é
uma
que comandará todo o sistema telegráfico do DCT.
Cada um dos 10 postos de
retransmissão, com capacidade para receber e transmitir 200 telegramas por
hora, compõe-se do seguinconsole
te equipamento:
de seleção, seis transmissores automáticos eletrônicos e seis telelmpressorcsreceptores de fitas. Na operação é mínima a interferência humana, pois exige
1/6
do
apenas
pessoal
atual, o que barateará o
nisto operacional.
Os telegramas
passam
pelo Centro (i; Retransmissão em forma de fita
havendo
náo
perfurada,
dc
necessidade
portanto
receber e cortar as fitas
impressas c gomadas, umedecê-las e aplicá-las nos
impressos. Com um simpies aperto de botão, o
operador obtém o encamlnhamento pedido, bastando verificar a ordem de
ur(normal,
prioridade
rente ou urgentíssimo).
Uma firma localizada em
qualquer ponto do territóriu nacional, dispondo dc

equipamento de telex, pode comunicar-se com outra, que não tenha telex,
através da Central de Retransmissão em tempo diminuto.
Outros
equipamentos do mesmo tipo serão Instalados nas principais Capitais do Pais, segundo informou o diretor
de Telégrafos do DCT, coronel Carlos Afonso Flgueiras.
PRESENTES
Ao ato compareceram o
ministro da Viação, marcchal Juarez Távora, o diretor-geral do DCT, general
Fernando
Menescal
Villar, chefes de serviço do
Departamento dos Correios
c Telégrafos e outras autoridades, o corpo de diretores da Olivetti Industrial
S. A., à frente o superlntendente no Brasil, sr. Guldo Santl, e convidados dessa organização, entre os
quais o diretor-geral do3
Correios e Telégrafos do
Peru, sr. Alexandro Cortez
Siminario, o diretor-geral
rios Telégrafos Nacionais
do México, engenheiro Rafael Mendez Moreno, seu
assistente, eng.° Tomas
Gusman Cantú, o subdiretor-geral de Telecomunicações da Argentina, eng.0
Aldo Irrera, o diretor-íinanceiro da Empresa Nacional
de Telccomunicações, sr. Emílio Saravia
Bravo e o chefe da Seção
Telegráfica da mesma empresa, eng.0 Guilherme Rey.
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AGRADECIMENTOS E
DESPEDIDAS AO
CORPO DIPLOMÁTICO

BSSSSiSS

Ao agradecer a homenagem que lhe foi prestada
pelo Corpo Diplomático, com um jantar no Copacabana Palace, o presidente Castelo Branco acentuou
em seu discurso a colaboração prestada pelos países
representados, bem como os esforços do Brasil ao
trato das relações diplomáticas, "com boa vontade,
sem malícia ou discriminação para qualquer Nação".
"Sensibilizaram-me
profundamente — disse o
marechal Castelo — as palavras com que Vossa Excelência Reverendíssima, senhor Núncio Apostólico,
Decano do Corpo Diplomático, situou este nosso encontro num dos últimos dias de minha permanência
i frente do Governo Brasileiro".
COLABORAÇÃO
única história — a história
da humanidade, das suas
conquistas cientificas, dos
K prosseguiu:
seus progressos econômicos,
"Recebo-as, bem como o
dos seus avanços no sengeneroso gesto do Corpo
tido da solidariedade, da
compreensão e da tolerânDiplomático, como homecia entre todos os povos".
nagem que, dirigida à miMas adiante, em seu disnha pessoa, exprime excurso, ressaltou:
"A eloqüência do intérpressivo tributo de amizaprete que Vossas Excelênde e de solidariedade ao
cias escolheram não apenas
meu País, interpretando,
me sensibilizou: ela foi ediíicante e esclarecedora, penuma justa medida de
apreço e cooperação, a ma- los sentimentos que fluiram, pelos conceitos que a
nlfestação coletiva enseja- elevaram,
pelas idéias criada por este momento. Pudoras que semeou. Desde
os propósitos de paz entre
deram Vossas Excelências
os povos até ao voto pela
testemunhar, senhores cheserena felicidade do povo
fes de Missão, os esforços
São palavras
brasileiro.
que traduzem o espírito noque meu Governo, como de
bre do ilustre prelado que
seu dever, envidou no senas concebeu e bem refletem
tido de colaborar com caas suas inspirações de hoda qual, procurando honmem de boa vontade e de
rar Vossas Excelências as
cidadão do mundo. Não me
nações amigas que repreenganarei, afirmando sentir
sentam", acrescentando, a
¦eguir, "jamais o meu Goque essas palavras vieram
não apenas do cérebro e do
vêrno descurou do propocoração de quem as profesito perseverante de íazer
riu, mas por igual da intedo Brasil, como tem ocorriligência e do sentimento de
do em todos os tempos, um
todos os chefes de missão
infatigável servidor da paz
que hoje aqui se congree da aproximação entre os
gam para demonstrar ao
povos. Na realidade semGoverno brasileiro sua amipre fomos um povo pacízade e seus intuitos de leal
fico, votado à fraternidade
cooperação."
universal. Mas, hoje, mais
"Estou certo de que essa
do que isso, temos a conse essa cooperação
não
é
amizade
a
de
ciência
paz
que
continuarão a ser tributaapenas um bem inestimádas ao Governo que em
vel, já que a guerra, e até
pouco se iniciará e que permesmo a vitória, a nenhum
manecerão de pé, firmes,
povo poderia salvaguardar.
sempre robustecidas e reAssim, poderemos dizer
novadas, as inspirações dique a paz deixou de ser
nâmicas que nos impulsioapenas um objetivo, para
naram nestes trinta e cinse tornar um imperativo.
co meses, em que, juntos,
Daí o esforço que nos
pudemos dar às relações
cumpre realizar para que
entre nossos países o espíem lugar da história de carito realista e o entusiasmo
da povo, por mais bela ou
que nos levaram a tantos
gloriosa, nos seja dada, no
resultados positivos", confuturo, a suprema ventura
cluiu.
de podermos escrever uma
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ITAMARATI ASSINA
ACORDO COM EUA E
CONCEDE INSÍGNIAS
No que foi praticamente seu último dia à frente
da Pasta, o ministro das Relações Exteriores aproveitou para distribuir 48 insígnias da Ordem do Rio
Branco, a maioria das quais para militares, entre os
quais os marechais Eurico Dutra, Ademar de Queiroz,
Nelson de Mello, Hugo Panasco Alvim e marechaldo-ar Eduardo Gomes, que agradeceu em nome dos
condecorados e assinou o Acordo de Bitributação com
os Estados Unidos.
O ministro Roberto Campos, também condecorado,
chegou atrasado 20 minutos à cerimônia, mas ainda
a tempo de receber suas
insígnias. Amanhã, em Brasflia, será realizada a solenldade de posse do chanceler Magalhães Pinto, juntamente com a cerimônia
do transmissão do cargo.
BITRIBUTAÇÃO
O acordo de Bitributação
entre os Estados Unidos e
o Brasil foi firmado pelo
embaixador Jonh Tuthill,
chefe da representação dlptomática norte-americana,
e pelo titular do Itamarati,
tendo o primeiro afirmado que o documento representa "mais um passo à
írente nas relações econômlcas entre os dois paises". O Itamarati anunciou,
na oportunidade, que acôrdos semelhantes foram asslnados com a Suécia e o
Japão e serão firmados
com a Áustria, Itália, Bélgica, Reino Unido, França,
República Federal da Alemanha, Espanha e Portugal, entre outros países da
Europa Ocidental.
CONDECORAÇÕES
Depois de distribuir 48
insígnias da Ordem do Rio
Branco, nos graus de Grã-

Cruz, Grande Oficial, Comendador e Oficial, o titular do Itamarati distribuiu
12 Medalhas Lauro Müller
aos jornalistas credenciados
no Ministério, entre os
quais Sérgio Cabral, Edison
Cabral, Otávio Bonfim, Antônio Vial Corrêa e Silvio
Ferraz. Depois disso, o titular do Itamarati foi condeeorado com a Grã-Cruz Extraordinária da Ordem Nacional do Mérito do Paraguai pelo ministro paraguaio da Saúde Pública e
Bem-Estar Social, sr. Dionlsio Gonzales Torres, e
anunciou que seguirá, às
9h de hoje, para Brasília.

Sabbag será
novo prefeito
de Curitiba
CURITIBA (correspondente) — O governador Paulo
Pimentel anunciou ontem,
durante entrevista coletiva,
que o novo prefeito de
Curitiba será o engenheiro
sanitarista Ornar Sabbag,
que substituirá o sr. Ivo
Arzua, em virtude da indlcação deste para o Ministério da Agricultura no Govêrno Costa e Silva. O nome do sr. Ornar Sabbag,
já submetido ao Legislativo Estadual, deverá ser
aprovado ainda esta semana.

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ
COMUNICADO N.° 10/67
A Diretoria do Instituto Brasileiro
zada pelo Conselho Monetário Nacional

do

Café,

autorl-

COMUNICA:
As tabelas de financiamento para custeio de culturas anuais, custeio e formação de culturas perenes e
de florestas, em arta objeto dos Contratos di Dlverslflcação, serão publicadas até • data de 30 di abril futuro.
Rio dt Janeiro, 10 de março dt 1967
LEôNIDAS LOPES
Presidente

BORIO
53595

1.° Caderno

14 de março de 1967
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NOVA ALERIANHA
O sr. Klaus Schuetz vê o fim do neonaalsmo com a

Despedida é
geral nos
Ministérios
Ontem íol praticamente
o último dia de trabalho
dos ministros do governo
Castelo Branco. Em todos
os Ministérios, os expedientes encerraram mais
cedo, a fim de que seus
funcionários se despedissem regularmente de seus
titulares.
Em todos eles, os titulares das Pastas, em meio a
manifestações de apreço,
davam o último adeus,
àqueles que os ajudaram
a levar a bom termo seus
mandatos. Em vários gabinetes, viam-se os últimos
retoques de seus chefes, no
sentido de deixarem a casa
arrumada para seus suceseores. Talvez tenha sido o
dia em que milhares de
processos tenham sido despachados, o mais rápido
possível, no afã de deixar
a última e boa impressão
para aqueles -que, amanhã,
iniciam sua tarefa.

CORREIO tem
editorial em
Anais: Câmara
BRASIL"" (Sucursal — O
sr. Márcio Moreira Alves
MDB-GB) íêz inserir,
ontem, nos anais na Camara, o editorial do CORREIO
DA MANHA — Testamentos. Assim fazia "com redobrado prazer por ter
pertencido a uma equipe de
profissionais que, no momento mais grave desta nação, fincara no chão a bandeira da liberdade e plantara na imprensa brasileira
a trincheira da democracia
que ainda sobreviveu em
parte".
PROPINAS
O sr. Feliciano Figueiredo (MDB-MT) protestou,
ontem, na Câmara, contra
as palavras do presidente
Castelo Branco, nesta capitai, segundo as quais "se
S. Ex* desejasse buscar os
homens para usufruir dos
dinhelros públicos, tirar
vantagens pessoais, encontra-los-ia na Oposição".
"Por mais alto
que seja o
sr. Júpiter Tonante, não
posso silenciar" — frisou.
E para refrescar a memória do presidente, lembrava
seu próprio decreto, exonerando recentemente "um
homem que recebeu propinas e fez malversação dos
dinheiros públicos e é seu
sustentáculo em Mato Grosso".
COXO

Depois de repelir o iabéu infelicíssimo é à oposição, relatou o representante mato-grossense: Meditando melhor, vejo que o
ato de S. Ex* merece comiseração. Já dizia Plaise
Pascal: "Como se explica
que um coxo não nos irrita e um espirito coxo nos
aborrece", respondendo êle
mesmo: "É que o coxo reconhece que andamos direito, e um espirito coxo
afirma que nós é que mancamos. Se assim não fosse,
teríamos piedade e não raiva".

superação do recesso na economia alemã em três anos

SCHUETZ: PROGRAMA Hospitais do
É ATIVAR RELAÇÕES INPS ganham
proridade
COM OS SOCIALISTAS BRASÍLIA
—
O secretário-geral do Ministério das Relações
Exteriores da República Federal da Alemanha, sr.
Klaus Schuetz, que chefia a delegação de seu país
à posse do marechal Costa e Silva, disse em entrevista coletiva no Copacabana Pálace que a Alemãnha planeja dentro de três anos superar o recesso
em sua economia e que uma das metas principais do
governo é dinamizar a aliança diplomática com os
países socialistas.
Sobre armas atômicas e tratado atômico, des"o tratacou que o pensamento da Alemanha é que
das
monopolista
tado não deve aumentar a posição
em
cheimpedimento
há
mas
não
grandes potências
gar-se a uma forma aceitável de controle das nações
que usam a energia nuclear para fins pacíficos".
INVESTIMENTOS comunista como Estado; e
finalmente o reconhecimento da fonteira entre a
Afirmou o sr. Klaus
Alemanha e a Polônia, ora
na
recesso
Schuetz que o
em litígio, da chamada lieconomia de seu pais está
nha Oder-Neisse.
causando desemprêgos, mas
Entende o governo aleque a crise é para ser venmão — acentuou o sr.
cida dentro de três anos,
Schuetz — que essas três
quando serão intensificacondições Independem das
no
dos os Investimentos
razões pelas quais os dois
exterior. Destacou que "na
países devam melhorar os
América Latina o Brasil
laços diplomáticos, princiestá em primeiro lugar na
palmente porque depenpreferência de aplicação de
dem de debates a posterioinvestimentos".
ri e não a priori.
METAS
NAZISMO
Disse que o Governo alemão, renovado em dezembro, tem metas importantes a serem alcançadas a
prazo curto, entre as quais:
uma nova ordenação da
aliança diplomática com os
países do Oriente; maior
colaboração com a OTAN
(Tratado do Atlântico Noratrnuate), visando a •
cão da tensão mundial; esforços para a conclusão do
tratado mundial sobre o
problema das armas atômicas; e estreitamento dos laços com a América Latina.
ALCANCE
Particularmente sobre a
proliferação ou não construção de armas atômicas
frisou ser importante para
.seu país que um trat£Jo
a respeito não interfira no
desenvolvimento Industrial
das nações, nem as impeça de continuar as pesouisas científicas para fins
pacíficos.
NA POLÔNIA
Sobre a abertura de relaçnes diplomáticas com os
países orientais, principalmente socialistas, disse que
a Romênia aceitou sem contestar, mas que a Polônia
colocou alguns problemas,
assim delineados:
— Em primeiro lugar, a
Polônia quer o desarmamento atômico total da
Alemanha, inclusive com a
segurança de que a Alemanha não produzirá mais
arma desse tipo; em segundo lugar, quer o reconhecimento da Alemanha

Sobre o neonazismo, afirmou que "na verdade isso
não corresponde a um perigo iminente para a própria Alemanha internamente, pois o perigo é o
reflexo sobre a imagem da
Alemanha no exterior".
— É preciso considerar
— continuou — que há
dois lados no problema: os
antigos e os novos nazistas. Para os antigos existe
uma lei pela qual a qualquer indicio de volta às antigas atividades serão demitidos dos cargos que
ocupam. Para os novos, a
Constituição permite a ação
imediata do Estado sobre
eles.
Ressaltou mais: "É preciso lembrar também que
o partido da Segunda
Guerra Mundial surgiu devido ao recesso econômico
alemão da época e ao desmantelamento do governo
normal. Hoje o governo
está completamente normalizado e o que resta é
um problema econômico,
que pretendemos solver
dentro de três anos, depois
do que não haverá campo
para os neonazistas."
À POSSE
O sr. Klaus Schuetz viaja, hoje, para Brasília onde vai assistir à posse do
marechal Costa e Silva, devendo regressar de lá mesmo a seu pais. O secretario-geral do Ministério das
Relações Exteriores da
RFA tem 41 anos de idade e é do Partido Social
Democrata.

ARENA perde
Mesa da AL
no Ceará

Brasil expõe
em Lisboa na
Feira Mundial

FORTALEZA (Correspondente) — A chap.a da ARENA,
apoiada pelo senador Paulo
Sarasate, para a eleição da
Mesa diretora da Assembléia
Legislativa d'. Ceará, foi derrolada, ontem, pela chapa
apoiada pelo sr. Virgílio Távora. No primeiro escrutínio,
venceu o deputado Adauto
Bezerra, com 44 votos dos 65
deputados, sendo convocada
eleição para o resto da Mesa
diretora, ocasião em que os
candidatos arenistas voltaram
a ser derrotados pela ala virgilista, apoiada pelo MDB.

O Brasil vai participar
da VIII Feira Internadonal de Lisboa, de 9 a 23 de
junho, que este ano coincide com o término do plano
trienal e a preparação do
III Plano de Fomento, para
o qüinqüênio 1968/1973.
A feira, de caráter permanente, foi inaugurada em
1960, e é promovida pela
Associação Industrial Portuguêsa, ocupando uma área
de mais de 40 mil m2, dos
quais 22 600 sob coberturas.

(Sucursal)
O presidente da República
assinou decreto estabelecendo condições especiais
para a conclusão de hospitais da Previdência Social.
O ato considera Investimentos de caráter priorltário, para aplicação de recursos antes de quaisquer
outros, a conclusão das
cbras dos hospitais da Previdéncia Social, as reformas e as Instalações desses
hospitais, de maneira que
possam funcionar, com sua
plena capacidade, a curto
prazo. O INPS, no caso de
execução de serviços ou de
obras já contratados, mas
que foram interrompidos,
poderá atribuí-los aos mesmos executantes independentemente de nova licitação, desde que os preços
dos serviços e obras que
deixaram de ser executados não sejam superiores
ao preço inicial, com a
competente correção monetária de seus respectivos
valores. Fica dispensada a
autorização ou a homologação prévia do Conselho
Fiscal do INPS, quando cabível, para os processos relativos a essas obras, sendo
a apreciação feita posteriormente.
O decreto autoriza ao
Instittuo Nacional de Previdéncia Social a admitir o
pessoal necessário para o
funclonametno integral dos
aludidos hospitais. Para o
t r e i namento profissional
indispensável, as admissões
serão feitas com a antecedência correspondente ao
tempo previsto para a sua
respectiva duração.

AL do Estado
do Rio vê se
prefeito fica
NITERÓI (Sucursal) — A
continuação do sr. Emílio
Tbunahman no cargo de
pi efeito de Niterói — proposta pelo governador Geremias Fontes — será decidida hoje pela Assembléia
Legislativa do Estado Rio
que apreciará a mensagem
governamental, já com parecer favorável da Comissão de Justiça da Casa.
A inclusão da mensagem
na pauta de hoje foi requerida pelo líder do Governo,
deputado Paulo Mendes,
tendo o presidente da Assembléia, deputado Alvaro Fernandes, manifestado
acreditar que a permanência do atual interventor na
Prefeitura será aprovada
pacificamente pelo plenario, já superado o inicio de
crise surgido nas hostes do
MDB.
MAGÊ
Levantamento dos principais problemas do municlpio de Magé, para atendimento prioritário pelo govêrno estadual, foi motivo
de reunião do deputado Alvaro Fernandes com os vereadores e o prefeito na
Câmara daquela cidade- PeIa ordem de importância,
por sua gravidade, os problemas principais debatidos
foram a carência de energia elétrica, as más condições das estradas e a falta de um ginásio no municlpio.

O marechal Ademar de Queiroz, que deixa 4
pasta da Guerra, recebeu ontem, em solenidade no"
do chefe do Estado-Maior do Exército, general Or-*
lando Geisel, que pôs em relevo a administração do
ministro, "operosa, proba, equilibrada, justa e idea-"
lista".
Emocionado, disse o marechal Ademar de Queiroz: "Aqui vim com o único propósito de mais uma
vez servir ao meu País e ao Exército, e continuar
a obra encetada no após revolução pelo eminente
companheiro, colega de turma e então general Costa'
e Silva".
VO ESTEIO
O ministro da Guerra, depois de outras "a considerarevolução
ções, disse que
de março de 1964 encontrou
seu principal esteio na
união do Exército e na coesão das Forças Armadas.
Esta coesão e esta união,
que dão hoje esta tranqüllidade ao Pais, a ordem necessaria ao progresso a que
se entrega o Brasil em decorrência da grande obra
da revolução democrática
de março de 1964. De lá de
fora, sempre voltado para o
Exército, a quem tanto devo, continuo, como ex-soldado que sou, a contribuir
como o grão de areia que
represento, para que esta
missão cada vez mais se
fortaleça para engrandecimento de nosso Pais".
PETROBRAS
O general Orlando Geisei, referindo-se à atuação
do marechal Ademar de
Queiroz na Pasta da Guerra e, antes, na presidência
da Petrobrás, disse:
"O Exército e a Nação
conhecem os serviços de
Ademar de Queiroz na hora
de reconstruir, nos trabalhosos dias de 1964 e 1965.
É que sua excelência, o sr.
presidente da República,
confiou-lhe a imensa tarefa
de recompor as estruturas
da Petrobrás, um dos setores da vida nacional mais
abalados e comprometidos
pela demagogia, pela insânia, pela cupidez e pelo impatriotismo.
"M»is tarde, em junho de
1966, quando o exm°. sr.
marechal Artur da Costa e
Silva, ministro da Guerra
desde a primeira hora da

revolução de março,. deci-"
diu afastar-se do Ministériopara candidatar-se à supre-,
ma magistratura, aceitando
o desafio histórico de empreender a segunda fase revolucionária, o Exército e
a Nação conheceram, outra'
vez, os notáveis serviços de
Ademar de Queiroz."
"
MISSÃO CUMPRIDA
Concluindo, destacou o
Orlando Geisel:
general
"No crepúsculo dessa dificil missão, o Exército vem
proclamar que vossa excelência excedeu esse grande propósito. Não apenas
proporcionou ao Pais a indispensável segurança, mas
prosseguiu na grande obra
de soergulmento e renova—
ção das forças terrestres,
que reclama o esforço total
dos verdadeiros soldados*
Vossa excelência, por sua
presença pessoal ou pelo
dinamismo de sua gestão,levou a todas as organizações militares espalhadas
por esse imenso Brasil mais.
força e energia, sob a forma de novos recursos, e
mais vontade e esperança,
com o exemplo de uma administração operosa, proba,
equilibrada, justa e idear
lista."
NO GABINETE
Às 14h, o ministro da'
Guerra reuniu todo o gabinete civil e militar para'
apresentar suas despedidas.
Em nome dos presentes, foi
saudado pelo general Oscar
Luís, que ofereceu ao ministro, como lembrança de
seus auxiliares, uma artística miniatura do sabre de
Caxias. O marechal Ademar de Queiroz agradeceu
a colaboração de todos.

PERACHI VIAJA E
MDB OCUPA GOVERNO
COM CARLOS SANTOS.
PORTO ALEGRE (Sucursal) — Pela primeira vez
nos últimos S anos a oposição ocupa o governo do
Rio Grande do Sul, embora pelo prazo de apenas 48
horas. Face a viagem do cornei Perachi Barcelos
ao Rio de Janeiro na tarde de ontem, tomou posse
no Palácio Piratini o deputado Carlos Santos, presidente da Assembléia Legislativa e pertencente aos
quadros do MDB. O deputado Carlos Santos é também o primeiro homem de côr a governar o Estado
gaúcho.
membros, caso votasse con-.
PERACHI
tràriamente ao projeto de.
O coronel Perachi Bardesapropriação dos bens da
celos, que pretende regresITT.
sar amanhã ao Rio GranO governador paraense
de do Sul para participar
Alacid Nunes iniciou ontem
do banquete em homenanesta Capital uma série de
gem ao chefe do executivo
conversações com autoridaparaense Alacid Nunes, viades e lideres empresariais,
jou para a Guanabara com
visando a carrear para o
o propósito de expor ao preseu Estado substanciais insidente eleito, Costa e Silversões. O chefe do Exe-'
va, as reivindicações da sua
cutivo do Pará, que viaja
administração frente ao nôde ônibus com uma comitivo governo.
va de 32 pessoas, visitará
MDB PRESENTE
diversas cidades gaúchas,
especialmente as localizadas
A bancada do MDB no
legislativo estadual compa- no complexo industrial do
Vale do Rio dos Sinos.
receu em massa ao Palácio
Piratini, a fim de prestigiar a posse do deputado
Carlos Santos no governo
do Estado. O parlamentar
oposicionista não pretende
alterar qualquer setor da
administração estadual, visando não criar problemas
ao cel. Perachi Barcelos.
Esta atitude, aliás, vem
sendo a tônica do próprio
comportamento do MDB
gaúcho frente ao governo
que sucedeu o governador
lido Meneghetti. Com efeito, embora contando com
maioria no legislativo estadual, a Oposição tem aprovado sistematicamente tôSUPER FILTRO È
das as propostas do ExeKIN8SIZE M
j
cutivo.
No inicio desta semana,
quando do encerramento do Í
periodo extraordinário de
sessões, o MDB votou favoràvelmente ao projeto
que autoriza o Estado a
firmar acordo de desapro*
priação dos bens da Com- r
Tirnnimfiri
h *
b *
¦ lrBTifffl.Mi.tll i
Nacional
panhia Telefônica
(ITT). A Oposição colaboI *£
'¦'C'.'.1
BH
rou até mesmo na aprovaI í
;
MUu
V;;:
ção de matéria destinada a
majorar os vencimentos dos
do Governo.
secretários
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MEDO DE CASSAÇOES
Em certos setores politlcos acredita-se que o MDB
gaúcho alterará essa linha
de comportamento a partir
do próximo dia 15, quando
cessarem os podêres atribuidos ao presidente da
República pelo Ato Institucional n.° 2. Rumores não |
confirmados indicavam que
a Oposição poderia ser desfalcada em alguns de seus
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CORREIO DA MAIIHA, Terça-feira,

1.° Caderno

COSTA DARÁ SUAS DIRETRIZES DIA 16
BISCUSSÃO SOBRE A
PRESIDÊNCIA LEVA
CONGRESSO A COSTA
BRASÍLIA (Sucursal) — Os lideres do Governo na
Câmara e Senado intensificaram, ontem, as consultas
junto ao presidente Costa e Silva, visando à fixação
dé uma fórmula capaz de resolver a controvérsia em
torno da presidência do Congresso, àdmitindo-se que
a solução esteja efetivamente no parecer elaborado
pio senador Konder Reis, que reconhece o direito
do sr. Pedro Aleixo de, no exercício daquela função,
praticar todos os atos atribuídos, entretanto, à Mesa
do Senado.
O senador Moura Andrade, que continua defendendo. intransigentemente
a*tese de que a nova Constituição é clara ao discriminar os encargos de sua
competência, conferenciou,
ontem, com o marechal
Costa e Silva. Nada transpirou do encontro, mas os
lideres da ARENA estavam
confiantes'em que o diálogo terá alargado as perspéctlvas para a fórmula de
conciliação.
A propósito, logo após o
entendimento entre ò' senador Moura Andrade e o
presidente Costa e Silva,
iriformava-se, na Câmara,
que já haviam encontrado
B'solução para o impasse.
O'senador Daniel Krieger
qúe esteve também com o
novo chefe do Governo, nada adiantou aos jornalistas,
robustecendo-se a impressão de que o conflito per' *
mànece de pé.
Para o deputado Pires
Sabóia
(ARENA-MA)
"qualquer interpretação
que
conclua pelo absurdo da lei
deve ser afastada como inadequada. Admitir-se que o
legislador seja sensato e as
suas leis aberrantes seria
estabelecer uma presunção
de termos conflitantes,'condenados pelos princípios
mais elementares de herrnenêútlca"— O exame literal —
prosseguiu — dos disposl-

tivos da Constituição de
67, referentes às atribuições da presidência do Congresso, que será exercida
pelo vice-presidente da República, consagraria um daqueles absurdos de interpretação, não admissíveis
em Direito.
Segundo o representante
maranhense "esse absurdo configura, nitidamente,
quando se pretende que
uma reforma geral da Carta Magna — aquela que dá
ao vice-presidente da República o poder de presidir o Congresso", só com o
voto de qualidade (art. 79,
parágrafo 2,°) — seja toabsorvida por
talmente
uma norma especial —
aquela que especifica as
funções do presidente da
Mesa do Senado (art. 31,
parágrafo 2.°).
E sublinhou:
-"_ inconteste que a norma geral regula a generalldade dos casos e que a
norma especial regula os
casos excepcionais, que indica taxativamente. Mas,
por outro lado, é um absurdo pretender-se que na gençralldade das funções vinculadas ao presidente do
Congresso, que é o vicepresidente, da República,
náo exista uma só função;
ou, noutras palavras, que
a norma geral não regule
um só caso.

¦ ':'-''y'-¦'¦••¦?'-'¦:-

- SP^sjEs^H
:&&&gí&v-- '¦*'
_ãw«__^__^>K___^^
AMàl____________. __(_______ ¦
mamWm\mam\vÉlahà\\/Í

'.jêSÊÊW

^M
mmmW'
_g______l;: ..: h ' :.?imz&&mW%Êmmm
W__IMü^__i ___iü^_P

pqj-fP^S:

<m-y^^__p^Kgj^JpBpBB_HM^B__|M|

l^üfl

BÍ1Í_é_|íÉ___

m_^j itr !__¦

____M__i?~ >í^^:^\__"_í_____I

í>_^fi___i
_E____.*_«t0______JÍ__H
___J_«__l_3to?Í.v^:fíMSSÊ
mB^MmwmWmmSiÊSm
Kw?*sg_l -Rfe_i HwW_mH
mkKIíMíSÍISI-Í^Ss^^^^H
¦ ¦'•'¦¦¦¦'¦'¦¦¦'. ___B_S_>*fe:* ¦¦¦'¦'¦•• ¦ ___________9__Ç_IS__«i-.;i:::v;:-:-:v-\':->:-:---.*::,.7v\--

MANIFESTO
O manifesto do MDB,
ejaborado na tarde de ontétn, durante uma reunião
do Gabinete Executivo que
atirou cerca de três horas,
tcpi a seguinte redação:
*""No momento em que a
Nação brasileira, ainda
traumatizada pelos atos liçertlcidas do atual Govêrno, vai assistir à posse do
.1/»
novo presidente, escolhido
em pleito indireto, sem a
participação do povo. O
Movimento Democrático brasileiro, como partido oposicionista, fiel ao
principio de que todo o poder emana do povo e em
seu nome é exercido, reafirma a sua posição de lu-

ta pelo fortalecimento da
democracia representativa
e da federação, dentro do
respeito à soberania popular, através do voto direto,
universal e, secreto.
O MDB, denunciando o
processo de subversão da
ordem jurídico constitucional, permanecerá firme
na defesa dos direitos e
garantias individuais, inscritos na declaração dos
direitos do homem, promulgada pela organização
das Nações Unidas, c subscrita pelo Brasil.
Consciente de suas responsabilidades na luta contra um sistema social injusto e desumano, o MDB
continuará pleiteando, nesse novo período de govêrno, a realização de verdadeíras reformas estruturais
que assegurem a integraçâo de todas as classes sociais no processo político,
visando o aprimoramento
da prática do regime democrático e possibilitando
a elevação do nível econômico, social e cultural
dos brasileiros.
Defenderá a realização
de uma política administraUva fundada no planejamento da ação governamental, sob direção e contróle dos reais interesses
nacionais, observados o sistema do mérito e a exata
aplicação dos dinheiros públicos.
Sustentará uma política
econômico-financeira cuja
preocupação básica seja o
desenvolvimento, e para a
qual, o empresariado nacional, recebendo o estlmulo necessário, possa dar a
contribuição efetiva de sua
capacidade criadora.
Procurará tornar efetivo
o princípio da harmonia e
independência dos podêres,
reagindo contra intervenção do Executivo nas prerrogatlvas específicas do
Legislativo, essenciais ao
regime democrático. Sustentará a indispensável
fraternidade entre cidadãos
armados
e desarmados,
reafirmando, entretanto, o
primado legal de poder ci-
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AMERICANO EM BRASÍLIA
Ex-governador Brown, da Califórnia, chefia delegação norte-americana à posso

MDB DECIDE PLEITEAR DE
COSTA REFORMA DE BASE
BRASÍLIA (Sucursal) —
Em manifesto divulgado na
noite de ontem, o MDB
reiterou o propósito de
"continuar pleiteando, nesse novo período de Govêrno, a realização de
de verdadeiras reformas
estruturais que assegurem a integração de todas
as ciasses sociais no processo político, visando ao
aprimoramento da prática
do regime democrático e
possibilitando a elevação
do nível econômico, social
e cultural dos brasileiros".
rNn documento, propõe-se
ainda o Partido oposicionista a "lutar pelo estabelecimento de uma política
decconômico-financeira
sènvolvimentista. reforma
??rária, preservncão da poHiira estatal
do petróleo,
revnração da Lei Supllry,
artistia, restaurarão do piei.to presidencial direto e poHtica externa soberana."
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vil, por entender que a
nossa existência como nação democrática será ameacada pela expansão de
qualquer política militarista.
O Movimento Democrático Brasileiro, quando a
autonomia dos Estados e à
justa distribuição das rendas públicas são ficções,
mantém-se no propósito de
reformar a Constituição,
imposta a um Congresso
mutilado e em fim de mandato, para que/ retomada a
autonomia perdida, e revigorados na sua economia,
sejam realizadas as tareias de que são incumbidos.
O Partido da oposição
pleiteará a revogação da
Lei Supllcy, que garrotela
a liberdade estudantil, impedindo o diálogo democrático em uma nação de
jovens como a nossa. Denunciará acordos que subordinam a orientação da
nossa política educacional
a interesses contrários ao
do País, no propósito ciaro de tutelar o pensamento da nossa mocidade e
evitar nossa emancipação
econômica. Ao mesmo tempo não recuará na defesa
da liberdade de cátedra,
da modernização do ensino. do estimulo à pesquisa
científica e tecnológica e
de todas as formas de manifestação da cultura, das
ciências e das artes.
Proporá o MDB a execução de uma política de
reforma agrária que realmente condicione o uso cia
propriedade ao bem-estar
social ao acesso à terra,
que promova a humanizacão das condições de vida
da população rural; e que
conceda ao homem que !abuta no campo as necessárias garantias e motivações
para execução de uma política
agropecuária
que
atenda às necessidades reconhecidas de nossas populações. Procurará corrigir
as distorções que preseivam e ampliam uma politica latifundiária, antl-sociai e improdutiva, e facilitam a concessão de prlvilégios para a posse, até por
grupos internacionais, de
vastas áreas estratégicas do
território nacional.
Quando a nova Constituição propicia a privatização
da indústria petrolífera, o
MDB reclamará do novo
Governo a preservação da
política estatal do petróleo,
o monopólio, controle u
r.proveitamento das riquezas minerai.", atômicas e
energéticas, ajém do respelto ao atual estatuto de Volta Redonda e de quantas
empresas estejam sob contróle do Estado.
Quando o povo manlfesta a sua inconformidade e
insatisfação diante do fenômeno da alta continuada
do cu?to de vida, o MDB
reclama efetivr.s medidas
de repressão a todas as for.
mas de abuso do poder econômico. seja nacional, seja
exercido por grupos estrangeiros, que ameaçam a nos-

sa economia e a nossa própria soberania.
Certo de que o trabalhador é peça essencial no piano do desenvolvimento pátrio, proporá o aperfeiçoamento da legislação do trabalho e da previdência sociai, sua efetiva aplicação
ao trabalhador rural, a revisão do plano de habitação, o pleno exercício do
direito de greve e as garantias à liberdade e autonomia sindicais, bem como a
justa rerrtuneração do trabalho.
Lutará pela plena liberdade de expressão e manlíestação do pensamento,
condições básicas do exerciclo democrático, escoimando a Lei de Imprensa
de todas as suas característlcas ditatoriais, e pela
reafirmação do direito jurídico-constitucional de reservar a brasileiros a direção, propriedade e controle
exclusivos dos meios de comunicaçâo.
Finalmente nas relações
internacionais, defenderá o
MDB a realização de uma
política externa soberana,
de afirmação nacional, visantlo à aproximação entre
os povos, ao reconhecimento
do direito que todos têm ao
desenvolvimento ao bemestar e a Independência de
decidir seu próprio destino.
Conseqüentemente, reitera que a construção do Brasil futuro exige:
1) A retomada do desenvolvimento econômico, em
termos nacionais e independentes;
2) Medidas que efetivamente anulem privilégios e
concessões feitas a capitais
estrangeiros;
3) Definição clara dos
conceitos de segurança nacional, que, vagamente formulados, servem apenas
para intranqüilizar a famllia brasileira, colocando os
direitos fundamentais do
homem e do cidadão à mercê de organizações que não
sofrem sequer a fiscalização do Congresso Nacional;
4) A devolução ao povo
do direito de eleger o presidente da República e os
prefeitos de todos os municipios;
5) O sistema pluripartldário;
6) A revogação da legislação antidemocrática outorgada pelo Governo que
se encerra;
7) A liberdade de mobilização da opinião pública,
a fim de que todas as camadas da população brasileira participem da formulação e realização da polltica nacional;
8) Anistia;
9) A revisão constitucional para alcançar os.objetivos deste documento.
O movimento democrático
brasileiro considera imensa
a responsabilidade dos que,
sem distinção de partido,
detém hoje mandatos populares. Reconhece ainda
que a restauração da democracia, do desenvolvimento
e da paz da nossa Pátria
é tarefa intransferível d<i
todos os cidadãos."

Guanabara
vigiada
pelo DOPS
O general Lucídio Arruda disse que o DOPS está
fazendo um serviço de vigilância para impedir que
ocorram no Rio manifestações hostis à posse do marechal Costa e Silva, bem
outras
como
quaisquer
no
da
ordem
perturbações
dia de amanhã.
Revelou que já há um
segurança
de
esquema
montado nesse sentido, explicando que, entretanto,
detalhes não podem ser revelados, "por se tratar exatamente de assunto que envolve questões de segurança. A situação, aparentemente, está calma na Guanabara, mas estamos vigilantes."
Da Granja do Ipê, onde
sc encontra repousando, o
marechal Costa e Silva deu
ordem para que seja reduzido "ao estritamente necessário" o serviço de policiamento que cuida da sua
segurança pessoal, porque
foi informado de que o esquema montado é desnecessário.

BRASÍLIA (Sucursal) —
As diretrizes básicas do
novo Governo serão anunciadas, no próximo dia 16,
pelo marechal Costa e Silva, após uma reunião ào
Ministério, já convocada
para as nove horas.
Já o presidente Castelo
Branco reunirá seu Ministério, pela última vez, hoje, às 15 horas, no Palácio
do Planalto, dirigindo-se
ao País com um discurso
de uma hora.
DISCURSOS
marechal
Castelo
Q
Branco fará uma reconstituição do quadro político
em 1964, detalhando as soluçõcs que a Revolução a-

dotou para "os problemas
criados pelo falso nacionalismo", segundo adiantou a
Secretaria de Imprensa.
Os discursos de transmissão do cargo que os
dois presidentes vão pronunciar amanhã serão curtos e protocolares, tendo o
marechal Costa e Silva deixado para o dia seguinte
a divulgação do seu programa de Governo.

Daniel Krieger, o deputado
Ernani Sátiro e 0 sr. Furtado Simas) um dos nomes
cotados para o Ministério
das Comunicações.
COLETIVA
O sr. Heráclio Sales, futuro secretário de Imprensa, confirmou que o marechal Costa e SUva concederá, em breve, uma entrevlsta coletiva à Imprensa. Em visita à Sala de Imprensa do Palácio do Pianalto, o sr. Heráclio Sales
íoi apresentado a todos os
jornalistas credenciados e
prometeu atender às suas
reivindicações, facilitando
o acesso às fontes de informação e divulgando o
máximo de matérias através do noticiário oficial.

VISITAS
Já instalado no Sítio do
Ipê, o marechal Costa e
Silva recebeu, pela manhã, o deputado Rondon
Pacheco e o general Jaime
Portela, que chefiarão as
Casas Civil e Militar, À
tarde, o presidente eleito
conversou com o senador

ISRAEL CHEGA EM
BRASÍLIA PRIMEIRO
BRASÍLIA (Sucursal) - O
governador Israel Pinheiro,
de Minas Gerais, foi o pnmelro governador a chegar a
esta Capital para a posse do
presidente Costa e SUva, no
dia 15.
Velo, na tarde de domingo,
em companhia do coronel
Jonas Pereira da Silva, chefo
do seu gabinete militar e íoi
recebido no aeroporto local
pelo deputado Rondon Pacheco, chefe da Casa Civil
do futuro presidente, e por
vários parlamentares federais
do sou Estado.
CASTELO
O sr. Israel Pinheiro avlstar-se-á hoje _ tarde com o
presidente Castelo. Nesso encontro agradecerá a ajuda da
União a Minas Gerais, princlpamente a destinada à conclusfio de Rodovias e de Serviços de Águas e Esgotos em
diversas cidades do interior.
Posteriormente, confercnciará com o mal. Costa o
Silva. Nessa oportunidade,
exporá os problemas com
que se defronta a administração mineira.
ESTRANGEIROS
O ex-presidente Mariano
Osqulna Perez, da Colômbia,
chegou, anteontem, llderando um grupo de parlamentares colombianos, para representar o seu pai3 na posse dd
marechal Costa o Silva.
Além do grupo colombiano,
checaram, também, as delegações peruana e equatoriana
As delegações européias
chegaram sábado, destacando-se a da Espanha, liderada
pelo general Castanon de
Mena, chefe da Casa Militar
do governo espanhol e Integrada pelo tenente-coronel
Bruno Marchese e do secretárlo da Embaixada Antônio
Oyarzabal e sra. Além de externar sua alegria em chegar ao Brasil, o general Costation de Mena adiantou quo
o marechal Costa e Silva causou uma ótima Impressão,
durante a sua visita a Madri,
sendo alvo dos mais colorosos elogios da imprensa es"Venho trazer os
panhola.
votos de felicidade e multa
prosperidade — falou — pora o novo Governo brasileiro, que poderá continuar
contando com o omizado »
integral apoio da Espanha,
romo ocorreu durante a gest&o do ilustre marechal Castelo Branco."
Além do embaixador Jalme Alba e sra., estiveram no
Galeão o ministro Valcnti

Alcina e sra., o Adido de imprensa Manuel Penella e outros altos funcionários da representaçao diplomática espanhola. A representação da
Turquia velo liderada pelo
embaixador Fuat Kepenek,
chefe da representação diplomática turca na Argentina,
Da Itália velo o ministro de
Estado Giuseppe Sealgio e,
da Alemanha, chefiada pelo
secretário de Estado das Reloções Exteriores, sr. Klaus
Schutz. Todas as delegações
foram recebidas no Galeão e
encaminhados a Brasília por
altos funcionários do Itamaroti e pelos chefes das representações diplomáticas de
seus paises no Brasil.
A delegação mais numerosa das que até agora chogaram ao Galeão para a posse
de Cesta e Silva é a da China Nacionalista, que tem
cinco integrantes, sob a chedo sr. Sampson C.
fia
Shen, vlce-mlnistro do Exterlor.
CHINA
O vlce-mlnistro Sampson
C. Shen, que se fazia acompanhar do ministro Chon
Hong, subdiretor do Deportamento dos Assuntos Centro e Sul-Amerlcanos do Minlstérlo do Exterior; Tseng
Ilalen Kuel; Yang Yu-kum;
Loh Sen-Kang e Domlntc
Chang, disse, ao desembarcor, que se sentia honrado
em representar, como enviado especial, o governo da
República da China na posse do novo presidente, afirmando que "embora separa,
dos por um vasto oceano, a
história das relações entre
cs dois poises tem sido caracterizada pela amizade
sincera e profunda que une
os seus povos".
LÍBANO
do Líbano
A delegação
veio chefiada pelo ex-premlcr Husseln El-Oalni, que
teve grande recepção no aeroporto, com a presença do
embaixador do Líbano no
Brasil e grande número de
membros da colônia aqulrailicada, tendo i. frente o presidente da Liga Libanesa do
Brasil, sr. Kutar Rechuan.
ESTADOS UNIDOS
Chefiada pelo governador
Pat
da
Califórnia, sr.
Brown, a delegação dos Estados Unidos esta apenas
composta por mais um reCongresso
presentante do
norte-americano, o deputado

Donald W. Rlegle, do Partido Republicano. Ambos,
no Oaleáo, expressaram sua
6atisfaçáo de visitar o Brasil em momento tão festivo,;
ROBERTO CARLOS
BRASÍLIA (Sucursal) — O
cantor Roberto Carlos chegou ontem a esta Capital,
sendo recebido por mala Ó*
duas centenas de í_s. no
aeroporto local, aos gritos •
empurrões, a ponto de ser
necessário o concurso de elementos da patrulha da FAB,
para que não fosse molestado. O cantor velo a convlt»
do casal Costa e Silva, para
assitir & posse do novo presidente, no dia 15 do cor»,
rente. A noite, Roberto Carlos assistiu ao documentário
feito sobre a viagem do mal.
Costa e Silva em torno do
mundo, que íoi exibido a
um pequeno número de con»
vidados.
PEDROSSIAN !
O governador Pedro Padrosslan, de Mato Grosso,
chegará hoje a esta Capital
para participar da solenldade de posse do mal. Costa o
Silva na Presidência da República.
Posteriormente, manterC
uma reunião com a bancada
federal da ARENA do seu
Estado, para debater assuntos ligados a sua demissão
dos funções de engenheiro
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Nessa oportu*.
nidade pretende fazer uma
exposição, defendendo-se das
acusaç&es que lhe foram
feitas.
INDUSTRIAIS
SAO PAULO (Sucursal) —
Uma delegação da Indústria'
paulista, capitaneada pelo
de Nigrls,
er. Theobaldo
presidente da Federação e
do Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo, seguirá amanhã, em avião especiai, com destino a BrasiHa, onde participará da so.
lenldade de posse do mal.
Costa e Silva na Presidência
da República. Integram a.
delegação representativa da
indústria paulista, os srs.
Mário Toledo de Moraes. 1.»
vice-presidente da FIESP,
CE3SP; Antônio Devlsate,
presidente de honra; Oscar
Augusto Camargo, vlce-presidente; Paulo Mariano dos
Reis Ferraz, 1.° secretário;
José Ermírlo de Morais e
Raphael Noschese.

COSTA CHAMA SIMAS
A BRASÍLIA PARA
TORNÁ-LO MINISTRO

CASA ROLLAS BATE
RECORDE ALUGANDO
600 CASACAS: POSSE

O professor Carlos Furtado Simas, futuro ministro das Comunicações, transitou ontem pela Guanabara, com destino a Brasília, a fim de manter seu
primeiro contato com o marechal Costa e Silva, quando receberá formalmente o convite para participar
do Ministério do futuro Governo.
Tendo chegado do Salvador ao meio dia, o professor Carlos Simas disse só ter tido conhecimento
de sua indicação para o Ministério, na tarde de sábado, pois se encontrava no interior do Estado, repousando em fazenda de sua propriedade.

A posse do marechal Costa e Silva na Presidência
da República não foi problema para quem, não tendo o traje exigido pelo Itamarati, recorreu a tempo
à Casa Rollas, que alugou 600 casacas e 50 smokings.
As mais diferentes personalidades formaram noJ
últimos dias a clientela do estabelecimento, alegando que não estavam preparados para o ato de transmissão do cargo do marechal Castelo Branco para o
ex-ministro da Guerra.

PROMESSA
Negando-se a fazer declarações, por não ter ai.nda mantido entendimentos
com o presidente eleito, de
quem receberá o convite, o
futuro ministro limitou-se a
dizer que se vier a ocupar
o Ministério das Comunicações, espera cumprir bem
sua missão, "pois conheço o
setor e estou a par das necessidades do Pais em materia de comunicações".
Após conferenciar com o
marechal Costa e Silva, o
professor Carlos Furta-lo
Simas retornará a Salvador
para providenciar a sua
mudança pára a Capital [ederal, devendo, as.-im, ter

o último dos futuros ministros a tomar posse.
GAMA

SAO PAULO (Sucursal) —
Após conferenciar longamente com o governador
Abreu Sodré, o professor
Gama e Silva informou qui:
solicitará ao chefe do Executivo a sua exoneração da
reitoria da Universidade de
São Paulo, uma vez que irá
assumir o Ministério da
Justiça no governo Costa e
Silva. Assinalou que "assumirei o pôsto como ministro da República, mas com
as vistas voltadas para São
Paulo".
Disse ainda o prof. Gama c Silva ter apresentado
ao governador Abreu Sodro
suas felicitações pelo resultado rio pleito para as eleições do novo presidente da
Assembléia Legislativa.

SIGILO
Até mesmo os membros
do Corpo Diplomático apeIa ram para os cabldes da
Casa Rollas, deixando em
troca das roupas alugadas,
a titulo de garantia, a carteira de Identidade e a
quantia referente ao alufciul. Por questão de ética,
n estabelecimento não dá
os nomes dos clientes que
costumam procurá-la,
Segundo o sr. Manuel
Nunes, gerente da Casa
Rollas, há dois meses crêsceu a procura de trajes a
rigor. Na última semana e,
principalmente, ontem, a

CAMPANHA

presença de retardatárlos
movimentou a loja da Avenlda Augusto Severo, ficando vários deles prejudlcados, pois as casacas que
restavam eram de manequins 42 a 46. Os coletes
estavam esgotados, assim
como os colarinhos e gravalas.
As casacas foram alugadas por 50 mil cruzeiros
antigos, por três dias, e os
smokings 30 mil cruzeiros
antigos, por dois dias. Os
fraques não são adotados
nas cerimônias do tipo de
posse de presidente da República.

DA
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SEGURANÇA AMORDAÇA IMPRENSA
A nova Lei de Segurança, cujo texto íoi divulgado
ontem, concentra seu íogo principal sôbre a imprensa,
t "sem prejuízo do disposto em leis especiais", diz que
o ministro da Justiça "poderá determinar investigações
éftbre a organização e o funcionamento das empresas
jornalísticas, de radiodifusão ou de televisão, especialmente quanto a sua contabilidade, receita e despesa,
assim como a existência de quaisquer fatores ou in-Quências contrários à segurança nacional".
É a seguinte a integra da nova Lei de Segurança:
"Capitulo 1 — Disposições preliminares.
Art. l.o — Toda pessoa natural ou jurídica é responsável pela segurança nacional, nos limites definidos em lei.
Art. 2.° — A segurança nacional da consecução dos
objetivos nacionais contra antagonismos, tanto internos como externos.
Art. 3.° — A segurança nacional compreende, estencialmente, medidas destinadas à preservação da segurança externa e interna, inclusive a prevenção e a
repressão da guerra psicológica adversa e da guerra
revolucionária ou subversiva.
Parágrafo 1.° — A segurança interna, integrada
na segurança nacional, diz respeito às ameaças ou
pressões antagônicas, de qualquer origem, forma ou
natureza, que se manifestem ou produzam efeito no
âmbito interno do Pais.
Parágrafo 2.° — A guerra psicológica adversa e o
emprego da propaganda, da contrapropaganda e de
ações nos campos político, econômico, psico-social e
militar, com a finalidade de influenciar ou provocar
opiniões, emoções, atitudes e comportamento de grupos estrangeiros, inimigos, neutros ou amigos contra
a consecução dos objetivos nacionais.
Parágrafo 3.° — A guerra revolucionária e o coníllto interno, geralmente inspirado em uma ideologia,
ou auxiliado do exterior, que visa à conquista subverslva do poder pelo controle progressivo da Nação.
Art. 4.° — Na aplicação deste decreto-lei o juiz,
ou Tribunal, deverá inspirar-se nos conceitos básicos
da segurança nacional definidos nos artigos anteriores.
CAPITULO II
Dos Crimes e Penas
Art. 5.° — Tentar, com ou sem auxilio estrangelro, submeter o território nacional, ou parte dele,
ao domínio ou soberania de outro país, ou suprimir
ou pôr em perigo a independência do Brasil:
Pena — Reclusão de cinco a 20 anos.
i
Art. 6.° — Entrar em entendimento òu negociação com governo estrangeiro ou seus agentes, a fim
de provocar guerra ou atos de hostilidade contra o
Brasil:
Pena — Reclusão de cinco a 15 anos.
Art. 7.° — Praticar atos de hostilidade contra potência estrangeira, capazes de provocar, por parte desta, guerra ou represálias, contra o Brasil:
Pena — Reclusão de 3 a 10 anos.
Parágrafo único — Se a guerra fôr declarada ou
forem efetuadas as represálias, a pena será aumentada
de um terço.
Art. 8.° — Aliciar indivíduos de outra nação para
que Invadam o território brasileiro, seja qual fôr o
motivo ou pretexto:
Pena — Reclusão, de três a 10 anos. *
Parágrafo único — Verificando-se a invasão, a
pena será aplicada no dobro.
Art. 9.° — Concertarem-se mais de duas pessoas
para a prática de qualquer dos crimes previstos nos
artigos anteriores:
Pena — Reclusão de um a cinco anos.
,
Art. 10 — Comprometer a segurança nacional,
sabotando quaisquer instalações militares, navios,
aviões, material utilizável pelas Forças Armadas, ou,
ainda, meios de comunicação e vias de transporte, estalelros, portos e aeroportos, fábricas, depósitos ou
outras instalações, eventualmente necessários à defesa
nacional:
Pena — Reclusão de quatro a 12 anos.
Art. 11 — Redistribuir material ou fundos de propaganda de proveniência estrangeira, sob qualquer forma ou a qualquer título, para infiltração de doutrinas
ou Idéias incompatíveis com a Constituição:
Pena — Reclusão de um a cinco anos.
Parágrafo único — Se a propaganda de que trata
o artigo, utilizando o material ou fundos de proveniência estrangeira, é feita a fim de submeter o Brasil
a outro pais:
Pena — Reclusão de dois a oito anos.
Art. 12 — Formar ou manter associações de qualquer titulos, comitês, entidades de classe ou agrupamento que, sob a orientação ou com o auxílio de governo
estrangeiro ou organização internacional, exerçam atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional:
Pena — Reclusão de um a cinco anos.
Parágrafo único — No caso de simples culpa, a
pena será: detenção, de três meses a um ano.
Art. 13 — Promover ou manter, em território nacional, serviço de espionagem em proveito de país estrangeiro ou de organização subversiva:
Pena — Reclusão de dois a 10 anos.
Parágrafo 1.° — Obter ou procurar obter, para
o fim de espionagem, notícia de fatos ou coisas que,
no interesse do Estado devem permanecer secretas:
Pena — Reclusão, de um a cinco anos.
Parágrafo 2.° — Destruir, falsificar, subtrair, fornecer ou comunicar a potência estrangeira, organização subversiva ou a seus agentes ou em geral, a pessoa não autorizada, documentos, planos ou instruções
classificados como sigilosos por interessarem à segurança nacional:
Pena — Reclusão de 3 a 10 anos.
Parágrafo 3.° — Entrar em relação com governo
estrangeiro, organização subversiva ou seus agentes,
para o fim de comunicar qualquer outro segredo concernente à segurança nacional:
Pena — Reclusão de 1 a 5 anos.
Parág. 4.° — Fazer ou reproduzir, para o fim de
espionagem, fotografias, gravuras ou desenhos de insfalações ou zonas militares e engenhos de gueira, de
qualquer tipo; ingressar, para o mesmo fim, clandestina ou fraudulentamente, nos referidos lugares, desenvolver atividades aerofotográficas, em qualquer
parte do território nacional sem autorização da autoridade competente;
Pena — Detenção dc 1 a 2 anos.
Parág. 5.° — Dar asilo ou proteção a espiões, sabendo que o sejam:
Pena — Reclusão de 1 a 3 anos.
Parág. 6.° — O funcionário público que culposamente facilitar o conhecimento de segredo concernente à segurança nacional:
Pena — Detenção de 3 meses a 1 ano.
Art. 14 — Divulgar, por qualquer meio de publicidade, noticias falsas, tendenciosas ou deturpadas,
de modo a pór em perigo o nome, autoridade, o crédito ou prestigio do Brasil.
Pena — Detenção rie G meses a 2 anos.
Art. 15 — Falsificar, suprimir, tornar irreconhecível, subtrair ou desviar de seu destino ou uso normal

algum meio de prova relativo a íato de importância
para interesse nacional:
Pena — Reclusão de 1 a 5 anos.
Art. 16 — Violar imunidades diplomáticas, pessoais ou reais, ou de chefe ou representante de nação
estrangeira, ainda que de passagem pelo território nacional:
Pena *— Reclusão de 6 meses a 2 anos.
Art. 17 — Violar neutralidade assumida pelo
Brasil em face de países beligerantes:
Pena -— Reclusão de 1 a 2 anos.
Parágrafo único — Se o crime é simplesmente
culposo, a pena será de 3 meses a 1 ano de detenção.
Art. 18 — Destruir ou ultrajar bandeira, emblema
ou escudo de nação amiga, quando expostos em lugar
público:
Pena — Detenção de 3 meses a um ano.
Art. 19 — Ofender publicamente, por palavras
ou escrito, chefe de governo de nação estrangeira:
pena — reclusão de 6 meses a 2 anos.
Art. 20 — Exercer violência de qualquer natureza
contra chefe de governo estrangeiro, quando em visita ao Brasil ou de passagem pelo seu território:
pena — Reclusão de 6 meses a dois anos, além
da correspondente à violência.
Art. 21 — Tentar subverter a ordem ou estrutura político-social vigente no Brasil, com o fim de
estabelecer ditadura de classe, de partido político, de
grupo ou de indivíduo:
Pena — Reclusão de 4 a 12 anos.
Art. 22 — Promover insurreição armada, ou tentar mudar, por meio violento, a Constituição, no todo
ou em parte, ou a forma de governo por ela adotada:
Pena — Reclusão de 4 a 12 anos.
Art. 23 — Praticar os atos destinados a provocar
guerra revolucionária ou subversiva:
Pena — Reclusão de 2 a 4 anos.
Parágrafo único — Se a guerra sobrevém em virtude deles:
Pena — Reclusão de 4 a 12 anos.
Art. 24 — Impedir ou tentar impedir, por meio
de violência ou ameaça de violência, o livre exercício
de qualquer dos Poderes da União ou nos Estados:
Pena — Reclusão de 2 a 6 anos.
Art. 25 — Praticar massacre, devastação, saque,
roubo, incêndio ou depredação, atentado pessoal, ato
de sabotagem em terrorismo; impedir ou dificultar o
funcionamento de serviços essenciais administrados
pelo Estado mediante concessão ou autorização:
Pena — Reclusão de 2 a 6 anos.
Parágrafo único — É punivel a tentativa, inclusive
os atos preparatórios, como delitos autônomos, sempre
com redução da terça parte da pena.
Art. 28 — Tentar desmembrar parte do território nacional, para constituir país independente: penareclusão de 2 a 8 anos.
Art. 27 — Revelar segredo obtido cm razão de cargo ou função pública que exerça, relativamente a
ações ou operações militares ou qualquer plano contra
revolucionários, insurretos ou rebeldes: pena-reclusão
de 1 a 5 anos.
Art. 28 — Matar ou tentar matar quem exerça
autoridade pública, por motivo de facciosismo ou inconformismo político-social: pena-reclusão de 3 a 30
anos.
Art. 29 — Ofender física ou moralmente quem
exerça autoridade, por motivo de facciosismo ou inconformismo político-social: pena-reclusão de 6 meses
a 3 anos.
Art. 30 — Atentar contra a liberdade pessoal do
presidente ou do vice-presidente da República, dos
presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal: pena-reclusão
4 a 12 anos.
Art. 31 — Ofender a honra ou a dignidade do
presidente ou do vice-presidente- da República, dos
presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado ou
d0 Supremo Tribunal Federal: pena-detenção. de 1 a
3 anos.
Parágrafo único — Se o crime fôr cometido por
meio de imprensa, radiodifusão ou televisão, a pena é
aumentada de metade.
Art. 32 — Promover greve ou Iock-out acarretando a paralisação de serviços públicos ou atividades
essenciais com o fim de coagir qualquer dos poderes
da República: pena-reclusão, de 2 a 6 anos.
Art. 33 — Incitar publicamente:
— A guerra ou a subversão da ordem políticosocial;
II — à desobediência coletiva às leis;
III —- à animosidade entre as Forças Armadas ou
entre estas e as classes sociais ou as instituições civis;
IV — à luta pela violência entre as classes sociais;
— à paralisação de serviços públicos ou atividades essenciais;
VI — ao ódio ou à discriminação racial: pena-detenção, de 1 a 3 anos.
Parágrafo único — Se o crime fôr praticado por
meio de imprensa, panfletos ou escritos de qualquer
natureza, radiodifusão ou televisão, a pena será aumentada de metade.
Art. 34 — uessaiom funcionários públicos, coletivamente, no todo ou em parte, os serviços a seu
cargo: pena-detenção, de 3 meses a 1 ano.
Parágrafo único — Incorrerá nas mesmas penas o
funcionário público que, direta ou indiretamente, se solidarizar aos atos de cessação ou paralisação de serviço público ou que contribua para a não-execução ou
retardamento do mesmo.
Art. 35 — Perturbar ou tentar perturbar, mediante o emprego de vias de fato, ameaças, tumultos ou
arruidos, sessões legislativas, judiciárias ou conferências internacionais realizadas no Brasil: pena-detenção, de 6 meses a 2 anos, para o crime consumado, punindo-se a tentativa com um terço da pena.
Art. 36 — Fundar ou manter, sem permissão legal .organizações de tipo militar, seja qual fôr o motivo ou pretexto, assim como tentar reorganizar partido político cujo registro tenha sido cassado ou fa7.er funcionar partido sem o respectivo registro ou, ainria, associação solvida legalmente, ou cujo funcionamento tenha sido suspenso: pena-detenção, de 1 a 2
anos.
Art. 37 — Destruir ou ultrajar a bandeira, emblemas ou símbolos nacionais, quando expostos em lugar público: pena-detenção, de 1 a 3 anos.
Art. 3íi — Constitui, também, propaganda subversiva, quando importe em ameaça ou atentado à segurança nacional:
— a publicação ou divulgação de noticia ou declaração;
II — a distribuição de jornal, boletim ou nanfleto;
III — o aliciamento de pessoas nos locais de trabalho ou de ensino;
IV — o comício, reunião pública, desfile ou passeata
a greve proibida;
VI — a injúria, aclúnia ou difamação, quando o
ofendido fôr órgão ou entidade que exerça autoridade pública, ou funcionário em razão de suas atribuições;

VII — a manifestação de > solidariedade a- qualquer dos atos previstos nos Itens anteriores:
Pena-detenção, de seis meses a dois anos.
Art. 39 — Se á responsabilidade pela propaganda
subversiva couber a diretor ou responsável de Jornal
ou periódico, o Juiz poderá Impor, ao receber a denúncla, a suspensão da circulação deste, até trinta dias,
sem prejuízo de outras cominações previstas em lei.
Parágrafo único — Em se tratando de estação
de radicdlfusio ou televisão,.a suspensão será toposta, nas mesmas condições, pelo presidente do Conselho Nacional de Telecomunicações.
Art. 40 — A responsabilidade penal ou civil pela
propaganda subversiva é autônoma e não exclui a
dos autores ou responsáveis por outros crimes, na
forma deste decreto-lei ou de outras leis.
Art. 41 — Importar, fabricar, ter em depósito
ou sob sua guarda, comprar, vender, doar ou ceder,
transportar ou trazer consigo armas de íogo ou engenhos privativos das Forças Armadas, ou quaisquer
instrumentos de destruição, sabendo o agente que são
destinados à prática de crime contra a Segurança
Nacional: pena — reclusão, de um a trsê anos.
Art. 42 — Incitar à prática de qualquer dos crimes previstos neste decreto-lei, ou íazer-lhes a apologia ou a dos seus autores; pena-detenção, de um
a dois anos.
Parágrafo único — A pena será aumentada de
metade, se o incitamento, publicidade ou apologia é
feito por meio de imprensa, radiodifusão ou televisão.
Art. 43 — São circunstâncias agravantes, quando não elementares do crime:
— Ser o agente militar ou funcionário públlco, a êste se equiparando o empregado de autarquia,
empresa pública ou sociedade de economia mista;
II — Ter sido o crime praticado com a ajuda
de qualquer espécie ou sob qualquer título, prestada por Estado ou organização internacional ou estrangeira;
III Ter, no caso, de concurso de agentes, pro*
movido- ou organizado a cooperação no crime, ou
dirigido a atividade dos demais agentes.
CAPÍTULO III
DO PROCESSO E JULGAMENTO
Art. 44 — Ficam sujeitos ao Foro Militar, tanto
os militares como os civis, na forma do Art. 122,
parágrafos l.o e 2.°, da Constituição, promulgada em
24 de janeiro de 1967, quanto ao processo e julgamento dos crimes definidos neste decreto-lei, assim
como os perpetrados contra as instituições militares.
Parágrafo único — Instituições militares são as
Forças Armadas, constituídas pela Marinha de Guerra, Exército e Aeronáutica Militar e estruturadas em
ministérios e altos órgãos militares da administração,
planejamento e comando.
Art. 45 — O foro especial, estabelecido neste
decreto-lei, prevalecerá sôbre qualquer outro, ainda
que os crimes tenham sido cometidos por meio da
imprensa, radiodifusão ou televisão.
Art. 46 — Poderão ser instaurados, individual ou
coletivamente, os processos contra os infratores de
qualquer dos dispositivos deste decreto-lei.
Art. 47 — O recurso ordinário previsto no Art.
114, II, letra C, da Constituição promulgada em 24
de janeirq de 1967, será interposto da decisão final
do Superior Tribunal Militar.
Art. 48 — A prisão em flagrante delito ou o
recebimento da denúncia, em qualquer dos casos previstso neste decreto-lei, importará, simultaneamente,
na suspensão do exercício da profissão, emprego em
entidade privada, assim como de cargo ou função
na administração pública, autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista, ató sentença absolutória.
Parágrafo 1.° — O chefe do serviço ou atividade, empregador ou responsável pela sua direção,
inclusive dos estabelecimentos de ensino, fica sujeito à multa de cem a um mil cruzeiros novos, se permitir a violação do disposto neste artigo, aplicável
pelo juiz da causa.
Parágrafo 2.° — No caso de reincidência a pena
será a do crime.
Art. 49 — O juiz, em face das circunstâncias, podera isentar de pena o revolucionário, o insurreto ou
o rebelde que, antes de ser aprisionado, deponha as
armas desde que não haja cometido em conexão com
a _ atividade subversiva algum comum, a cuja pena
não se eximirá.
Art. 50 — O condenado à pena de reclusão por
maisde dois anos fica sujeito, acessòriamente, à suspensão de direitos políticos por dois a dez anos na
forma estabelecida pelo artigo 151, da Constituição
promulgada em 24 de janeiro de 1967.
Art. 51 — Não é admissível a suspensão condicional da pena, nos crimes previstos neste decreto-lei.
Art. 52 — A pena privativa da liberdade será
cumprida em estabelecimento militar ou civil, a critério do juiz, mas sem rigor penitenciário.
Art. 53 — O livramento condicional dar-se-á nos
termos da Legislação Penal Militar.
Art. 54 — Durante a fase policial e o processo, a
autoridade competente para a formação deste, exofficio, a requerimento fundamentado de representante do Ministério Público ou de autoridade policial,
poderá decretar a prisão preventiva do indiciado ou
determinar a sua permanência no local onde a sua
presença fôr necessária à elucidação dos fatos a apurar.
Parágrafo 1.° — A ordem será dada por escrito,
intimando-se por mandado o indiciado e deixando-se
cópia do mesmo em seu poder.
Parágrafo 2.° — A medida será revogada desde
que não se faça mais necessária, ou decorridos 30
dias de sua decretação, salvo sendo prorrogada uma
vez, por igual prazo, mediante a alegação de justo
motivo, apreciada pelo juiz.
Parágrafo 3.° — Quando o local de permanência não fôr o do domicílio do indiciado, as despesas
rie sua estada serão indenizadas pontualmente pela
autoridade competente policial ou judiciária, conforme fôr o caso, por conta do Tesouro Nacional.
Parágrafo 4.° — Com a medida de permanência,
a autoridade judiciária poderá ordenar a apresentação, diária ou não, do indiciado, em hora e local determinados.
Parágrafo 5.° — O não cumprimento do dispositivo na ordem judicial de permanência justificará a
decretação da prisão preventiva.
Art. 55 — São inafiançáveis os crime previstos
neste decreto-lei.
Art. 56 — Aplica-se, quanto ao processo e julgamento, o código da Justiça Militar, no que não colidir com as disposições da Constituição e deste decreto-lei.
Art. 57 — O ministro da Justiça, na forma do disposto no art. 166 e seu parágrafo 2.°, da Constituição
promulgada em 24 de janeiro de 1967, e sem prejuízo do disposto em leis especiais, poderá deterrninar investigações sôbre a organização e o funcionamento das empresas jornalísticas, de radiodifusão ou
de televisão, especialmente quanto a sua contabilidade. receita e despesa, assim como a existência de
quaisquer fatores ou influências contrários à Segurança Nacional, tal como definido nos arts. 2.° e 3.°
e seus parágrafos.
Art. 58 — Êste decreto-lei entrará em vigor a 15
rie março de 1967, revogadas as disposições em contrário."

MEDEIROS ANUNCIA
COLABORAÇÃO DA
ESG NA NOVA LEI
O ministro da Justiça, sr. Carlos Medeiros Silva,
disse, ontem, que a nova Lei de Segurança Nadonal
apresenta como inovação os conceitos da Escola Superior de Guerra, desenvolvidos nos últimos vinte
anos, que englobam a segurança externa e a segurança interna num mesmo contexto ao definir a segurança nacional.
Ao apresentar suas despedidas à reportagem credenciada no Ministério da Justiça, o ministro Carlos
Medeiros Silva afirmou que a sua gestão teve como
fator desfavorável a tarefa de elaborar no final as
leis que o "Governo revolucionário" deveria ter editudo no início, quando seria mais fácil a sua aceitação.
LEIS
O ministro Medeiros Silva explicou que a Lei de
Segurança Nacional traz nas disposições preliminares
a sua maior inovação em relação à anterior. Trata-se
da formalização do conceito de segurança interna,; ao
lado da externa, que a Escola Superior de Guerra desenvolveu desde - a sua fundação, caracterizando a
"guerra
psicológica" e a "guerra revolucionária" ou
"subversiva" como a violação da segurança interna do
Pais.
Segundo o ministro, a nova lei praticamente nfio
alterou as penas para os crimes contra a Segurança
Nacional nem a capitulação dos mesmos, e ao mesmo
tempo eliminou uma controvérsia, ao estabelecer no
artigo 44 a competência do Superior Tribunal Militar
para o exame de recurso ordinário.
CARTA
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Sôbre a nova Constituição, disse o ministro da
Justiça que, das leis que elaborou, íoi a que mais
trabalho lhe deu, pois a preparou sozinho, mas ficou
satisfeito porque o Congresso manteve mais de. 85
por-cento do texto original, inclusive a mudança do
nome do Pais para República do Brasil. Acrescentou
que escreverá alguns artigos em revistas jurídicas para
explicar a Constituição de 1967, nâo o fazendo artigo
por artigo e, sim, quanto aos princípios gerais.
Adiante, disse o ministro que "uma lei das mais
importantes passou quase despercebida pela imprensa: a Lei de Responsabilidade dos Prefeitos, publicada no Diário Oficial do último dia 28, e que afeta
os governantes de quatro mil municípios brasileiros
e as Câmaras de Vereadores dos mesmos".
INSTRUMENTOS
Prosseguiu o sr. Medeiros Silva afirmando que o
atual Governo deixa ao marechal Costa e Silva os
instrumentos necessários para um Governo tranqüilo,
que são as novas Constituição, Lei de Imprensa e Lei
de Segurança Nacional. Disse que a tarefa de elaborá-las nos últimos meses do Governo Castelo Branco
produziu alguns contratempos, pois o Congresso estava preocupado com eleições, sem tempo para um
debate mais amplo, o que teria ocorrido se as iniciativas fossem propostas logo após a revolução.
Acentuou que a nova Constituição "é um documento realista e voltado apenas para as aspirações
nacionais", esperando que seus frutos venham rápidamente. Frisou que não tem nenhuma dúvida quanto
à extinção dos Atos Institucionais à zero hora de
hoje, respondendo à tese levantada pelo jurista João
de Oliveira Filho em contrário.
"A lei posterior tem sempre prevalência sôbre e
lei anterior. A Constituição entra em vigor à zero
hora de quarta-feira, cessando automaticamente o
efeito dos Atos Institucionais, pois é impossível a coexistência dos mesmos com a Carta."
VIDA PRIVADA
O ministro Carlos Medeiros Silva embarcou estu
manhã, às oito horas para Brasília, onde passará o
cargo ao novo ministro, professor Gama e Silva. Sôbre sua atividade futura disse que não terá nada a
haver com política, pois já é ministro aposentado do
Supremo Tribunal Federal e voltará à vida privada.

DIÁRIO OFICIAL DA
HOJE A NOVA LEI
BRASÍLIA (Sucursal) — A nova Lei de Segurança
Nacional, baixada através do Decreto-Lei n.° 314, está
Impressa no Diário Oficial que circulará hoje, com data
de ontem, entrará em vigor à zero hora do dia 15, e,
nos seus 58 artigos, amplia a conceituação de segurança
estabelecendo que "toda pessoa natural ou jurídica é
responsável" pela mesma, atualiza os delitos, abranda
as penas e simplifica o processo de julgamento, ao
mesmo tempo que envolve direta e substanciamente a
imprensa na sistemática da segurança do País.
A nova conceituação de segurança nacional é estabelecida no inicio do decreto, onde são considerados
como pontos essenciais os novos critérios sôbre segurança nacional, segurança interna, guerra psicológica
e guerra revolucionária. O artigo quarto do decreto
estabelece que, na aplicação do decreto-lei, o juiz, ou
tribunal, deverá inspirar-se nos cenceitos básicos da
segurança nacional, definidos nos artigos iniciais.
IMPRENSA
A imprensa é envolvida de tal maneira na nova
conceituação, que o artigo 57 do decreto estabelece
que o ministro da Justiça poderá "determinar invéstigações sôbre a organização e o funcionamento das
empresas jornalísticas, de radiodifusão, ou de televisão, especialmente quanto à sua contabilidade, receita
e despesa, assim como a existência de quaisquer íatôres ou influências contrários à segurança nacional. Conforme o artigo segundo, "a segurança nacional é garantia da consecução dos objetivos nacionais contra
antagonismos, tanto internos como externos". O capltulo I (Disposições Preliminares) e o da conceituação
e, segundo o Executivo, atualiza critérios já superados
que nortearam a elaboração da lei anterior, isto é, a
de n.° 1.802, de 5-1-53, a qual foi redigida ainda dentro
dos conceitos fixados em 1943, no fim da guerra, considerados agora superados pelas guerras revolucionária
e psicológica.
REGULAMENTO
O presidente Castelo Branco assinou também decreto, complementar à Lei de Segurança, aprovando o
regulamento para a salvaguarda de assuntos sigilosos,
"tendo em vista sua adequada
proteção", particularmente no que diz respeito ao recebimento, manuseio,
segurança e difusão de documentos considerados sígilosos. O novo regulamento substitui o anterior, baseado na antiga Lei de Segurança. Seu texto será divulgado hoje.
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Saio do coma; vou tropeçando, nas
portas, esbarrando nas mesas e codeiras. Na cozinho esti um prato de mingau coberto com outro prato. E a papa
hedionda vai, pouco a pouco, pacificando a danação da úlcera. Ah, que coisa
linda e que coisa santa quando a ferida
deixa de doer. É a bem-aventurança.
Foi o que aconteceu no noite de ontem.
As quatro da manhã sou acordado pela
úlcera da madrugada. Como das outras
vezes, fui tomar o minoou.
E quando, finalmente, a dor passou,
su comecei a pensar em Samuel Waíner. Não volto mais para a cama; vou
para a janela, que se abre para o resto
de noite. Samuel, Samuel. Num instante, todas as varandas da memória
se debruçam sobre a Ultima Hora, não
a atual, da Praça da Bandeira, mas a
suntuária, da Presidente Vargas. Eu
me lembro das nossas instalações. Na
nossa frente estava o "Balança, mas
náo cal" ou "Mula Manca", com seus
vinte e não sei quantos andares.
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Isso foi há, relativamente, pouco
tempo. Mas como parece antigo, senil
ou mumificado, o passado recente. Já
me parece que tudo que aconteceu é
anterior á primeira Batalha do Mame,
anterior á vacina obrigatória. Todavia,
antes de prosseguir, preciso dizer ainda duas palavras sobre o nosso prédio.
Era um edifício narcisista por fora e
por dentro.
6
Por fora, era uma soco visual no
transeunte. Quem passava pela Praça
Onze, à pé, de ônibus, lotação ou bonde,
tomava um susto. Aquele colosso agredia e humilhava o resto da paisagem.
E, por dentro, a mesma coisa. Quando
o Diário Carioca, ex-dono, saiu de lá,
e passamos para o andar de cima, eu
fiquei mais perdido. Sou um pobre
nato e, repito, um pobre vocacional.
Ainda hoje, o luxo, a ostentação, a jóia
me confundem e me ofendem.
7
E, de mais a mais, eu vinha de redações pobres e, direi mesmo, íamélicas. De repente, despertava na Última
Hora. Aquilo mais parecia um feérico,
suntuário pesadelo. Imaginem vocês um
salão irreal, infinito. Dir-se-ia uma redação de estúdio, com um Cecil B. de
Mille a manobrar suas massas. E eu
não entrava no gabinete de Samuel sem
uma certa dispinéia emocional. Lá dentro, havia um décor meio lúgubre. Sim,
a única coisa que faltava no gabinete
do diretor era uma cascata artificial,
com filhote de jacaré.
8

Claro que nem Samuel, ou qualcontribuíra
quer outro da Última Hora
com um vago e escasso enfeite para tamanha mise-en-scène. Tudo corria por
conta do Diário Carioca, Horacio de
Carvalho e sua equipe. Mas havia uma
mania de
funesta coincidência entre a
aquela
e
pompa.
Samuel
dc
grandeza
Samuel movia-se, ali, como tim peixinho
no seu aquário natal.
9
Vinha êle de experiências jornalísticas bem mais modestas. Milhares de
vezes fora um pobre ser sem um tostão no bolso. E, agora, no palácio da
Presidente Vargas, era o ex-pobre diabo, o ex-Raskolnikov. O simples íato
de estar ali, de sentar-se ali, parecia
desagravá-lo de velhas e santas humilhações. Mas era pouco para a sua
fome. Sonhava com um império jornalistico.
10
veio Carlos Lacerda.
repente,
E, de
O grande polemista sabe deflagrar uma
catástrofe e, depois, administrá-la. Dede
pende do seu exclusivo arbítrio e a
sua técnica demoníaca, o movimento,
extensão, a profundidade da catástrofe. Um povo possui trevas, que convém não provocar. Em 48 horas, Carlos Lacerda mobilizou todas as nossas trevas interiores contra Samuel
Wainer.
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No meio de pardieiros espectrais,
tendo por fundo uma favela, o edifício
da última Hora era um pavão enfático.
Em capítulos posteriores, eu contarei
o qúe foi, do princípio ao fim, a minha
experiência pessoal, humana, jornalística, com Samuel Wainer e o seu jornal.
Entre parênteses, eu diria que essa
experiência ainda não esti cicatrizada
em mim, Hoje, porém, o que me interessa é lembrar a ira de Carloj Lacerda, coníro Samuel e contra a última Hora.
5
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Eu durmo, mas a úlcera, nunca.
Essa está sempre em vigília. Espera, com
maligna paciência, que passe a ação do
leite, das papinhas, dos biscoitos sem
sal e sem açúcar, E quando o estornago se esvazia, ei-la que se devora a si
mesma. Quase todas as madrugadas a
coisa se repete. Acordo, às três, quatro
da manhã, com fogo nas entranhas.
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Aconteceu, então, o seguinte: — de
repente, tornou-se uma vergonha trabalhar na última Hora. Primeiro, foi
apenas Carlos Lacerda. Em seguida,
começaram a aparecer outros Carlos
Lacerda, milhares, milhões de Carlos
Lacerda. Mais tarde surge uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Meu
Deus, pode-se pendurar um sujeito numa forca, ou crivá-lo de balas, ou
beber-lhe o sangue como groselha. Mas
ninguém tem direito de íazer o que a
Comissão Parlamentar de Inquérito íêz
com Samuel Wainer.
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Enquanto isso, Última Hora deixara de pagar. Nada descreve a pusilanimidade dos anunciantes. E íoi uma
fuga, também, de leitores. Todo o Brasil contra Samuel Wainer. Eu estava
vendo a hora em que iam caçá-lo, no
meio da rua, a pauladas, como uma
ratazana prenha. Eu me perguntava:
" — Por que êle não mata ou por que
não se mata?" Essa formidável paciência foi um dos maiores espantos de
minha vida.
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Eu estava lá, vi e ouvi tudo. Com
uma fidelidade obtusa, fiquei atrás da
cadeira de Samuel, pedindo pelo amor
de Deus que me fotografassem. E, de
fato, no dia seguinte, saía na Tribuna
da Imprensa o clichê em três colunas
com o título: — "A Vida Como Ela É".
E o jornal ainda lhe acrescentou as reticências. Nunca vi ninguém tão humilhado e tão ofendido. Nem crueldade mais
covarde.
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14
Eu Tião teria a paciência de Samuel. Ninguém a teria. Outro qualquer
meteria uma bala ou em si mesmo ou
em Carlos Lacerda. Ou por outra: —
em Carlos Lacerda, não. O chamado escândalo de Última Hora fizera de cada
qual um Carlos Lacerda. Samuel não
podia sair por aí chumbando milhares,
milhões de Carlos Lacerda. Mas eis o
que eu queria dizer: — uma geração
não basta para explicar tamanha paciência. Ela ê anterior a Samuel, começou a ser elaborada, trabalhada há.
seis mil anos. Eu me espantava: outros
sc espantavam. Samuel, não, em momento nenhum. O que cie ria p°T
trás dos deputados, de Lacerda, dos artigos, dos discursos e da cólera popular,
era um velho conhecido: — o martírio.
15
Lembro-me de uma noite, em que
chego em casa, tarde, dez e meia, quase onze horas. Vou ligar o rádio. Queria ouvir uma melodia qualquer lntranscendente, de preferência um tango
(sou um dos poucos nostálgicos do tango). Estou repassando as estações e
paro numa delas. Alguém estava berrando "— O tarado Nelson Rodrigues'."
Claro, era o Carlos Lacerda.
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Quando Valentim Katalev, em 1928,
escreveu Quatro num Quarto, os códlgos que regulavam o casamento na
URSS haviam acabado de ser modificados. Abandonavam-se os velhos conceitos burgueses em troca de novas
normas de conduta. Concluíra-se pela
igualdade absoluta dos esposos: divisão
cie trabalho, identidade de estudos, etc.
"A liberdade era um direito, tanto
quanto possível, a todos os membros
da família. Divorciava-se quando se
queria. A ética dava uma cambalhota
o a juventude empolgada adotava 03
novos métodos com cega obediência. É
óbvio que se deu o conflito. As concepções tradicionais começaram a ruir,
fazendo um barulho tremendo e tontcando os pacíficos cidadãos que não
conseguiram adaptar-se à nova ética
como quem compra sapatos novos. A.
medida que sc registravam e se dlvorciavam, na velocidade dc satélites, os
jovens incriminavam-se com dúvidas da
comportamento (as raias da metafísíca) do que seria ético ou terrlvelmcnte antiético.
É nesta fase que Kataiev coloca cm
cena quatro jovens recém-casados, que
se preocupam tanto com as normas vigentes, do novo casamento comunista,
quanto com o que vão pensar os vizlnhos. As teorias econômicas são misturadas ao amor, a emoção quase que
esmagada entre páginas da Dialética da
História. E o tradicional biombo (lugar-comum burguês) acaba por tapar
o adultério (lugar-comum bíblico).
Esta sátira alegre ó o quarto espetáculo do Teatro Oficina no Rio. O humor da peça ê um tanto avesso, pelo
menos por estas bandas: quando há
uma tremenda explosão do lado de íora do quarto, grita uma das moças horrorizadas: Meu Deus, são os americanos!
Depois de três espetáculos dramatic0S _ Pequenos Burgueses, Os Inimigos e Andorra — José Celso Martinez Corrêa dirige no Teatro Maison de
France a sua primeira comédia no Rio.
A peça féz longa carreira em Moscou
e em grandes cidades ocidentais como
Nova York, Londres e São Paulo, montada, aliás, pelo mesmo grupo, tendo
permanecido oito meses em cartaz com
casas lotadas.
No elenco os atuais membros do
Oficina: Renato Borghi, ítala Nandi,
Fernando Peixoto, Etty Fraser e Francisco Martins e, ainda, como convidada, a atriz Dirce Migliaccio, que estréia
no grupo. Os cenários e figurinos são
de Marcos Flaksman, talvez seu último
trabalho antes de embarcar para Paris em bolsa de estudos ganha com o
Prêmio Moliére de cenografia, o ano
passado.
Com êste espetáculo o Teatro Oficina se despede do Rio, voltando para
Sáo Paulo, onde deverá inaugurar a sua
casa de espetáculos destruída por um
incéncio em agosto passado.

;.
CORREIO DA MANHA, Terça-feira,

2." Caderno

14 de março de 1967

ITINERÁRIO DAS
ARTES PLÁSTICAS

II Salão do Equipamento Urbano

JAYME MAURÍCIO
O II Salão Internacional do Equipamento Urbano,
qüe terá lugar em Nancy de 2 a 8 de outubro de 1967,
é uma realização única no mundo, pelo seu caráter especlsüzado. Esse salão, que é o segundo no gênero organlzado na França, terá por tema "para uma vida mais
confortável do homem na cidadã moderai" • abordará
as seguintes questões: iluminação pública, escolas, equipamento do pessoal da cidade, habltat, hlglane pública
(saneamento, abastecimento de água, praças • Jardins, hospitai», dispensados, asselos, combates ao ruído • poluição
do ar), repartições municipais, lazeres, esportes, vlnção
pública, obras públicas e limpeza urbana.
Ê5so Salão terá, certamente, profundas ressonâncias
na melhoria das condições de vida nas cidades modernas. E é de se desejar que essas melhorias cheguem até
nós, no nosso querido Rio de Janeiro, tão desorganliado,
maltratado, vulnerável e ultimamente tio atingido por
destruldoras catástrofes.
O I Salão suscitou um vivo Interesso também entre
os produtores que a (le compareceram (117 produtores
dé O países), entre os visitantes (3870) provenientes da
França e do estrangeiro (12 paises), entr* oi quais três
delegações oficiais (Polônia, URSS, Espanha).
O Salão tornar-ae-á bienal, no futuro, prossegulndo
na sua finalidade de proporcionar aos Industriais uma
confrontação de seus materiais e técnicas, face a um
mercado em que as dificuldades ilo consideráveis. _' intençáo dos organizadores do certame criar nio só um
centro de informações sobre a evolução doa produtos
pin a melhoria das condições de vida em centros urbanoi, mas também de proporcionar reuniões dos admirdstradores da "Education Natlonalo", responsáveis por

restaurantes sociais, etc. Serio sür.istraáos, também,
cursos destinados a prefeitos, engenheiros municipais, arquitetos, etc.
Quaisquer informações sobre o salão, poderão ser
obtidas no seguinte endirêço: Salon International de L'Equipcmtnt Urbaln — Boite Postale, 593 — 54 — Nancy
— Franco.

Guersoni
Tendo trabalhado pouco no ano passado, pois além
de dirigir a parte artística da Galeria 4 Planetas, em São
Paulo, viajou durante uns três meses pela Europa e
Oriente Médio, Odetto Quersonl volta a trabalhar a todo
o vapor, visando Inclusive à Bienal, naturalmente. Izar
do Amaral Bcrllnck ficou no seu lugar na Galeria que,
no ano passado, vendou mais de 200 gravuras nos Estadoa Unidos.

Rubem Valentim
Rubem Valentim, que teve sala especial na I Bienal de Salvador e a quem foi atribuído um prêmio no
valor de 4 milhões de cruzeiros antigos, foi apresentado no catálogo daquele certame pelo nosso confrade Antínlo Bento o por Giulio Cario Argan. presidente da Assoclação Internacional de Críticos de Arte, que diz: "A
escolhi temática que está na raiz da pintura de Rubem
Valentim resulta das próprias declarações do artista: os
¦eus signos alo deduzidos da simbologia mágica que se

transmite com is tradições populares dos negros da Balua". A Bienal da Bahia acaba de encerrar-se.

Moussia e Mário de Andrade
A pintora paulista Moussia Pinto Alves ficou multo
felix ao descobrir, recentemente, referência ao Mtt trabalho nas cartas do Mário do Andrade a Manuel Bandeira, numa parto referente a retratos.

Gnlerin Celina de J. de Fora
A Galeria dt Art* Colina di Juls do Fora, que Já é
parte Integrada na vida d» cidade mineira, está apresentando uma exposição de xilogravuras do Vicente Roberto Sgreccla. 'Para a programação desta ano, eom a colada Universlboração do Museu do Arte Contemporânea "Guaches
do
dade de São Paulo, a Galaria apresentará
"40
Jovem Dl Cavalcanti", "Colagens do Luis Solarl" a
Gravuras Nacionais a Estrangeiras*- do acervo do referido Museu. O Diretor da Galaria Celina, Carlos Bracher,
está interessado em levar exposições Individuais de artlstai cariocas para apresentar aos mineiras.

Jüan Ventayol
O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de
São Paulo está apresentando na soa sede- no Parque Jblrapuera, uma exposição de pinturas e colagens do artista uruguaio Juan Ventayol, detentor dos mais importantes prêmios da sua terra e que _¦ VII Bienal de Sáo

«-Melhor pintor latinoPaulo, era 1981, recebeu o prêmio
representou o
Veneza,
de
Bienal
americano". Na XXXI
Uruguai, ocupando todas as Salas do pavilhão. A exposicão de Juan Ventayol foi trazida ao BrasU por iniciativa do Museu de Arte do Mo Grande do Sul 6 deverá,
depois de apresentada no MAC, ser levada para outros
museus brasileiros.
Wladimir

Murtinho

Wladlmlr Murtinho foi promovido a embaixador, ou
seja, ministro de primeira classe. V um aconteimento
artística, t»o lmpara as artes plásticas, para I culturaa
própria diptomado
para
mais
que
talvez
ou
portante
aberto, dlsensível,
culto,
diplomata
jovem,
um
E*
cia
terrivoli renâmlco e de uma capacidade de trabalho
- o redator, Burle
member Bruxelas-1958, no inverno
ê e
Marx, Arthur Lido e todo mundo era acordado^por
ás 5 da matina. Acompanhamos o trabalho de Wladtalr
Murtinho de.de aquela célebre exposição de irte ftlclorlci brasileira, que realizou em Neuchatei. Era, anuo,
iscretário. Depois, velo para o Brasil e foi aquelaos avaselancha qu» todos conhecem, passando por todos
«>hw
tores da vida cultural brasileira para P«a«!«erfaiendo
conselheiro no Museu de Arte Moderna do Rio,
do Itamarati de Brasília um museu de arte brasileira
de hoje, e ingressar com élan vital na próxima mostra_
internacional de Industrial detlgn do Rio de Janeiro.autotudo na maior esportiva, embora, necessariamente,
ritário para equilibrar a terna indecisão nacional (ou non
chalance latina).

MÚSICA

Ainda Villa-Lobos

EURICO NOOVEIRA FRANÇA
Em sua passagem pela Dlvisüo Cultural
do Itamarati, o ministro Vasco Mariz, entre
outras várias formas de estimulo a nossas
manifestações artísticas, deu extraordinário
impulso a tournées de concertistas brasilei*
ros no exterior. Seu carinho pela música,
verdadeiramente inédito em nossos anais
diplomáticos, se explica por ser éle próprio
músico, autor de livros que enriquecem a
bibliografia musical brasileira. Entre os
seus livros se destaca o que dedica a VlllaLobos, e ora ressurge, refundldo, em íran*
cês (Hector Vllla Lobos — Editions Se*
ghers), com belas ilustrações, històrlcamente valiosas: livro que, ao vir à luz na coleção Musiclcns de tous les temps, e servin*
do bem, não para determinar, mas para
medir a glória universal de Villa-Lobos,
aparece Justamente quando se comemora O
80.° aniversário natallcio do mestre, o que
há pouco provocou aqui dois artigos sobre
as características do gênio do músico e a
expansão da sua obra.
Atinge Vasco Mariz uma .síntese válida
e nos traz, na primeira parte, sobre a vida
do mestre, detalhes curiosos, pitorescos, que
lhe situam muito bem a figura, e resultam,
não raro, de pesquisas do autor. Lembrome, aliás, que vi Vasco Mariz pela primeira
vez, há mais de vinte anos, sentado ao lado
de Vllla-Lobos, na primitiva sede do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, na
Pfaia Vermelha. Era o biógrafo e critico
a quem então eu não conhecia, recolhendo,
na própria fonte, o depoimento do blogra-

fado. Impressionou-me a figura tipicamente
itamaratiana do Juvenil Mariz, com seu bigodinho tSo bem cuidado, e que eu, velho
conhecido do maestro, de quem fora aluno
tempos antes, fui encontrar, assim, nas primeiras etapas de elaboração do livro que
ora, Já ministro, publica em Paris.
Essa missto do implantador do ensino
sistemático do canto orfeônico no Brasil vem
interessar a própria cronologia da atividade
criadora do Vllla-Lobos. Porque também de
Villa-Lobos se pode dizer que a música se
demarca em três períodos. O primeiro, da
juventude, em que absorveu influências, a
exemplo da ópera Izaht. O segundo, é o
das mais importantes afirmações de brasil ldade criadora, com oi Choros e as Clcandas.
Há, então, uma etapa que coincide, ou logo
procede, a instauração do ensino da música
nas escolas. É quando se inicia a série de
suas composições que se tornariam, universalmente. das mais famosas: as Baehianas,
cuja primeira, para oito violoncelos, estreou
na Casa de Itália do Rio, há quase trinta
anos.
Meui testemunhos pessoais de Villa-Lobos se ligam quase todos ao seu ensino do
canto orfeônico. Durante anos, dirigindo os
chamados "Centros de Coordenação", VillaLobos ensaiava as numerosíssimas professôras (vai no feminino, dada a grande supremacia numérica) incumbidas do ensino
musical em nossas escolas. Vejo-o no paico do auditório do Instituto de Educação,
regendo o Orfeâo de Professores, na fase de

preparação das concentrações escolares do
7 de setembro. Acabara de repassar o Hino
Nacional, insistindo sobre o caráter vincado
do seu ritmo .E ao abordar o Hino à Bandeira, Interrompia logo aos primeiros compassos, lembrando, para estabelecer o contraste: "O maestro Braga faz sempre música
sinuosa, insinuante". De fato, o Hino à Bandeira não tem nenhum caráter marcial'ostensivo. Flui com elegância serena. Na bôca de Villa-Lobos, nesses momentos de tensão, eram freqüentes os ditos espirituosos.
Mas em tais instantes, principalmente, avultava no grande maestro a responsabilidade
da sua função de enquadrar, na disciplina
do canto em conjunto, milhares e milhares
de crianças. Investia para as professoras
nas frases incandescentes do que chamava
de "exortações".
Professoras! — bradava. Parecia um
vulcão, no palco, regendo e doutrinando o
Orfeão de mestras, cujas quatro vozes se
dispunham em densas fileiras, na platéia.
Não era brincadeira realizar as gigantescas
concentrações escolares do Vasco da Gama,
que êle dirigia, do alto do palanque, metido
no blusão típico. O magnetismo do maestro
galvanizava a massa Imensa.
Essa exuberância vital era bem do homem que, em 1948, levou a morte de vencida e que, ao voltar ao Rio, já refeito da
operação devastadora, me afirmava: "eles
(os médicos) disseram que tenho vida para
toda a vida". Absolutamente incompatível
com a idéia da morte a lembrança de Villa-

Lobos. _ que essa lembrança se afigura
mais viva e imperativa do que nós que a
abrigamos.
Eis um dos trechos significativos do 11vro de Vasco Mariz, na parte referente à
formação da personalidade do músico:
"A obra de Villa-Lobos é o resultado do
seu esforço pessoal e da odisséia que foi sua
vida. Só os que têm a transpor grandes
dificuldades se tornam grandes músicos...
A necessidade de tocar em pequenas orquestras, de dominar muitos instrumentos,
as viagens pelo interior do Pais, as estadas
no estrangeiro, e certas vezes a miséria que
deve ser transposta, temperaram-lhe o ca*
ráter e enriqueceram seu talento natural."
Sobre a intervenção de alguns mecenas:
"Rubinstein quis comprar-lhe algumas
peças. Como se trataria talvez de um colecionador, o compositor lhe vendeu o manuscrito autógrafo da Sonata para violoncelo.
Alguns anos mais tarde, Villa-Lobos encontrou o mesmo manuscrito na casa de Rubinstein. O pianista nos confirmou essa história, dizendo com modéstia que se comovera com a pobreza de tão grande artista.
Foi ainda Rubinstein, com a ajuda de Craça
Aranha, que decidiu Carlos Guinle a dar
a Villa-Lobos o dinheiro necessário para ir
à Europa, a fim de publicar suas obras principais. O pianista acrescentou: o responsavel pela difusão do nome de Vllla-Lobos
não íoi Arnaldo Guinle, que não lhe deu
senão nrgent de poche, mas Carlos Guinle,
cujo gesto de mecenas, infelizmente raro,

outorgou ao artista uma soma bastante ele¦
vada."
..
Carlos Guinle e sem duvida um dos
poucos verdadeiros mecenas existentes no
Brasil. Ainda em nossos dias, foi uma doação sua que decidiu do impulso inicial con-e
ferido à Sociedade BraBilelra de Teatro
Música (SBTM) que, por lamentáveis motivos, teve curta duração, mas cujos contatos estabelecidos determinarão a vinda ao
Brasil, em abril próximo, do conjunto soviétlco Btrloska, que tanto nos encantou há
poucos anos. Está claro que o sr. Carlos
Guinle nada teve com* as predlleçôes manifestadas pela SBTM em matéria de arte
soviética, convidado que êle foi entfio para
exercer o cargo de presidente honorário de
uma sociedade Internacional de concertos.
Alegro-me de ver, em relação a Villa-Lobos, sua função claramente estabelecida, no
livro de Vasco Mariz.

Dança moderna
Hoje, no Teatro Municipal, às 17h haverá uma palestra dos bailarinos norte-americanos Arthur Mltchell e Gloria Contreras,
que estão à frente da Companhia Nacional
de Ballet, cuja estréia se realiza às 17h do
próximo sábado, naquele Teatro. A piles*
tra, sobre dança moderna, se efetua no próprio gabinete do diretor do Teatro, ar. VIeira de Melo.

ESCRITORES
E LIVROS

Instituto Joaquim Nabuco

JOSÉ CONDE
NO Rio o escritor Mauro Mota, diretor
do. Instituto Joaquim Nabuco de Pesquigas Sociais, com sede no Recife, que, em
declarações a èste colunista, disse que
aquela entidade tem em pleno desenvolvimanto o IH Curso de Técnicas em Pesqulsas Sociais, em nível de pós-graduação
para alunos de todo Nordeste, selecionado» através de curriculum e entrevistas,
Isso sem que o IJNPS seja uma casa do ensino convencional, pois é uma casa de
pesquisadores, sociólogos, antropólogos, historiadores sociais, geógrafos, economistas,
psicólogos sociais, estatísticos, sempre mo-

oillzados para os trabalhos de campo, cria um na sua especialidade, mas nenhuu*
auto-suficiente, num regime de entendimento reciproco para maior profundlda•Jc e segurança das conclusões dos inquéritos.
Afirmou Mauro Mota que é como núcleo de pesquisas c de preparo de pesquisadores de alto nivel, na linha fixada pelo
seu criador, o sociólogo Gilberto Freyre,
que o IJNPS vem fortalecendo o seu prestigio internacional, sendo procurado pelas
mais importantes universidades estrangeiras, que lhe enviam estudantes de nível
pós-graduado, empenhados em pesquisas
sociais no Nordeste. Já estiveram lá boisistas das universidades de Heidelbcrg, Columbia c Sorbonnc. Atualmente, acham-se

no IJNPS uma antropologia e um economista da Universidade de Londres e duas
jovens sociólogas da Universidade Gamd.
Lembre-se, ainda, que a tese de doutoramento na Universidade de Freiburg, do
prof. Waegener, de sociologia da religião
á base do que ocorre no Nordeste, foi escrita, em grande parte, como resultado do
seu estágio no Instituto.
Sobre os inquérito» mala recentes reaUz.-idos pelo IJNPS, disse Mauro Mota:
— São diversos, mas gostaria de mencionar A Contribuição para o Esludo da
Zona di Mata de Pernambuco, cuja equipc de campo foi dirigida pelo agrônomo
e sociólogo rural Rosa e Silva Neto, recentemente falecido, e que constitui o que
existe de mais atual e válido para o co-

nheclmento das condições daquela região
natural de Pernambuco.
O relatório — acrescentou — esclarece
que a agricultura apresenta algumas dlversificações na área tida como de exciusividade dos canaviais. Apesar disso, não se
pode classificá-la como tecnicamente organizada. Falta-lhe o essencial: uma estação experimental eficiente. O fator decialvo da sobrevivência da agricultura na
zona di Mata pernambucana foi contraditortamente a baixa remuneração que tem
suportado o assalariado e o próprio agricultor. Desde que o trabalhador rural passou a reivindicai melhor remuneração, a
igricultura local entrou em crise.
Do relatório constam ainda informe»
de interesse, que vém retificar muita col-

si que se afirma sobre i matéria. Exempio: a Zona da Mata pernambucana é toda
ocupada pelos canaviais? Resposta: não. A
cana de açúcar ocupa espaço equivalente
a 207.893 hectares do total de 1.359.154
de toda a zona. Existe o saldo de 1.151.261
hectares sem cana plantada e 344.971 hectares de terras ociosas.
— Juntando-se essas terras ociosas às
das propriedades que não possuem canavlal» — prosseguiu Mauro Mota — temos
488.407 mais 344.971 Igual a 833.378 hectare» de área dos canaviais e da sua influindo à disposição dis culturas de
subsistência. Há outro aspecto que te impõe à apreciação do Governo. E' o que
se refere à tradicional deficiência de agronomos e veterinários. Considerada a Zona

da Mata no seu conjunto, cadi agrônomo
nell possui em média • responsabilidade
por 2.1(W propriedades agrícolas e cada
veterinário responde por 2.979 proprlcdades. o relatório focaliza ainda o tabu que
incompatibillza a Zona da Mata com a
pecuária, tabu que precisa ser erradicado e cujos prejuízos atuais se manifestam
na quedi dl produção do leite no Recife e nos municípios vizinhos e na menor oferta de animais para o corte em
todo o lltoral-mata. (Continua)
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CITSEMA
SALVYANO CAVALCANTI DE PAIVA
* Livros
Cinema, Septimo Clelo Hoy y Ayer é
um volume de 140 páginas, editado por
Coleccion Cantaclaro, da Edime de Madri
e Caracas, e escrito por Amy B. Courvoisier,
poeta, jornalista e representante da Unifrance Film no Brasil. O autor, ensaísta
leve, um pouco nostálgico do cinema da fase
de ouro, realiza com seu livro um trabalho
de fixação de alguns mitos. Sua pretensão:
atingir àquela geração que assistiu à morte
do cinema silencioso e a alvorada do cinema
falado, que conviveu em duas épocas bem
marcadas, a que viu o cinema na poesia
muda e que hoje o entende nas ressonâncias
estereofônicas e das telas alargadas. O objetivo é atingido através de capítulos de
humor fino de um daqueles apaixonados da
Sqtima Arte, onde bosqueja história e emite
opinião, sempre franca, a respeito de sexappeal ou Carlitos, bilheteria e festivais,
código de pudor e westerns, conformismo e
cinema russo, estrelismo e grandeza do passado. Um livro simples, sério, destinado a
aficionados mas dando lições de bom senso
a multo pseudo-erudito. A Amy B. Cour-

Nativos em Foco
voisier nossos parabéns e nossos agradecimentos pelo volume. E que continue a nos
brindar com a riqueza de sua cultura e sua
fraternal amizade de francês já nbrasileirado.
Noênio Spinola traduziu e a Civilização
Brasileira acaba de editar em volume de
mais de 400 páginas, Rocco e Seus Irmãos,
de Luchino Visconti. A obra se constitui do.
texto que o célebre diretor italiano utilizou
para a criação dn filme e t' 3 outros necessários à compreensão de Rocco e Seus Irmãos e seu autor, como os estudos críticos
de Guido Aristarco. um diário de filmagem,
redigido por Gaetanl Carancini, uma introdução especial do tradutor, e a bibliografia
completa.
Ciclo em Cataguases?
Em Cataguases, cidade mineira da Zona
da Mata onde Humberto Mauro, há muitos
anos, iniciou suas atividades cinematográficas, criando o célebre Ciclo de Cataguases,
nova fase parece reeditar o passado. Um
grupo de entusiastas iniciou as filmagens
do longa-metragem O Anunciador, escrito

c dirigido por Paulo Bastos Martins, fotografia de Mário Simões, interpretação de
Carlos Moura, Maninha, Klelma Soares, Silvério Torres, Paulo Martins, Waldelar Moreira, Mário César e participação especial
de José Mojlca Marins — o émulo brasileiro de Luis Bunuel, para danaçfio do íllólogo parisiense Carlinhos de Oliveira, e
assombro da intelectualidade iblrapitan*
güense. O Anunciador narra acontecimentos
fantásticos que envolvem os habitantes de
Cataguases quando se vêem, frente a frente,
com a aproximação, chegada e retirada intempestiva de um estranho — provável papei de Zemojlca, que terá cartola na cabeca, unhas de gavião nos dedos das mãos,
e gritará, a plenos pulmões: "Me dá uma
caneca de vinho!" A passagem da estranha
criatura criará o caos inclusive nos meios de
comunicação, manias da época, sexo, etc. A
jovem equipe tem esperanças de fazer Cataguases retomar a vanguarda do cinema.
Documentário

após a explosão da bomba atômica, sáo aiguns dos elementos de choque da peça A
Saida, Onde fica a Balda?, que o Grupo Opinião estreará esta semana. Dirigido por
João das Neves, com cenário de Giannl
Ratto, será um espetáculo complexo, que o
Arena da Siqueira Campos vai suar para
encenar. Oito projetores, sendo dois de cinema e dois de lâminas (que a Esquerda
Festiva continua chamando de slides, num
anglicismo imperdoável...) contribuem, juntamente com oito telas (algumas transparentes) e dezenas de refletores para criar
a atmosfera da peça, Esta cobre 25 anos
de História Contemporânea, abrangendo o
caso Rosenberg, o bombardeio do Japão,
o macartismo, a crise de Cuba e a do Vietnam. Entre os personagens vividos pelos
oito intérprete» figuram alguns de interesse
cinematográfico: Zeus (Júpiter), Fredric
March, Batman c os três sobrinhos do Pato
Donaid,
A revisão,

O filme documentário da morte do presidente John Fitzgerald Kennedy e outro,
Inédito no Brasil, filmado em Hiroxima logo

onde está a revisão?

Na imprensa carioca, especialmente
nas colunas de cinema, sem nenhum com-

plô do tipo Ruby-Lee á vista, continua havendo uma brincadeira sistemática dos linotipistas e dos revlsores com os redatores
(quando a culpa não é desses mesmos). Registramos alguns equívocos, recentemente.
Numa reportagem de Luis Carlos Bonfim,
sóbre o beijo, na revista Manchete, em depoimento deste colunista a respeito de beijos em cinema, duas citações foram truncadas, provocando risos dos leitores mais bem
informados. The Widow Jones (A Viúva
Jones) aparece com um espúrio n (ene)
transformando-a em The Wlndow Jones (A
Janela Jones). E o filme francas L'Orace
(Veneno) também sofreu o acréscimo de
outro n (mania?) virando, portanto, L'Orange (A Laranja). O que era sério virou
chanchada. Aqui mesmo, na semana passada, Cem (100) MU Strykmas virou Com
(conjunção) MU Strykmas. t o caso de se
dizer: com mil diabos! E a moeda de maior
valor do mundo virou a moda de maior valor. De numismática a Pierre Cardln, até
que a coisa fica engraçada... Wldow vira
wlndow; 1'oraie vira Porange; seja tudo pelo
amor á humanidade..,

TEATRO
VAN JAFA
A paisagem desta co-produção mexleano-brasileira é a do Rio de Janeiro, e nunca paisagem tão bela soíreu tanto de tão poucos: uma devastação geográfica, estética e moral. Pois
todos os personagens são cafajestes;
plantam uma residência cio Cosme Velho dentro da enseada de Copacabana,
em pleno mar, defronte do Copacabana Palace Hotel; e os recantos mais
lindos da cidade foram apanhados dos
ângulos desfavoráveis,
Divide-se o filme em dois episódios. O primeiro, H. O. (agá-ó) tem
argumento, roteiro e direção de Arturc Ripstein c franz (Chico) Eichoorn
— e nunca um cidadão vivendo há
tanto tempo num Pais e numa cidade
usou de tanta má fé, como o último,
no que respeita a hábitos e sentimentos do povo que o acolheu. É um acinte, um desrespeito sem perdão. A estória pretende ser engraçada, porém é
apenas tola. Haveria sexo, apresentado

200 anos do Royal
por Julissa — a atriz importada, engraçadinha mas representando como
candidata no trono dos calouros do
Chacrinha. O episódio é ofensivo nas
intenções e realizado rie modo elcmentar: passa como sofrível exercício de
aprendizado cinematográfico. Leonardo
Vilar, numa atuação que nada acrescenta à sua carreira cie cinema, encontra, numa estrada próxima ao Rio,
um casal a caminho da lua-de-mel,
impedido de prosseguir por causa de
um enguiço no automóvel, ü noivo solicita ao desconhecido Vilar que conduza a noiva até sua residência, cnquanto éle aguarda o carro-socorro.
Leonardo, suposto agente de pubiicitário, muito rico, aceita a incumbência
entrevendo possível aventura amorosa. Logo no cano, a noiva de vé ue
giinalda começa a seduzir o surprecnelido camelô, inclusive pondo-se mui'o
á vontade. A guisa rie explicação, Julissa explica que caiou com Jeffer-

son Dantas por conveniência. Torna-se
óbvio o seu papel de pistoleira, menos
para o ingênuo publicitário. E, quando estão no apartamento, na imlnência de cometer uma prevaricaçãozinha,
o "noivo" aparece de máquina fotográfica em punho, chantagem à vista. Sem
graça começa, e sem graça termina o
episódio.
O segundo é bem pior. Pretende ser
uma estória de amor e humor maçabro — não é uma coisa, nem a outra.
Custa a crer que seu autor, o argumentista e diretor Luís Alcorlza, tenha sido assistente de Luis Bunuel c
tenha merecido prêmio — logo da imprensa! — por sua direção no inédito
Taramhaura, num festival europeu. O
macabro aqui é pândego, a platéia se
torce de rir com a coleção estúpida de
assassinatos imotivados, cometidos por
Silvia Pinai. Mas estruturado o conto,
caracteres mal delineados, Divertimento faz rir quando não leva à perple-

xidade pelo amontoado de asneiras
que lança em cena. Bis um desperdício de tempo e talento. Perto do enrêdo de Divertimento, a chanchada de
Mazzaroppl e Costlnha merece vasto»
elogios.
Os grandes nomes do palco inglês,
em sua maioria, representaram li em uma
ou outra ocasião de sua carreira; além
disso, a influência do referido teatro sôbre o West Ind de Londres — atravrs da
Companhia Old Vlc de Bristol — tem sido
considerável nos últimos anos.
Contando com o Theatre Reyal, com
o Llttle Theatre — vivo — departamento
dramático da Universidade — e com a
Escola do Old Vic, Bristol é uma das cidades britânicas que mais se interessam
pelo teatro. Essa atitude obviamente, não
é nova, pois foi em virtude dos esforços
de vários cidadios locais em 1764, que se
decidiu a construção do Theatre Royal.
— Aqueles homens de longa visão de
modo algum conseguiram facilmente o

que pretendiam, e tiveram de enfrentar
uma violenta tempestade de oposlçio antes de verem realizado o seu sonho,
— Um critico escreveu que • fundação
do teatro significava "o risco de arruinar
i moral de nossa juventude de empobrecer nossos comerciantes e artesãos, de
promover a arte da intriga e da sedução
de inocentes, de levar muitos, talvez, á
bancarrota, prejudicando o crédito de outros, c de difundir um hábito de ociosidade, indolência e deboche por toda a cidade, uma vez industrializada e virtuosa".
Ê difícil acertar se no decorrer dos
dois séculos que se seguiram, qualquer
parte daquela terrível profecia provou ser
correta. Uma coisa, porém, é certa: o
Theatre Royal, com exceçio dc um ou
dois períodos dc dificuldade, foi sempre
de vento cm popa.
A construção custou cerca dc
£ 5.000, sendo que grande parte da quantia foi levantada em subscrição local, com
a contribuição individual dc 50 libras.

Cada subscritor recebia uma entrada de
prata, com um número, que lhe permitia,
e aos seus sucessores, entrar sem pagar
nada para assistir a cada uma das representações; tal entrada, porém, nio lhe
garantia lugar para sentar-se. Algumas
das entradas, no entanto foram vendidas,
outras foram falsificadas e as tentativas
para registrá-las devidamente parecem ter
falhado; uma estava em questão ainda no
ano de 1900.
— Os atores sempre manifestaram predileçio pelo Theatre Reyal e um dos primelros favoritos foi William Powell, rival
de Garrick. Mais tarde vieram Edmund
Kcan, Kate e EUen Terry, Madge Robertson (Mrs. Kendall), Charlei, Coghlan. Enfim, quase todos os atores de fama do
século XIX, com exceção de Garrick, lá
se apresentaram. A tradição continua: um
dos mais conhecidos atores contemporineos a fazer seu nome em Bristol foi
Peter OToole, que lá esteve em grande
sucesso durante a década de 1950."
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ENSINO

Senador apresenta projeto: vestibular
O senador Rui Palmeira
apresentou o seguinte projeto de lei, estabelecendo
normas para aplicação do
que dispõe a letra "A" do
art 69 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. A medida visa a
regulamentar os concursos
de habilitação e estabelecer o aproveitamento das
vagas.
O senador paraibano, em

seu projeto, propõe a participação obrigatória de um
professor de ensino médio,
nas comissões de classiflcação e o preenchimento de
tôdas as vagas.
PROJETO
Art. l.o — Para a matrícula inicial nos cursos
de graduação a que se refere a letra "a" do art. 69
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,

será dispensada a exigência de classificação em concurso de habilitação, sempre que o número de candidatos, regularmente inscritos, fôr Igual ou inferior ao de vagas préviamente fixado, em cada caso, pelos órgãos competentes do estabelecimento de
ensino do País, sejam isolados ou agrupados em universidades.

Art. 2° — Quando o núlarmente inscritos, fôr superior ao de vagas, conceder-se-á matricula a tantos quantos atingirem o número de vagas, obedecendo-se, rigorosamente, à ordem de classificação.
§ único — Sempre que
houver mais de um candidato com igual classiíicação, ao preencher-se a
última vaga, se o número

não exceder de dez, serão
admitidos à matrícula todos os que compuserem a
respectiva chave.
Art 3.° — Os cândidatos inscritos nos concursos
realizados em 1967 serão
matriculados, pela ordem
de classificação, se concluído o concurso de habilitação não tenham sido
preenchidas as vagas anteriormente fixadas.

§ único — Ao preencherse a última vaga, no caso
de haver mais de um candidato com igual classiflcação, conceder-se-á matrícula ao que tiver mais
idade.
Art. 4° — As questões
para o concurso de habilitação versarão exclusivamente sobre matéria constante das disciplinas obrlindicadas
gatórias,
pelo

Conselho Federal de Educação, para o ciclo colegial ou equivalente.
Art. SP — Das Comissoes de Classificação do
Concurso de Habilitação,
sempre presididas por professor universitário, partic i p a ra, obrigatoriamente,
pelo menos, um professor
de ensino médio, preíerentemente do ciclo colegial.

Conselho aprova reforma da UFRJ
"dante

da extrema complexidade dos órgãos de administraçãó superior da Univer«idade (Parte IV do Plano)
pode ser exemplificada pela
menção prevista no art 40
de seis Superintendências Gerais, cada qual devendo ser
"descentralizada" em Superin'Centendências Centrais (os
tros são também em número
de seis) e Superintendências

FÁTIMA
fout-court nas unidades universitárias. Para cada Superintendência, quer se trate
das Gerais ou Centrais, das
Centrais ou das simples Superintendêndas das unidades,
o reitor nomeará um superintendente", eis um dos tópicos que ilustram a reestruturação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujo
plano, aprovado pelo CFE,
"resultou de um longo trabalho de elaboração, do qual
participaram, nos últimos cln-

co anos, muitas dezenas de
professores, homens de ciênda, de letras e de artes, num
amplo movimento de cônsulta, que abrangeu as várias
áreas dos conhecimentos".
O Plano de Reestruturação
da UFRJ, que acaba de ser
aprovado pelo CFE, foi o primeiro a ser apresentado, em
obediência ao parágrafo único do art. 6.° do Decreto-lei n°
53 de 18 de novembro de 1966,
que trata da reestruturação
das universidades brasileiras.

O parecer do Conselho foi
aprovado com observações, Inclusive com um voto em separado do conselheiro Vandick Londres da Nóbrega,
que não concordou com a supressão, no texto do Plano de
Reestruturação da Uidversldade, da proposta de criação do
Instituto de Direito Privado,
cuja finalidade seria a execução de trabalhos de pesqulsa e ensino numa área que
abrangeria várias cátedras de
Direito.

destinado a "Ensaios
trologia".

SUPRESSÃO
Destacam-se entre os vários
tópicos do Plano aprovado
pelo CFE a supressão do Coléglo de Aplicação, que terá
de ser dependência da Faculdade de Educação e a do Coléglo Universitário da categoria de unidade do Grupo 2,
que abrange os órgãos destinados ao ensino profissional
e à pesquisa aplicada. Ficou,
também, admitida a existêoicia de um órgão suplementar

e Me-

IMPLANTAÇÃO DIFICHL
Ressalta, ainda o Parecer,
relatado pelo conselheiro Roberto figueira Santos, que a
Universidade Federal do Rio
de Janeiro dificilmente poderá implantar, de modo imediato, mecanismo tão complexo e, seguramente, muito
dispendioso, e por nio se tratar de matéria que se deva

incluir, obrigatoriamente, mlnúcia no Plano de Reestruturação, melhor será que se suprimam os quatro parágrafos
do art. 40, e se substitua o
eaput do mesmo artigo e
se diga, simplesmente, que as
funções executivas da Reltoria serão exercidas por Superintendêndas Gerais, cuja
ação se estenderá aos Centros e às unidades na forma
a ser estabelecida no Estatuto da Universidade.

Curso para professor comercial
A Escola Técnica de Comércio Cândido Mendes da
Academia de Comércio do
Rio de Janeiro — pioneira
do ensino comercial no
Brasil — abriu matrículas
para o curso de formação
de professores do ensino

comercial,
realizado
em
convênio com a Diretoria
do Ensino Comercial. É
um curso de nível superior
que habilita o formando ao
exercício do magistério de
matérias técnicas constantes do currículo do colegial
do comércio. Para maiores detalhes dirigir-se à

Secretaria da Escola, Praça 15 de Novembro, 101.
O curso oferece as seguintes oportunidades, pa*
ra as quais o candidato deverá optar: Contabilidade
geral e aplicada e Contabilidade comercial. Contabilidade bancária e Contabilidade industrial e agrícola.

Organização e técnica comerciais e elementos de estatística. Direito usual e icgislação aplicada. Elementos de economia e Estrutura e análise de balanço.
O curso será realizado à
noite, das l.hlOmin
às
22hl0min, com a duração
de um ano letivo, distribui-

do por dois períodos: seletivo, formação e habilita*
ção.
A documentação exigida
é a seguinte: atestado de
sanidade
fisica c mental;
atestado de vacinação antivarlóllea; prova de quitação com o serviço militar;
título de eleitor; prova de

idoneidade moral; prova de
identidade,
folha corrida;
quatro fotografias 3x4;
diploma (fotocópia autenticada) de conclusão do
Curso Técnico de Ensino
Comercial ou de Curso Superior no qual tenha sido
lecionada a disciplina que
pretende lecionar. Caso se-

ja ocupante de função pública, deverá apresentar,
apenas os documentos de
identidade, fotografias e diploma, juntando atestado
íirmado pelo chefe do Serviço, comprovando a sua
condição de servidor em

Bravo, no 6.° andar, até o
dia 14.
PORTUGAL — Professores e universitários, poderão
candidatar-se a 120 bolsas
de estudo na Embaixada de
Portugal, oferecida para dlversas
especializações. As
bolsas, de duração mínima
de 3 meses e máxima de 1
ano, sáo concedidas por dlversas entidades portuguêsas, com pagamento mensal
de 4 a 6 mil escudos. As
inscrições deverão ser feitas

até o dia 15 de abril, na Embaixada de Portugal, ou nos
Consulados nos Estados.
CONSTITUIÇÃO — Será
Iniciado no dia 28 de março, na Fundação Getúlio
Vargas, um curso sobre a
nova Constituição do Pais.
As aulas serão realizadas no
edifício Darke
de Matos,
12." e serão ministradas por
uma equipe de especialistas,
dirigida pelo professor Te-

crlções na Fundação GetúHo Vargas.
ENSINO — Pontes ligadas
ao futuro titular da Educação revelam, que o deputado Tarso Dutra ficou impressionado com a abertura
e expansão do Colégio Pedro II, nos anos de 1962/63,
quando ampliou em mais de
5 mU o número de alunes.
O futuro
ministro espera
dar expansão ao ensino médio,
baseada nos moldes
adotados no coléglo-padrão.

vendo, dentro desta sobrecarta, tèr outra de tamanho
menor, devidamente fechada, com o verdadeiro nome,
endereço e pseudônimo usado. As inscrições serão encerradas no dia 28 de abril,
às 18 horas.

sede social da Associação, sita no prédio da Escola de Engenharia do Largo de São
Francisco.
Serão discutidos
os seguintes problemas: discutlr e deliberar sobre o relatórlo e contas da diretoria,
com os pareceres dos Conselhos Fiscais e Diretor; eleger
a Diretoria, o Conselho Fiscal
e o terço do Conselho Dlretor para o triênio 1967/70;
preencher cargos do Conselho Diretor; dá posse aos eleitos.

exercício.

CADERNO
BOLSAS — Os alunos do
Nacional de
Teatro protestam pela susConservatório

pensão das bolsas de estudo
alunoa que
prometida, aos
não poderiam freqüentar as
aulas no novo horário, em
virtude de seu trabalho. Estão descrentes dos seus dlrigentes.
—No
COMEMORAÇÃO
próximo mês de abril os engenhelros civis diplomados

pela Escola Politécnica do
Rio de Janeiro no ano de
1926 comemorarão 40 anos
de sua formatura. A comissão organizadora das comemorações colocou uma lista
de inscrição na portaria do
Clube de Engenharia, andar
térreo, para
6er assinada
pelos que desejarem particlpar da mesma.
. PROFESSORES — O Instituto de Professores Públlcos e Particulares convida

seus sócios para a Assembléia Geral Extraordinária,
que será realizada na sua
sede. à Av. Rio Branco, 185,
1.312, no dia 14 do corrente,
às 141i, para tratar dos seguintes assuntos: aumento
de mensalidades; pr.rrama
de atividades para 1967. Não
havendo número para deliberar na la. convocação será marcada nova assemblé a
para o dia 16, à mesma hora.
para o dia 16, no mesmo
horário.

BOLSAS — O Centro de
Orientação Comunitária pôs
à disposição do CORREIO
DA MANHA, trtês bolsas de
estudo para a la. série ginasial do curso Moniz de
Aragão, criado pelo Centro
Comunitário e que funcionará na MABE (Rua Riachuelo, 124). Estas bolsas
estão sendo
oferecidas a
funcionários do CORREIO
DA MANHA e seus dependentes. Inscrições com o sr.

mlstócles

Cavalcanti.

Ins-

ROTEIRO
COLÉGIO PEDRO II
O Colégio Pedro n-Exter.
nato fará realizar em sua
sede, Av. Marechal Floriano, 80, no dia 16 do corrente mês, às ICh, solenidade
em memória do professor
catedrático Fernando Raja
Gabaglia.
O diretor do Colégio Estadual António Prado Júnior
convoca os alunos excedeutes do Colégio Pedro II para
efetuarem suas matrículas.
Devem comparecer à Rua
Mariz e Barros, 273, acompanhades de seus responsavels, trazendo certificados de
aprovação fornecidos pelo Coléglo Pedro II, três retratos
de Idade e
3x4, certidão
Contrlvacina.
de
atestado
buição para a Caixa Escolar de NCr$ 15,00. Período
de matrícula até 31 do
corrente, das 18h30 min :)s
20 horas.
COLÉGIO ESTADUAL
O Colégio Estadual Paulo de Frontin homenageou a
professora Marllda Horta,
em virtude do 6eu 8." aniversário na direçáo do estah.»ip_im_nto. Os corpos docente, discente e admlnlstrativo demonstraram à proíessôra Marilda o reconhecimento pelo magnífico trabalho frente àquele estabelecimento de ensino público..
ESCOLA NORMAL
Os candidatos aprovados
na la. série do curso normal da Escola Normal Heitor Lira, estão convocados,
a partir de hoje, até o dia
16, das 12 às 17h, a comda
parecer à Secretaria
escola, a fim de providenciarem suas matrículas.
PROPAGANDA
Escola Técnica de Prop.ganda e Comércio — O Sindicato dos Publicitários da
GB, vai conceder bolsas de
estudo para o curso de Técnico de Propaganda e Comércio, que terá inicio depois da 2a. quinzena e, ain-

SAO PAULO (Sucursal)
— O cardeal Dom Agnelo
Rossi acaba de lançar a
campanha "Rosas do Brasil para Fátima', visando'
enviar as nossas mais beIas flores para as comemorações do
cinqüentenário
do evento religioso em Portugal. A instalação oficial
da campanha compareceram inúmeras autoridades,
e foi guardado um minuto
de silencia como homenagem póstuma pelo falecimento do sr. Antônio de
Oliveira, presidente da Comissão Executiva.

candidatos devem comparecer à Escola de Propaganda
Técnica e Comércio, na Rua
do Rlachuelo, 333, 3.° andar,
onde terão todas as informações necessárias.
RAQUEL LEVI
—
Estúdio Raquel Levi
Encontram-se
abertas, no
Estúdio Raquel Levi, as Inscriçóes para os cursos de
Ginástica Feminina, Dança
Moderna, e para o setor Infantll (4 a 10 anos). Os grupos de ginástica sáo organizados de acordo com as necessidades de cada participante (estética, enrljecimento,
relaxamento, postura,
emagreclmento) e as aulas
de dança seguem uma síntese da escola americana e alemã, abrangendo uma parte
de composição e Improvisacão. Turmas pequenas em
vários horários de manhã à
tarde. Maiores detalhes na
sede do Estúdio, na Av. Copacabana, 028, cobertura.

DIREITO

ças e Contabilidade, mlnlstradas durante o curso por
professores da Escola de
Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio
Vargas.
UNIVERSIDADE
Universidade Federal Flumlnensc — Com um prêmio
de 500 cruzeiros novos para
o melhor trabalho e podendo concorrer qualquer pessua, a Reitoria da Unlversldade Fluminense abriu ontem as inscrições. para o
concurso de confecção de um
brazão de armas, que deverá ser feito dentro das normas da Ciência Heráldica e
com os elementos caracteristlcos da Arte e Culturn
do Estado do Rio.
Os candidatos deverão envlar os trabalhos para a Reitoria em papel branco de 40
x 69 cm. em cores branco
e preto, não se admitindo lápis ou uso de cera, acompanhado de um histórico datilografado da fundamentação artística. Mais de um
trabalho pode' ser apresentado. desde que o enviem
em sobrecarta fechada, com
pseudônimos diferentes, de-

Reforma dos mcto&os de
Ensino de Direito — Cento
e quarenta anos depois da
criação dos cursos Jurídicos
no Brasil, a primeira experíêncía de reforma radical
dos métodos de ensino do
Direito iniciou-se na Fundação Getúlio Vargas, num
curso de pós-graduação que
será ministrado, durante oito meses, a um grupo' de
quarenta advogados de empresas públicas e privadas.
O curso se destina a aperfeiçoar o conhecimento das
questões jurídicas relaolonadas com o desenvolvimento econômico do País e,
especialmente, com a aplicação de Investimentos oflciais e particulares, de modo a ajustar os conheclmentos dos advogados das entldades governamentais e privadas às exigências e pecullnridades do desenvolvimenno
to brasileiro.
¦ Insf. JGHN
Este ano, o curso — que é
KENNEDY
uma iniciativa do Centro de
Matrículas ..bert.i Estudos e Pesquisas no EnFone: 22.430
sino do Direito. (CEPED) —
órgão da Faculdade de DiRua Alcindo Guana
relto da Universidade do Esbara, 24-S 1601, Rio
tado da Guanabara — compreenderá o estudo de dois
grandes problemas — o de
uma grande e o de uma média emprêsa — nos quais serão examinados de modo Integrado, as Implicações dos Ginasial e Colegial. Av. Rio Br.nvários ramos do Direito en- co, 156, •/ 2.919. Tel. 22-4705.
«7079 71
volvidos.
Og alunos, que serão lndlcados pelas empresas entre
candidatos inscritos, mediante verificação de títulos e
Matrículas Abertaentrevistas pessoais, recebeESCOLA IPIRANGA
rão, também, noções essen- Rua Marquei de Sio Vicente n?
37 - GÁVEA
ciais de Economia, FlnanTelefone: 47-0442

LICEU L.
PORTUGUÊS
Continuam abertas as matrlculas de alunos para os
cursos noturnos gratuitos de
,alfabetl2ação, primário supletlvo, complementar (admissão aos ginásios) e de datlloerafla, inglês, francês, dcsenhos pintura (elementar
de belas artes), do Liceu LItTárlo Português, no 3' andar do Edifício do Liceu, à
Rua Senador Dantas 118,

Faculdade de Medicina da
UFRJ — 3." ano Cadeiras
de Clínica Médica.
Inícios
das aulas hoje, às 8h, nes
respectivos serviços.
GINÁSIO
André
aulas
as 2a.

ginaslal e 4a. série ginasial. O
aluno
do ginásio
deverá
comparecer dentro do horario do seu turno.
INSTITUTO RIO
BRANCO
Acham-se abertas de 20 de
março a 5 de maio próximo,
as Inscrições para o exame
vestibular do curso de Preparação à carreira diplomatica. Entre os requisitos para

ART. 99

ARTIGO 99

PERCA SUA INIBIÇAO
A Academia Brasileira de Oratória mantém priücos e Interessantes cursos de oratória com aulas de desinlblcao, gestle.lac&o
aprcsentaçlo em público, técnica de Improvisar e cuidadoso preparo de discursos, palestras e conferências. Informações: Alcindo
Guanabara, 24 • s/ 1.008, das 15 as 19 horas.
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Associação de Cultura Franco-Brasileira
(ALLIANCE FRANÇAISE)

SANTA URSULA
Faculdade
de
Filosofia
Santa ursula — Será iniciado no dia 27 do corrente, das
20 às 21h45min, o primeiro
curso noturno de Opinião e
Relações Públicas, coordenado peio professor Natalino
Pereira da Silva, com vagas
limitadas. Inscrições na Rua
Farani, 75, de 8 às 12 e das
13h30mln às 16h30mln.
4" Ano: Clínica Médica —
Professor Carlos Cruz Lima
— Exame de 2a. énooa em
2a. chamada dia 17 de março as Dh30mln.

POLITÉCNICA
Associação dos Antigos alunoi da Politécnico — Assembléia Geral Ordinária, em primeira convocação às 18h, e
em segunda e última convocação às 19h, do dia 15, na

5* Ano: Clínica Médica —
Professor Clementino Fraga
V". Exame em 2a. época dia
14 de março as 8h30mln para os alunos de n?s 50 e 122.
Neurologia — Exame em 2a.
época — Dia 13 de março
às 8h, no serviço da cadeira.
Clínica Médica — Dr. Costa
Couto — Eaame em 2a. época dia 17 de março às
8li30mln no Serviço da Cadeira para os alunos de n's
19 — 62 — 64 — 103 e 125.
Cadeiras de Clínica Clrúrgira — Professor Ugo PInheiro — Aula inaugural dia
14, têrça-fclra às 9 horas,
no Hospital Moncorvo Filho,
anfiteatro da Cadeira. Professor Marlano de Andrade
— Início das aulas d li 13
de março, segunda-feira às
8 horas no Serviço de Cadeira, na Santa Casa.
COLÉGIO ESTADUAL
Colégio
Estadual Pedro
Alvares Cabral — A direção
convoca os professores pana
uma reunião is 17h hoje,
14 do corrente, quando será
feita a entrega.

SPEAK ENGLISH FLUENTLY
AND WRITE IT CORRECTLY

INGLÊS

MEDICINA

Colégio Estadual
Maurols — Início das
do Ginásio: hoje, para
série ginasial, 3a. série

Inscrição destacam-se: ser
brasileiro nato;
contar no
mínimo 19 e no máximo 30
anos de idade; ter concluído
pelo menos a primeira série do curso de graduação de
escola superior ou estar matriculado na referida série.
Quaisquer informações poderão ser obtidas no Instituto Rio Branco, Av. Presidente V.re.s, 62, 4.°, Rio
de Janeiro.

CULTURA INGLESA
CURSOS DE INGLÊS
Principiantef t adiantados, juvenis (8 a 12 anos), infantis, curso
para professores, conversação, cursos intensivos, laboratório áudiovisual, centro oficial para exames da Universidade de Cambridge reconhecidos pelo Ministério da Educação.

LOCAIS À SUA ESCOLHA:
MATRIZ:

Av.

Cn;i

Aranha,

327

Ttl.: 22-1835

FILIAIS:

ESTADO DA GUANABARA:
COPACABANA: Av. Atlântico, 4.22S — Ttl.: 27-2211
JARDIM BOTÂNICO: Rua Jardim Botânico, 190 — Ttl.: 26-9353
BOTAFOGO: Prola dt Botafogo, 92 — Ttl.: 25-9870
TIJUCA: Rui Almirante Cochrant, 17 — Ttl.: 40-4&OÍ
MIIER: Rua Ptdro dt Carvalho, «1 — Ttl.: 49-4.23
GOVERNADOR: Rua Capitão Barbou, 685 (Cocofá) — Ttl.: 96-1760
CAMPO GRANDE: Rua Ctl. Agoitlnho, 101, Salas 21 a 215 — Ttl.: 94-0537

ESTADO DO RIO:
NITERÓI: Rua Otívlo Carntlro, 23 — (Iciril) — Ttl.: 2-2811
PETRÓPOLIS: Praça Paulo Carneiro, 192 — Ttl.: 2439
CAXIAS: Rua Condt dt Porto Alegrt, 291 — Ttl.: 3037
BARRA DO PIRAÍ: Rua Ttlxtlra Andrade, 202 — Ttl.: 1066

DISTRITO FEDERAL:
BRASÍLIA: Av. W3-Q-3C — Lotei 1 a 4 — 2.» — Ttl.: 2-7701

ESTADO DE MINAS GERAIS:

da com a pc»5lfcll!d.de de
estágios remunerados, tendo em vista a colaboração
de alguns órgãos da Impren-

CURSOS NORMÂiS, âUDIO-VISÜAl, INTENSIVO. CURSOS INFANTIS.
CLUBES DE ALUNOS, COM PROGRAMAÇÕES EXTRA CLASSE.

Faça Quanto Antes a Sua Matrícula

sa e Agências de Publicidade. Para as
inscrições os

Horirios pela manhã, 1 tarde • . noite. Matrículas abertas de I lt 12, dt 14
è% 1? — Rui Mariz o Birros, 310 — Ttl. 2-1027 — ICARAI.
«917

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULIURA INGLESA

NITERÓI

JUIZ

DE

FORA:

Galeria

Pio

X,

622 — S. I — Ttl.: 422

67424

Na abertura da campanha "Rosas do Brasil para
Fátima" houve uma pale_>- .
tra do jornalista Acáclo
Gouveia, que expressou,
através inclusive da proje"slides", o
que é a
ção de
cidade de Fátima, bem como a religiosidade de seu
Lembrou
que há
povo.
mais de meio século três
pequenos pastores presenciaram o aparecimento de
Nossa Senhora de Fátima
numa gruta, hoje venerada
pelos fiéis.

Governador
aumenta
preços: PR
CURITIBA — (Correspondente) — Contrariando de»'
clarações feitas à imprensa,,
domingo, o governador Pau- .
lo Plmentel autorizou ontem .
o aumento dos preços noi
transportes coletivos urbanos, em virtude da recusa,
do prefeito Ivo Arzua em.
concedê-lo.
.>
Na mesma ocasião, o govemador do Estado deu a
conhecer o nome do engenheiro civil Omar Sabag, a
fim de substituir o sr. Ivo
_. rzua, nomeado para mi-'
nistro da Agricultura, quo
não compareceu, JA que er» •
outro seu candidato.
ESTUDANTES

i t

O Conselho da Unlversl'
dede Federal resolveu expulsar o presidente do Diretorio Acadêmico, Carlos Alberto Vieira,
medida que.
atingiu também o vlce-pre-n
sidente, Carlos Torres
da".
Silva, e o secrctárlo-gernl,
Francisco Kaspcr. Dlrigen-.
tes expulsos convocaram ma-'
nlfestaçfio pare
hoje, em
frente a Faculdade de Fl-.
losofia, visando decretar gre.
ve geral.
Sábado, o ministro da
Educação discutiu com estudantes no recinto da Pontlíícla Universidade Católica,
tendo com o
acadêmico
Carlos Albeirto Vieira, um
diálogo áspero, para, em segulda, retirar-se da PUC,"
apupado por cerca de 100 .
estudantes.

Ruralistas em
mutirão para
entender leis
SAO PAULO (Sucursal)
—A Sociedade Rural Bra
sileira levará os 15 advogados especializados do seu
departamento jurídico à
cidade de Presidente Prudente, para um mutirão juxidico, pretendendo esclarecer produtores e entldades de classe sobre as numorosas e complexas alterações atinentes as atividades rurais e que vêm trazendo Inúmeras dificuldades para os ruralistns do
interior.
E' desejo, tanto do Govêrno como dos agricultores e pecuaristas, de adaptar a nova legislação a critérios lógicos e simples de
aplicação. Isso levou a SRB
a realizar o mutirão jurldico em Presidente Prudente,
com_ parte da exposição
Feirão tle Animais que se
realizará naquela cidade.
Reuniões e debates serão
realizadas com os ruralistas das regiões geo-cconómicas do Estado, ensejando
minucioso exame das leis e
impostos que incidem sobre
a produção agropecuária. A
primeira reunião terá lugar no próximo dia 18, no
salão nobre da Prefeitura
de Presidente Prudente, onde os advogados da SRB
estarão a disposição dos interessados para esclarecer
tôdas as dúvidas que resultaram das novas leis, ante
as quais se acham desorientadas as próprias autoridades, perdoando atrasados, impondo multas e autuações e postergando prazos.
PERMANENTE
O mutirão jurídico de
Presidente Prudente, visa,
sobretudo, que a nova lcgislação não seja um fator
de prejuízo para as produção agropecuária da região.
A assistência jurídica regional em caráter permanente, com a constituição
de sociedades rurais locais
será um dos pontos que se*
rão abordados no encontro
advogados-rur alistai.

ir

.

k.

CORREIO DA MANHA, Têrça-felra,

Somente poderio tratar de
tado

despachantes,

os

ad-

vogados, contadores e técnicos de contabilidade, além dos
próprios interessados segundo ordem de serviço baixada
pela Secretaria de Governo.
Os auxiliares de despachantes

só serão

diante

a

atendidos me-

apresentação

de

prova de identidade fornecida pela Associação dos Despachantes da GB, devidamente atualizada, com o car.
tíio do mês. Seus serviços estarüo restritos à entrega de
papéis em protocolo, veriflcação de andamento de proceseos, bem como a retirada
de documentos, desde que
apresentem autorização dos
despachantes a quem servem.

Pagamento
A Secretaria de Finanças
realiza boje o pagamento de
fevereiro dos servidores lntegrantes do lote 5.

Remoção
FlcarSo afixadas até hoje,
no Departamento de Educaçâo Média e Superior, Avenida Erasmo Braga, 110, 9.°
andar, as relações de ciaselíionção dos professores secundários, que requereram
transferência para outro estabeleclmento de ensino, as
quais deverão ser consultadas, com urgência, pelos interessados.

História
Trinta e nove candidatos
conseguiram habilitação no
concurso
realizado
pela
ESPEG para o provimento do
cargo de professor de ensino médio de História de Secretarla de Educação. Os
classificados foram:
Neusa
Fernandes, Alberto
Gomes
Ramagem, Maria José de
Sousa, Norma Fraga de Souia. Suzette Reis de Castro,
Iftiurinda Barbosa Féllx de
Oliveira, limar Rohloff de
Mattos,
Maria Salette de
Souza Guimarães, Jorge Hélio Santos,. Emir Mamoud
Amed, Gilda Arontes Pcrclra Pinto, Van-Tuil da Silva
Cardoso, Marina Martins de
Carvalho, Luiz Sérgio Dias,
Domingos
Pessoa da Silva
Oliveira,
Maria Edith do
Araújo
Pessanha,
Edmée
Mello da Silva, Sônia Maria
Saraiva Senganfreddo, Wilma Caruso de Carvalho, Cecllla Maria Bouças Coimbra,
Raj-mundo Vieira
Ferreira,
Marcos Mizrahi, Maria de
Lourdes
Lima
Soelinger,
Irmã Silveira de Brito, Elza
Eorghl de Almeida Cabral.
Clara Hetmanek, Esther Regína Largman, FJÚson José
Teles Gonçalves, Dolmo Reis
Guerra, Helenlta Paiva Sardenberg, Manoel de Melo
Souza, Maria Pires Ramos de
Magalhães
Gomes,
Magaly
Borges, Anita Cano Gomes,
Marta Maria de Faro Novis,
Juracy Osmar Rocha, Lúcia
Pereira Braga, Neuza Caldeira Lourenço c Odir Cardoso da Silva.

Aposentadorias
O governador Jubllou os
professores Luiz Emygdlo de
Melo Filho, Nelly Ayres Gulmnrães de Abreu, David Frigman,
Cecília Ferreira dc
Amorlm, Célia de Magalhães

Carvalho, Yolanda de Carvalho Modesto da Silva, Cecília,
Nunes dos Santos Lima, Adélia Daina Vieira, Maria Stell
Souto Couri, Rubem Ferreira de Faria, Aglacir Mendes
Costa, Henrondlna Guimarães,
Hebe Lopes Ubacha Monteiro, Maria José Ferreira Sode Mourão Esteves,
phla
Ellosa de Carvalho Teixeira,
Azlz de Alcântara,
Adbo
Maria Inês Mendes Fortes de
Oliveira, Maria de Lourde»
da Costa Soares, Albercllla
da Silveira Branquinho, NoMagalhães
Monteiro
raide
Ribeiro, Neusa Ribeiro Piai,
Maria Eugênia Plerre, Gilda
Montenegro da SUva e Maria
José Menescal Conde. Apoos servidores JoSo
sentou
Corrêa dos Santos, Jorge Veloso da Silva, João Batista de
Almeida, Álvaro de Carvalho,
Diva Xavier Pinto Camargo, João Azevedo Vilela, Orlando de Souza Pontes, HenAmérico
rlque
Waldemar,
José de Castro Filho, Gilda
Adnet Moreira Furtado, Hélio Soares, Izidro Dias Santos,
Waldyr Glestelra Machado,
Antônio de Carvalho Alves,
Paciano
Adhemar Schotts,
Aguiló, Emetério Luiz Antunes, Yêda Paranhos Coelho,
Luiz Macedo, Ronan de Corvalho Raeder, Cremlldo Lira
de Arruda, Antônio Traverso.
Palmyra Carvalho de Souza
Borges, Paulo Machado, Lucy
Peixoto,
Domingues
Maia
Elias Balthazar, José Jerônimo de Souza, José de Santana, Waldemlra Caruso, Nilton Pimenta, Walter Fonseca
Guimarães, Wilson José Rodrigues, Dante da Costa Lapera, Wilson de Miranda Neves, Aqullino Mota Júnior,
Edgard Martins Munlz, Jefíerson Massena de Araújo,
Waldyr Melo Cunha, Pedro
Melo, José Silveira Thom&s
Scbrlnho, Zenalson Medina,
José Menezes, Nair Santana
Santos, Moacyr Renault Leite, Newton Bernardo da Silva, Camilo de Melo Gonçalves, Arlstides Dias Machado,
Waldemar Pinto Pereira, Engráclo Pereira dos Santos,
José Gonçalves Rafael, Maria Lulza Pinto Vance, Antenor Nascimento de Oliveira, Sebastião Rodrigues Plnhelro da Silva, Ernesto José
de Souza Filho, Altamira da
Silva Dias, Sylvio de Oliveira Severo, Arabela Flores da
Cunha, Rubem Teles Barbosa, Florlsbela Alonso Souto,
Maria Rosa Vieira Soares,
Galdino Alcides
Jerõntmo,
Júlio Gomes de Oliveira,
Raymunda Moreira Vinhas,
Manoel Rodrigues Paixão, Alberlco Barbosa, Achilles GlóAntenor
Plenamente,
ria,
Antônio Rodrigues, Ablmael
José do Vale, Rafael Antunes,
Antônio Batista Lares, Ophelia Campos Viana, Hugo Luiz
Abdor, Álvaro Francisco dn
Silva e Adíclé de Alcântara.

Elogio
Os funcionários Henrique
luttgardes Cardoso de Castro,
Marlene Vlegas, Rita Fernandes Borges, Tereslnha Baeta
L»al, Dora Torres de Sou*¦¦», Sebastião Macedo, Onofre
Custódio da Silva Melo, Mngno Inácio da Silva e Cnrlos
Melo Croncr íoram elogiados
tm portaria baixada ontem
pelo secretário do Governo,
pela dedicação demonstrada
durante as ocorrências das
riiuvas que Bssolaram a clda<'e, Inclusive os plantões perminentci, diurnos e noturnos, mantidos cm seu gabl:mte no período de 9 de Jai clro a 1 ° dc março último.

Edifício

Pagamentos

Foram designados os r.rqultetos Borla Stcrcntal e Mário
de Amorlm Costa, o engenhelro Jorge Nelson da OUveira Góes t a desenhista CeUsa Cristina de Court, para
a comissão que Irã elaborar
o projeto de construção do
edifício onde futuramente
será instalada a Secretaria do
Governo.

A Despesa enviou, ontem,
aos Bancos, para pagamento
no prazo de 4 dias úteis, as
seguintes folhas d* pagamento referente ao mês de feverelro: Inativos — Ministério da
Educação e Cultura — Livros
4.701 a 4.705; Ministério da
Saúde — Livros 4.730 a 4.733;
órgãos transferidos — Livros
4.560 a 4.561; DASP — Livro
4.970; Ministério das Minas e
Energia — Livro 4.672; Ministério Extraordinário e Coordenação dos Organismos Regionals — Livro 4.579.

Taquigrafia
O diretor da ESPEG aprovou instrução especial regulando o concurso, que oportunamsnte será aberto, para
o provimento do cargo de
professor de ensino médio de
taquigrafia, da Secretaria de
"iducação. Pelo ato, o candldato deverá observar as se(.'tilntea condições: ser braslMro nato ou naturalizado;
estar quite com o serviço mllitar e em dia com as obrlgações eleitorais; apresentar
atestado de bons antecedenles expedido pelo Instituto
Féllx Pacheco; levar registro
definitivo de professor na
matéria, expedido pela Diretoria do Ensino Comercial do
MEC e declaração de que o
registro será efetuado, também expedida pela referida
diretoria. Será exigida a apresentaçlo de documento hábil
de que o Interessado tem até
45 anos de Idade. O concurco, que ae destina a cândidatos de ambos os sexos, compreende, ainda, provas de sanldade e capacidade fislea, de
aula e de prática e também
de apresentação de títulos
educacionais, de experiência
profissional, de produção lntelectual e outros correlatos
rom a profissão.

Licença-prêmio
Foi concedida llcença-prêmio a servidores lotados na
Secretaria de Educação: de 3
meses, Zélla Mendes de Lacerda, Nicotina Marlno Martins, Aladlr Santos Lopes,
Perclllana da Silva Oliveira,
Alclone Gomes Melo t Bllva,
Madalena Simões Alves, HIr.nh Diniz e Lldla Alba da
Silva; de S meses, Judlth de
Andrade Figueiredo, Marilla
Barbosa Reis e Yolanda de
Oliveira e Silva.

1 riemo
Foi atribuído aumento trlenal a que fizeram Jus na
proporção adequada ao respectlvo tempo de serviço e
calculado entre 10 e 20% sôbro os vencimentos que percebem, aos servidores: Maria
Júlia Rodrigues, Geraldo Plres, Benlna Dalla Silva, Maria da Costa Silva, Maria Nazsreth Jcrônlmo e Edith dos
Santos Onoda.

Promoções
de professoras

Será.

efetuado

boje,

DA

rt.991 3.992 3.993 3.994 3.995
3 996 3.997 3.998 3.999

Dando cumprimento ao estabelecido no artigo 4." da
Lei n.° 280-63, o diretor da
Divisão do Pessoal da Secretnrla de Educação elevou para
EP-2 os níveis das professoras Maria da Glória Corrêa,
Vera Regina Dlequez LeuzinK"r e Eneida Mala Bastos:
¦wra EP-2, Marilla Costa de
Luca 811va; para EP-4, Marllena Pinheiro Fleury Curario e Mnrla do Jesus Cnm.plnha dos Santos; para EP-5,
Wnlkyrla Martins Verdugal
Cavaco. Mnrla Helenn Nabuco
de Araújo, Clarlsse Gouvên
de Me'o e Margarida Fonsern- para EP-6 Mnrla de Lour(les Macnndo Vilela Nunes; e
para EP-7, Delhy Vieira Baltar

das

CÓDIGO 20

llh30mln às 16h30 min, o pa••amento

daa

seguintes

pro-

N.° 3 — BONSUCESSO

AHÊNCIA

Praça das Nações, 22
CÓDIGO

Contratados com mais dc 12
contribuições
Pedidos :

CÕDIOO

20

Pedidos:
3.800 3.801 3.802 3.803 3.804
3.805 3.806 3.808 3.809 3.810
7.812 3.813 3.814 3.815 3.816
3 317 3.818 3.819 3.820 3.821
3.822 3.823 3.824 3.825 3.826
3.828 3.829 3.831 3.833 3.834
3.835 3.836 3.837 3.838 3.839
1.840 3.842 3.844 3.845 3.846
3.847 3.818 3.849 3.850 3.E51
852 3.854 3.855 3.850 3.857
858 3.859 3.860 3.861 3.862
3.864 3.865 3.867 3.868 3.869
3.870 3.872
3.877 3.878
1.882 3.883
.1.887 3.888
3 892 3.893
3.697 3.833
3 903 3.904
3.911 3.912
3.916 3.917
3 921 3.922
3.926 3.927
3.931 3.932
3.937 3.938
3.942 3.943
? 948 3.949
3 953 3.954
3.958 3.959
3.963 3.964
3.968 3.969
J.973 3.974
3.980 3.981
'.983 3.987

(100
907
914
9',2
929
936
943
9U
958
966
973
930
937
995

901 902
908 909
915 916
923 924
930 931
937 938
944 945
952 953
959 960
967 968
974 975
981 982
988 990
996 997

3.880
3.885
3.890
3.895
3.901
3.9H8
3.914
3.919
3.924
3.929
3.935
3.940
3.945
3.951
3.956
3.961
3.966
3.971
3.978
3.983
3.

3.881
.880
91
896
.902
.909
.915
.920
.925
3.930
3.936
3.941
3.946
3.952
3.957
3.962
3.967
3.972
3.979
3.985
3.990

905 906
912 913
919 921
927 928
934 935
911 942
949 950
956 957
964 965
971 972
978 979
985 08(5
993 991

301.035
301.039
30L044
301 048
31.052
301.056

Rua Dom 1'edrlto s/n."
CÓDIGO 20

Rua Paraná n." 15
CÓDIGO 20

500 412 500 413
500 416 500 417
SCO 420 500.421
500.424
AGÊNCIA N.°

100 975
100.980
100 904
100.989
100 993
101.000
101.006

CÓDIGO

7 — MÉIER

Rua Frederico Méler, 22-A

100 976
100 981
100 905
100 9ü0
100 "94
101.0113
101.007

30

101 158
101 164
101 108
101.172
101.176

700 927
700 933
700.937
"00 941
700 945
700 949
¦¦00.953
"00 957

700.929
700 934
;00 938
700 942
700 9IC
700 950
700.954
700 958

700.930
700 935
7110.939
700 943
700.947
700 951
700,955
700.900

CÓDIGO
101.159
101.165
101.169
101.173

101.161
101.166
101.170
101.174

20

Fedidos :

Pedidos :
101 157
101 162
101.167
101.171
101.175

500.414 500.415
500.418 500.419
500.422 500.423

C-ÓD1GO

100 973
100 979
100 983
100 988
100.992
100 999
101.005
101 OU

301.307
301 042
301.046
301.050
301.054

•iGÜNCIA N.° 5 — BENTO
RIBEIRO

Pedido* :
!00 971
100.977
100 9112
100 986
100 991
100 996
101 004
101.008

301.036
301.040
301.045
301.049
301.053

Pedidos :

AGENCIA N.° 1 - CAMPO
GRANDE

3.873 3.874 3.875
3.879
3.884
3.889
3.894
3. SOO
3.906
3.913
3 918
3.923
3.928
3.934
3.939
3.944
3.950
3.955
3.960
3.965
3.970
3.975
3.982
3.988

903 904
910 911
917 918
925 926
932 933
939 940
947 948
954 955
961 962
969 970
976 977
983 934
991 992
998 999

331 034
301 038
301 043
301 017
301.051
301 055

*

*

• • *

A Caixa Econômica creditari em contas-correntes, hoje,
dia 14, em suas agências neste Estado, os pagamentos das
seguintes categorias de servidores públicos federais: Ativos: Ministério da Fazenda —
Avulsos; Pensionistas: Avulsos; Lólde Brasileiro — Pensão alimentícia e oalárlo-famllla.

Navio»
Estão sendo esperados, hoje,
na |Guanabara, os seguintes
navios: Passageiros: Argentina
Star, inglês, procedende de B.
Aires, Montevidéu e Santos
para Las Palmas, Lisboa, Vigo.
Cherburgo e Londres. Cargueiros: Procedente do Sul: Rjubljana.

Marés
Hoje — Preamar: 4h20mln —
l,2m — 16h35min — l,3m. Baixamar: 10h39min — 0,3m —
23h20min — 0,3m.

Central
Hoje, os trens paradores destlnados a Deodoro, no horário
de 11 ás 16h, não farão paradas nas estações de Engenho
Novo, Méier e Todos os Santos.

Empréstimos
A Carteira de Consignações
da Caixa Econômica receberá,
hoje, dia 14, as propostas de
empréstimos de números até
29.000, já informadas pelas repartições a que pertencem os
servidores. O posto de recepção funciona diariamente no
edificio-sede da Caixa, sobreloja, entrada pela Rua Senador Dantas, no horário de 8
ás 13h. Serão chamados, hoje,
os portadores de contratos de
números até 10.700, para fins
rie averbação em suas folhas
de vencimentos nas respectivas repartições onde trabaIham.

Relação dos procesos em
exigência na Caixa Econômtca Federal do Rio de Janeiro.
Procuradoria Jurídica, Av. 13
de Maio, 33/35, 2.» andar. Processo: 30.384 comparecer a P.
J.; 34.782, comparecer a P.J.;
45.026. prova do estado civil.
57.976 comprovar pagamento imposto 1966; 59.938, apresentar
certidão ônus reais; 60.181, esclarecer distribuição; 60.192,
apresentar certidão 3.° oficio;
100.634, deverão ser esclarccldas as distribuições; 100.205,
102.921.
comparecer a P.J.;
103.113.
comparecer a P.J.;
103.11.1;
comparecer a P.J.;
105.0Í2»
comparecer
a P.J.;
comparecer » P.J.: 107.892.
esclarecer distribuição 2.« nflcio; 107 927, comp- recer a P.
,T.: 107.928, esdarecor a metragem do terreno; 107.974, reti ficar a Ruia de transmissão;
107.982, atualizar certidão dc
R.I.; 108.078. comparecer a
P.J.; 108.165, atualizar os dodimcntos; 103.279, comparecer
a P.J.; 108.323, fazer prova

Governo apoia fábrica de neuróticos

de averbação do R.I.; 108.393
— 108.471 — 500.253 — 500.277,
comparecer a P.J.

Pela terceira vez o Gerico focaliza o
grave fato e se o fazemos de maneira
incisiva é para chamar à razão as autoridades competentes cuja omissSo
pelo que ocorre constitui um crime. O
Estado permite desidiosamente, ou por
outras razões mais condenáveis, que
o Decreto número 8.000, artigo 114,
inciso 5, lei que trata do código de
obras, seja flagrantemente Infringido, o que está levando várias pessoas
is raias da loucura, causando-lhes
tremendos suplícios. Tudo isso em nome de forças poderosas que trituram
leis, massacram os nervos de coletividades. Com a palavra as vítimas da
omissão do Governo da Guanabara:
"Até
quando mesmo, nós, residentes na Rua General Polidoro, 187,
temos que suportar, nas angústias do
cotidiano a barulheira infernal da
obra do 165? Por várias vezes, éste
prestimoso jornal, espontaneamente,
com muita acuidade, tem exposto o
drama vivido por várias famílias residentes naauele local, face ao ensurdecedor barulho resultante de quatro máquinas compressoras com doze marteletes no total que, das 7 (sete horas mesmo), às 17 horas, martelam em fiagrante desrespeito ao artigo 114, inci-

Empregos
Hi vagas para trabalhadores especializados nas emprêsu do Estado da Guanabara.
O Departamento Nacional de
Mão-de-Obra comunica aos lnteressados em geral que os
candidatos devem comparecer
i Seção dt Colocação da Delegacia Regional do Trabalho,
munidos de Carteira Proflsslonal e Certificado de Reservista, nos dias úteis, das 12 is
16 horas, para encaminhamento is empresas Os empregadores podem fazer ofertas de
empregos por oficio, telegrama
e pelo telefone 23-8408, das 12
is 16 horas, nos dias úteis.
As ofertas de emprego de hoje
são os seguintes: Cortador de
sapato — 1; Cobrador de flnibus — 9; Mecãnl-i de "*
tençfio — 2; Caldelrelro — 3:
Encadernador Taloelro — 1:
Eletricista de Aparelhos Eletrodomésticos — 1; Hetrlcista Instalador — 11; Eletricista
enrolador — 12; Calcetelro —
2; Ladrllhelro — 4; Mecânico
de Auto — 8; Serralheiro —
17; Carpinteiro — 4; Mecinlco p/ Chapas de Alumínio —
2; Estucador — 22; Enrolador
de Transformadores — 4; Motorista — 43; Ferramentelro
7; fresador — 6; CesteiroVime — 3; Bombeiro Hldráulico — 3; Lanter-elro — 4;
1/2 Oficial Mecânico — 1; Fietrlcista de Auto — 1; Aplainador — 8; Pintor de Parede —
4; Ajudante Carpinteiro — 1;
Pedreiro — 2; Torneiro Mecanico — 3; Técnico Instalação
equipamentos de Ralos X — 1;
Montador Acumulador Elétrlco — 2; Eletricista Manutenção — 2. Os serviços da Seção
de Colocação são inteiramente
gratuitos.

so 5, do Código de Obras, com o lncesgante barulho. Além do mais, não bastasse a perturbação naquele horário, no
decorrer da noite as bombas sugam a
água depositada, lmpelindo-a para a
rua, o que, como é óbvio, perturba o
sossego e o descanso normal. Pedimos
em abaixo-assinado, através do Gabinete do sr. governador do Estado —
Protocolo n.° 05|192|67 — datado de
11-1-1967, as providências compatíveis
para a solução de um problema que há
um ano e quatro meses nos aflige, justificando, inclusive no seu bojo, que
vários moradores perturbados, mental
e fisicamente, já tenham recorrido a
médicos e Casas de Saúde, para tratar das enfermidades decorrentes do
desassossêgo constante ocasionado pelo
desmonte da pedreira ao lado. Por incrível que pareça, tal abaixo-assinado, protocolado, datado, entregue,
atentando para tôdas as normas burocráticas vigentes, desapareceu... Não
está no Departamento de Edificações,
para onde teria ido no dia 28-2-1967,
Não está no Departamento de Fiscalização, segundo funcionários Informaram". A carta é assinada pelo sr. Ademar V. da Bocha Pinto; residente no
apartamento número 202, da Rua General Polidoro, 167.

Crise nervosa
Da senhora Zuleide P. Pessoa, residente no apartamento 302:
"Venho
por intermédio desta apresentar a V. Sa. os meus sinceros agradecimentos pela campanha que vem
sendo desenvolvida pelo CORREIO DA
MANHA contra a barulheira que a
obra vizinha ao nosso prédio vem
causando, totalmente contra o que determina o Código de Obras, em seu artigo 114. Meu nome é Zuleide Pessoa e tenho 3 filhos que não podem

estudar em casa, sendo que o menor
teve uma crise nervosa em conseqüênda do infernal martelar, coisa
tremendamente diabólica, continuando
sob cuidados médicos especializados.
O próprio CORREIO DA MANHA já
publicou duas reportagens sóbre o caso. O que desejo, bem como a totalidade de meus vizinhos, é que esta
campanha náo seja interrompida, pois
de outra forma não poderemos agüentar por mais tempo."

Mistério na impunidade
A carta que se segue é do bacharel
e professor de Adminisürtçfio Pública,
sr. Roedel Miranda, ocupante do apartamento número 505:
"Escrevi, no dia 24 de fevereiro,
próximo passado, uma carta de agradecimento, a éste jornal, pelo grande
interesse revelado no caso do absurdo
desbastamento de pedra que vem sendo efetuado com marteletes, próximo
ao prédio onde resido com minha família. Senhor redator. O que se passa
é um caso de pleno desrespeito à dignidade humana. O barulho (não permitido pelo Código de Obras, em seu
artigo 114, e parágrafos respectivos) é
um castigo à sensibilidade de qualquer
ser, medianamente equilibrado, isto é,
qualquer ser humano. Sabemos que a
lei existe para ser cumprida; tal fato, no
entanto, não ocorre, por motivos plenamente desconhecidos, na escandalosa
obra que se destina, infernalmente, a
uma casa de Deus (o paradoxo é ditado
pela tremenda realidade dos fatos). Senhor Redator, ou o desrespeito vai-se
tornando uma realidade, pelas contlngênclas dé uma imoralidade, aceita como comportamento regular nos tempos
vergonhosos que atravessamos na atua)idade, ou não sei que caminho que os
homens de vergonha devem tomar para
coibir o desrespeito pelas condições primárias de respeito às crianças, às senhoras e demais pessoas que residem
neste inferno, racionalmente preparado,
que é a obra ou pedreira em questão.
Não entendo o porquê da questão. Já
foi feito um abaixo-assinado, encaminhado ao sr. governador do Estado.
Este próprio jornal (sempre simpático
à causa pública), já por duas vezes publicou reportagens a respeito do assunto chamando a atenção do senhor Negrão de Lima para o fato. E nada de
prático foi conseguido. Por quê? Qual
o mistério que envolve esta obra criminosa, em termos de tanta proteção e
impunidade? E o Código de Obras existe
mesmo ou é uma pilha de palavras desconexas e sem sentido? Senhor Redator,
só peço uma coisa a mais (agradecendo, antecipadamente, pela minha espôsa e minha filha de apenas dez meses):
continue nesta campanha contra quem
tão sòrdidamente vem contribuindo para a criação de uma fábrica de neuróticos ou de loucos, através de um
processo estúpido, desumano de maniíestação de seu egoisme e vaidade primitiva. Devo, nesta altura de minha
exposição, apresentar-me a V. Sa. Sou
bacharel e professor de Administração
Pública. Há anos dedico-me ao estudo
dos processos de racionalização e simplificação do trabalho. Como chefe de
alguns serviços de seleção e trelnamen-

Telefones útei*?
BOMBEIROS: 32-1234 (Incêndio) e 22-5591 (proteção e salvamento); CORPO MARÍTIMO
DE SALVAMENTO: 26-0490 e
26-Í5CH; HOSPITAIS: Barata
Ribeiro — 48-8292 e 48-5492;
Carlos Chagas — MHS 21; HC
Aaronáutiaa — 28-7060; HC
Exército - 54-2147; HC Marinha — 23-1751; HOSPITAL DA
POLICIA MILITAR - 32-3137;
Getúlio Vargas — 30-2121; Lourenço Jorge (Barra da Tljuia) — CT 99-0252; M. Vilaboim — Paquctá 21; Miguel
Couto — 47-2121: Padre 011vf-rio Kraemer (Padre Miguel*
BNG, 4; Paulino Werneck, Governndor, 21 e 22; Pedro II
CTC — 21; Pinei (psiqulátrlcoV 26-9250; Rocha Faria —
CGR 21; Rocha Mala — 26-2121;
Sales Neto (Centro de Reldratação) - 48-1757 e 48-0307; Salgado Filho —29-2121; SAMDU
(geral) 32-4252; Servidores
do Estado (USE) — 23-8000:
Sousa Aguiar — 21-2121; Vaidlr Franco - BNG 859 e 878:
Juizado de Menores — 42-7916.
POLICIA
32-9162
e 47-7718;
FEMININA — 42-2653; POLtLIA FERROVIÁRIA - 23-0517;
POLICIA MARÍTIMA • 43-0181;
POLICIA MILITAR (Relações
Públicas) — 42-3793; POLICIA
PORTUÁRIA - 42-1605: POLICIA RODOVIÁRIA — 30-9990;
POLICIA DE VIGILÂNCIA —
32-3686 — RADIOPATRULHA
íCcntrr!) — 34-2020; TRANSPORTES: Barcas e lanchas —
31-0398 e 31-1047; Central do
Brasil — 43-803.1 e 23-4390; Camlnho A'reo Pão de Açúcar —
26-0768; Corcovado — 25-0016;
DTsTH — 23-1109; DEPARTAMENTO DE TRANSITO —
22-3570: Galeão (Aeroporto) —
SIMÜM: Leonoldlna — 23-0l'S9:
Fnr!ovlár'a Marl"no Procónlo
(ôn'bus IntenirbnnoO; Rodov'árla Nflvo R'o ílntere»*aduals) — 23-8515; Santos Dnmont Aeroporto — 52-5067:
Tourlne Club (navios de '.iasf^flmo — 41-6578: e PREVIF*iO DO T*""i'T5n — 31-27.1.1 31-571*1: PATRTT.HAS MOTOpT7Ar>Aq — PM — 42-2414,
42-0182 e 42-2482.

to de pessoal, procurei criar condições
ideais de trabalho, tanto para os executores como para os que seriam afetados pelo mesmo (barulho, trepidação,
luz, poeira, cheiro, etc).
Por intermédio do CORREIO DA
MANHA, lanço meu protesto ante tanta falta de dignidade e respeito aos
seres humanos."
Assim se expressa o sr. Constanmorador no apartatino Migallides,
mento 201: "Não me poderia furtar ao
mais elementar dos deveres de civilização, ou seja, o agradecimento pela
causa justa e nobre em favor do povo.
Assim, vou à presença de V. S.», por
intermédio desta, para agradecer a reportagem do Gerico de 4 p.p., trautilidade
diciona! seção da mais pura
"Nesta época,
pública". E mais adiante:
sr. diretor, ao cidadão cabe redobrar a
paciência, o esforço pela sobrevivência,
o respeito ao direito do próximo, etc.,
etc. até ao máximo que a tolerância
permite e até que tal ultrapassagem não
nos ofenda a personalidade. Por isso,
ao agradecer a publicação feita sintome bem, vez que já dizia Confúcio: "É
preferível acender uma vela do que
maldizer a obscuridade." A obra do
barulho infernal, a obra dos terríveis
britadores continua. As perfuratrizes
com seu barulho enlouquecedor contlnuam como se nada mais houvesse em
redor, senão a rocha a ser desbastada!
Não importa que o muro de arrlmo já
tenha ruído, trazendo pedras e alude
para o edifício ao lado (167) onde moro.
Não importa que um exame mais completo deva ser feito. Não importa que
um abaixo-assinado tenha sido dirigido
ao governador da cidade e entregue sob
protocolo. Não importa que os vizinhos
enlouqueçam com os marteletes iníernals e tenham prejuízo de saúde, de estudos prejudicados e monetários óbviamente. Não importa que o Código de
Obras esteja vilmente sendo desrespeitado. Não importou também, assim faz
crer, as reportagens do Gerico, pois
os infernais marteletes resistem- a tudo
e a todos.
Pela nossa paz, pela nossa saúde e
dos nossos, o que fêz o sr. governador'.'
Não sabemos. O que fêz o Instituto de
Geotécnica? Não sabemos. O que féz
o Distrito de Obras? Não sabemos." .
Aí está senhor governador mais um
apelo cheio de revolta e de angústia
dos que estão à beira da loucura, isto
porque uma lei não está sendo cumprida e que precisa ser levada a sério.
Cabe ao senhor mandar apurar as denúncias e determinar um íim a tal estado de coisas.
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Pedidos:

postas de empréstimos :

«

O Banco do Estado da Guanabara creditará em conta,
hoje, dia 14, através de suas
os
metropolitanas
agências
vencimentos dos servidores do
Estado — lote 5 e Ministério
da Fazenda — aposentados diversos.

Processos da CE

IPEG
GOVtRNO DO ESTADO
GUANABARA

GERICO

INDICADOR

GUANABARA
papéis nu repartições do Es-

2.° Caderno

14 de março de 1887

700.93":
700 930
700 940
700.944
700.943
700.952
700.956
700.901

30

Pedidos :
701 118 701 119 701.120 700.121
701 122 701.123 701.125 701.126
701 129 701 130 701.131

RONDA DOS CLUBES

Agenda
— O Fluminense reinicia na próxima quintafeira, às 14h, seus tradicom
chás-biribas
cionais
desfile de moda. Na passaDaniela,
Monique,
rela:
Geórgia e Ana Maria.
A jovem Teresa
—
Silva
Nunes da
Cristina
sexta-feira à
eleita,
foi
Piscina
noite, Rainha da
da Associação Atlética ViIa Isabel.
— O Conselho Deliberativo da Associação Sholem Aleichem de Cultura
e
autorizou a
Recreação
omissão de 300 titulos de
sócios proprietários-mirins,
exclusivamente para os filhos de associados menores
dc 18 anos.
— O coronel Eduardo
de Souza Góes será reoleito logo mais para a presiciência do Montanha Clube.
Oscar Atico Leite aceitou
a vice-presidência do Conselho.
— A diretoria do Mackenzie homenageia o comércio do Méier. hoje, às
21h, com um jantar, pela
passagem do 53° aniversário do clube.

Aniversários

C — O moderno conjunto "Os Selvagens" se apresentará,
sábado
próximo,
para o quadro social do Satélite Clube.
— Dentro de poucos
dias
estará
circulando a
revista
comemorativa
do
21° aniversário de fundação do Minerva.
— O Copaleme Boliche
inaugurou o seu
gerador
próprio. A boate Bate-BoIa, anexa ao boliche, será
inaugurada dentro de quinze dias.

nho Toselli embarca dia 5
de abril para os Estados
Unidos. Vai a
negócios *
Sônia Maria Bahia retornando às aulas no Colégio
Andrews. * Fred Bokel e
Sônia Mangia vão dizer
*
sim em
José
junho.
Rehem e Vera Maria Argolo trocando correspondência amorosa Rio-Bahia.

— O departamento cultural do Tijuca Tênis Clube já programou para abril
um curso básico de arte
dramática,
com
aulas de
dicção,
oratória,
teatro e
deciamação.
10 — Já está pronto o
novo hangar de lanchas rio
Iate Clube do Rio dc Janeiro. Quem informa é o
diretor de obras
Samuel
Rubens Israel.

volta de Maricá e muito
saudosa de alguém que íicou por lá. * Selmar Luiz
recuperando-se
Automar
da operação no ombro. *
Martelli é
Regina
realmente uma linda morena
de coração solitário. * Papo firme: Arturzinho Falk
brevemente estreará alian* Têm
ça na mão direita.
sido muito comentados os
poemas de Helena Barreto.

Vaivém
Maria Ignez Corrêa da
Costa passou seu aniversário no México. • Já Chiqui-

LUIZ CARLOS

SOCIAIS

Luiz Eduardo Freitas, de
Petrópolis, circulando nos
fins de semana pelo Rio.
Vela
Lúcia
Rangel de

Lilian Toscano chegou da
•
Bahia.
Celeneh Costa
descansando no
Rio das
Ostras,
enquanto
sonha
com o retorno à vida artistica.

Fazem anoi boje: Walkirla
de Melo Marli, Maria Cristina
da Fonseca Marquei, Gilda
Goulart Pontual,
brig.-eng.°
George Soares de Morai», min.
Luiz Gama Filho, min. Afrânlo Antônio Costa, m«r. InAcio de Loyola Daher, Frsneisco Mendes, Hélio Bastos Tornaghl, Peregrino Júnior, Marco Antônio de Lima Flgueiredo Faria e Abdias do Nascimento.
Faz anos hoje o sr. Bento
de Wllton Morgado, aposentado do Ministério da Fazenda.
Festejou ontem o aniversírio de sua esposa, sra. Sueli
Colares Morgado. o 1.* ten.
Sérgio Roberto DenUno Morgado, do Esquadrão de Reconhccimento Mecanizado da Vila
Militar.
Faz anos hoje o
ministro
Gama Filho,
do
prrsidente
Tribunal de Contas da Guanabara.

Casamentos
AYESKA Luis Paulafreitas
—
FRANLISCO
ANTÔNIO
FREITAS LACERDA — Hoje,
às lBhJOmin, na Matriz do Sagrado Coração de Jesus, Glória, serl realizado o casamento
da srta. Aye&ka Luís PauLifrel.
tas, filha do prof. Luís Paulafreitaj — Ironette Rogério

Luis Paulafreitas, com o sr
Antônio Francisco Freitas de
Lacerda, filho do prof. Jos<
de Lacerda c irz. Coneuet"
Freitas de Lacerda.

Nascimentos
LÚCIA MARY — O casal
Manuel Bastos — Mary LVici.i
dos Santos Bastos está particlpando o nascimento de i>u.<
filha. Lúcia Mary, neta do Jornalista Armando doa Santos.

Missas
JACTRA DE AMORIM LÍ"
BEIS — Hoje, às lOhSOmin.
missa de 7." dia, na Igreja dn
Candelária.
PEDRO PAULO PENIDO
— Missa de 30.o dia, hoje. àllhWmin, na Igreja de Sanla
Luzia.
AKEL MAFRA PEIXOTO
— Missa de 1.° anlversári".
hoje, às lOh. na Igreja dc
N. Sa. do Carmo.
FRANCISCO BARBOSA
DO COUTO E SILVA — Hoje,
às lOh, missa de 7.» dia, oa
Igreja de Bonsucesso.

Homenagens
PROFESSORA MARILDA
HORTA — Por seü aniversário, íoi homenageada, ontem,
pelos corpos docente e discente
do Colégio Estadual Paulo dc
Frontln, sua diretora, profesaôra Marilda Horta.
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HORIZONTAIS: 1 — Obséquio. 6 — Capital da Venezuela.
8 — Aqui. 9 — Findar. 11 — Esposa (familiar). 13 — Substãncia orgânica formada pela combinação de dezesseis átomos
de carbono, trinta e quatro de'hidrogênio e oxigênio. 15 —
Superior de ordem religiosa. 16 — Cume, agudeza. 17 — Nome
de homem. 18 — Pousar na água (o hidroavião). 19 — A
mais interior membrana do globo ocular, no qual se formam
'as
imagens. 21 — América Latina (sigla). 22 — Que rapa.
24 — Ruído surdo.
VERTICAIS: 1 —. Nota musical. 2 — Fio de latão, ferro
¦ou cobre. 3 — Fêmea do touro. 4 — Cabana indígena. 5 —
Utensílio em que o jogador de bilhar apoia o taco. 6* — Defunto. 7 — Fartar; saciar. 8 — Poder estar dentro. 10 —
Ramificação. 11 — Dor. 12 — Acrescentar, adicionar. 14 —
Estudar. 16 — Querido por predileção. 18 — Reino do sudeste
¦ da Ásia, na península da Indochina. 20— Arame com que se
envolve o anzol junto à linha, para esta não ser facilmente
cortada. 23 — Sufixo: autor .
RESPOSTA DO NÚMERO ANTERIOR - HOR.: vintém;
bar; apor; vagão; Orei; ato; macaco; de; pata; lt; insana;
Itu; ator; raças; edil; mar; asilar. VERT.: vago; Irã; ta;
época; mora; batente; recitar; vadiá; Oman; lótus; atar;
Paris; soda; içar; ama; 11.

R. PORTELLA

PELO AR

Ema pode ficar
Ema d'Ávila e a direção da
TV-Excelslor entraram em
acordo para rescisão de
contrato. Respondendo a
uma pergunta que lhe foi
feita no gabinete de um dos
diretores da emissora, o representante da atriz disse
que admite a assinatura de
novo contrato, mesmo em
bases Inferiores, desde que
Ema seja programada com
freqüência.

Ondas & Vídeo

h

Estreará quinta-feira, às
20b, na Excelslor, TV-Surde
presa, com produção
Paulo Sllvino.
Para substituir o prcgrama Den a Louca no Mando,
na TV-Tupi, foi programado
Tanto Riso... Oh! Quanta
Alegria, direção de Artur
Farias.
O cantor inglês Wayne
Fontana, criador de Oina,
virá ao Brasil, em junho.
A Revista do Rádio está promovendo pesquisa pa.
ra apontar cs Melhores do
Rádio e da Televlsão-1966.
O programa Embalo, do
maestro Erlon Chaves, com
Wilson Luiz como diretor e
Ênio Mota como assistente,
passou a ser apresentado
(TV-Rlo) aos domingos, depois de Hora da Buzina.
O dlsc-jockey e eompositor Jair Amorlm retorna

das férias e a seu programa,
na PRE-8. Na mesma emiseora, Jair de Taumaturgo
renova contrato.
Fernanda Borges, chefe
de administração e produtora da Rádio Roquette Plnto, voltará de férias a 16.
Paulo
Tapajós lança
mais um programa pela Nacional: Serestas, de segunda
a eexta-feira, às 23h35min.
A Voz do Morro (que
no dia 2 de abril completará
'anos),
de Salvador Batista,
4
passou a ser transmitido de
segunda a sexta-feira, às
22h30min, e, aos domingos,
das 19 às 20h: Rádio Tupi.
Teixeira Filho deixou a
Rádio
Guanabara e está
sendo substituído por Alexandre Brasil na chefia de
broadcasting.
Um dos melhores programas da televisão (Canal 2) é apresentado, agora, aos domingos, a partir
das 19h: Essa Gente Inocentc, com meninos que trabalham para meninos e
adultos.
Gllka Serzedelo Machado assumiu a chefia de Reloções Públicas e Divulgação da TV-Continental.
Na Vera Cruz, novo programa: A Manhã í Nossa,
de Caries Batalha, de 6egunda a sexta-feira, às llh.

OZIEL PEÇANHA

AEC COMEMORA 87
ANOS LEMBRANDO
LUTAS DA CLASSE
A Associação dos Empregados no Comércio do
Rio de Janeiro (AEC) está comemorando seus 87
anos de existência, lembrando as principais vitórias
"caixeiros", como eram
alcançadas pela classe dos
conhecidos naquela época — março de 1880: fechamento do comércio aos domingos e feriados, as
leis reguladoras das horas de trabalho e de férias.
Naquela época, o empregado do comércio era
obrigado a trabalhar praticamente sem horário e
todos os dias. Havia lojas que abriam às 6h e só
fechavam depois das 20h. Domingo também era dia
de trabalho, apesar de uma determinação municipal
que proibia seu funcionamento, mas o comerciante
dela não tomava conhecimento.
¦ ASSISTÊNCIA
Dentre as principais conquistas do empregado do
comércio, destacam-se as
leis reguladoras das horas
de trabalho, de férias, a
temana inglesa, a instituição da Justiça do Trabalho, da Previdência Social,
do Seguro Desemprego (tema de nossos dias), do
Serviço de Aprendizagem
Comercial (atual SENAC)
e da Assistência Médica,
Judiciária e Odontológica,
temas que foram debatidos
pela primeira vez, no salão nobre da AEC em 1930,
quando comemorava seu
cinqüentenário.
PATRIMÔNIO
A AEC, com o número
de conquistas atingidas até
hoje, vê passar seus 87

anos, abrigando sob seu teto mais de 32 mil associados, considerada como de
Pública,
Utilidade
procurando sempre colaborar
com o empregado no comércio, através do uma
contribuição mínima em
troco de um atendimento
de categoria.
A Associação possui um
adquirido
à
patrimônio
custa de trabalho racional
e marcado pelo bom senso,
prestando serviços como
atendimento médico (através de 28 clínicas), assistência jurídica, promoções
e culturais,
recreativas
prestação de auxílios pecuniários e assistência
odontológica, sendo considerada como a maior entidade beneficente particular da América do Sul.

14 de março de
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IMPORTÂNCIA DOS
LABORATÓRIOS
DE SAÚDE PÚBLICA

ANALFABETISMO NÃO HOTÉIS SUSPEITOS
PREJUDICA LAVOURA SÃO VASCULHADOS NA
CIDADE PELA PM
DIZ CHEFE DO INDA

SAO PAULO (Sucursal) —¦ Salientando que no momento atual avulta o interesse pelos serviços de Laboratórios de Saúde Pública, quer pelos seus "laboratórios de patologia clinica" quer pelos seus "laboratórios sanitários", o dr. Ariosto Buller Souto, diretor dò Instituto Adolfo Lutz, enfatizou "as dificuldades quase insuperáveis criadas por aqueles que não
avaliam a importância de um Serviço de Laboratórios de Saúde Pública." ^
"Um bom exemplo —
continuou — é o próprio
Tnátitúto Adolfo Lutz que possui de fato uma magnííica rede de laboratórios regionais e distritais."
ESTUDOS
pública estão separados dos
serviços relacionados com a
Os estudos realizados por
veterinária, dos serviços de
numerosas Comissões da
laboratórios dos hospitais e
Organização Mundial dc
dos serviços de produção de
Saúde em países mais
produtos biológicos e qui?
desenvolvidos, permitiram
micos.
"A administração da Saúchegar à conclusão de que
os serviços de laboratório
de Pública, atendendo a
de saúde pública são geralprevalência de certos problemas sanitários locais,
mente supervisionados por
um órgão central bem orpode determinar, a instalação de laboratórios, com a
ganizado. Essas foram tamfinalidade precípua de avabém as razões que levaram
liação do resultado de cama criação do Instituto Adolfo Lutz, como Laboratório
panhas no combate a determinadas doenças, que poCentral de Saúde em 1940,
derão ser ou não, incorpocom resultados da fusão de
rados aos serviços de lavários laboratórios do Esboratórios de saúde públitado. Suas atribuições na
ca."
proteção da saúde do povo
DEFESA DA SAÚDE
são desempenhadas através das Diretorias de MiAbordando a defesa da
crobiologia e Diagnóstico,
saúde do povo, disse que o
Bromatologia
e' Quimica,
Instituto Adolfo Lutz vem
Patologia, Serviços Técnidesenvolvendo obra de inacos e Auxiliares além de
preciável valor, destàcanoutros órgãos, como a chedo:
fia dos Laboratórios RegioAs técnicas de exames
nais, o Laboratório de Remicroscópicos, a maioria
agentes Biológicos e o Condos quais são originais, evlselho Técnico Administratam que o povo consuma pó
tivo.
de café torrado e moldo
AMPLITUDE
com cascas, paus, cereais e
Falou sôbre a.amplitude
outros adulterantes; as técdas atribuições dos serviinicas de exames microscóo
ços de laboratórios de saúpicos evitam igualmente
de pública é conseqüência
consumo de "massas de
direta.de sua própria defitomate" elaboradas tamnição, naturalmente suborbém com pimentão, batata doce e abóbora; condedinada às exigências do
nam as "marmeladas" íelPaís: tamanho e distribuitas (à base de pôras e imção da população, magnitude dos problemas sanitápedem a presença de sujidades em alimentos.
rios nacionais ou regionais 'y:.vA
normalização do sal
e dos recursos financeiros e
refinado e de outras nor*
técnicos disponíveis. E amas para produtos alimencrescentou:
"O seu campo de ativitíclos- evita a concorrência
desleal, abrindo novos hodades poderá se restringir
rizontes para a exportação
ao "laboratório de patologia
dos produtos alimentícios
clinica" ou abranger tammanufaturados, sobretudo
bém o campo de atividades
do "laboratório sanitário". tendo em vista a vasta pos
sibilidade, ainda em potenO primeiro com atribuições
dal, da ALALC.
definidas na execução dos
Trabalhando durante oito
exames de amostras, oriunanos em estreita colaboradas do homem e dos ànição com a indústria farmamais: parasitológicos, micêutica de São Paulo, o Inscrobiológicos, cltológicos e
tituto Adolfo Lutz elabobioquímicos; o segundo com
rou o anteprojeto da II
atribuições na execução dos
Edição
da Farmacopéia
exames e análises de amosBrasileira, üm verdadeiro
trás de material inanimado
marco da ciência química c
(águas, esgotos, alimentos farmacêutica nacional.
industrializados) e de aniAinda, alertou o Governo
mais mortos (carne, peifederal contra' o uso indisxe)."
criminado dos corantes em
Aduziu que um serviço
alimentos, alguns capazes
de laboratórios de saúde
de produzir o câncer e de
ser
complepública, para
outros aditivos químicos poto, deverá englobar todas
tencialmente perigosos das
as atividades laboratoriais normas reguladoras
para
*júno campo da saúde
todo o Brasil.
blica.
No campo dos produtos de
"O perfeito entrosamen- "higiene
e dos cosméticos,
to entre as informações
elaborou os anteprojetos
que os serviços de labora- para a regulamentação fetórios de saúde pública po- deral em estreita colaboradem prestar e as Informação com os setores indusções fornecidas pelos ser- triais mais Interessados.
viços epidemiológicos, sào
básicas nos planos de sauSURTOS
de e para o normal íuncionamento da máquina saO Instituto Adolfo Lutz
nitária, tanto no âmbito da
ainda colaborou decisivamedicina' curativa como,
mente em todos os surtos
sobretudo, na prevenção e epidêmicos que ocorreram
no controle das doenças
em nosso Estado, nestes úlinfecciosas, e em partitimos 25 anos. Em 1942, no
cular para traçar a orlsurto da Mononucleose Infecciosa; em 1948, na epigem e a propagação das
mesmas."
demia de miningite meningogócica, de Casa Branca e
UTILIDADE
Tambaú; em 1952, no surto
"As atividades que os
de asma em Bauru; em
Serviços de Laboratórios
1953, na epidemia de fedesenvolvem não são úteis
bre maculosa, em Piedade
somente no seu campo de
e no surto de febre amarela
ação como também em
silvestre,
em Presidente
muitos outros setores tais Prudente, / Piraposinho e
como: na agricultura (de- Presidente Vesceslau; no
fensivos agrícolas), traba- surto de hepatite por vírus
lho das indústrias e escri- ocorrido no Leprosário de
tórios (poluição do amCocais e na epidemia de febiente), obras públicas
bre maculosa, de Piedade
(redes de esgotos), captae na epidemia de febre
ção e abastecimento de tifóide, de Itatiba; em 1956,
águas), educação (seúde na apistoctia de ratos, de
escolar), eis que se torCananéia; em 1957, na epina dispendioso um serviço
demia de gripe; em 1961/62,
de laboratório para cada
em um surto epidêmico de
ramo da administração".
meningite nos recém-nasci"Em países mais adiandos;'em 1957, no surto de
tados, existem serviços na- febre tifóide e para tifóide
cionais de laboratórios de de Catanduvas, e no surto
saúde pública, constituídos de febre tifóide de Igaraçu.
No âmbito internacional
de um laboratório central,
laboratórios regionais, dis- elaborou, durante os anos
tritais e locais. É o que de 1963, 1964, e 1965, 480
ocorre na Inglaterra, Di- normas de qualidade de alimentos para a Repartição
namarca e Alemanha. Em
Sanitária Pan-Amerioutros países não existem
cana de Washington. Estas
os serviços nacionais de laboratórios de saúde públi- normas estão em pleno vica: são atribuição dos Esgor em Costa Rica, Nicatados ou das Províncias, rágua, Honduras, El Salvacomo no Brasil e na União dor, Guatemala e Panamá,
fazendo . parte integrante
Sul-Africana.
"Em geral, os serviços
dos respectivos regulamentos sanitários. — Everardo.
de laboratórios de saúde

"Para o
progresso da agricultura no Brasil deve
haver uma fraternidade entre os homens do campo
e os que detêm o poder econômico'", disse o sr.
Eudes de Souza Leão Pinto, presidente do Instituto
Nacional do Desenvolvimento Agrário, ao encerrar
ontem, o ciclo de palestras do Curso de Realidade
Brasileira, promovido pela Campanha de Divulgação
de Empreendimentos Brasileiros.
Na ocasião, depois de o sr. Eudes de Souza Leão
Pinto prestar contas de suas realizações, desde 1965
na direção do INDA, foram também entregues os
certificados de conclusão do Curso de Realidade Brasileira.

Cantina para
funcionários
do MTPS
Com a presença do ministro do Trabalho, sr. Luis
Gonzaga do Nascimento e
Silva, e do presidente da
do
Interventora
Junta
SAPS, inaugura-se hoje, às
16h, no 13.° andar do Ministério do Trabalho, uma
cantina do SAPS, destinada
a servir lanches e refeições
ligeiras aos funcionários
por preços módicos, operadas por pessoal daquele órgão.

General vê
mais nazistas
no Brasil
PORTO ALEGRE (Sucursal) — O general Ito do
Carmo Guimarães, delegado regional do Departamento Federal de Segurança Pública, anunciou qúe
mais de 200 criminosos internacionais encontram-se,
atualmente, no País. Garanriu, ainda, que a maioria
deles já está sendo procurada pela Polícia Federal, inclusive diversos carrascos nazistas.

INSISTÊNCIA'
Afirmou o presidente do
INDA que as relações entre o empregado e empregador, no campo, se solidificaram consideravelmente
a partir do Governo do
de
Humberto
marechal
Alencar Castelo Branco, e
"que não mais se tripudia
sôbre os mais fracos". Mais
aiiante o sr. Eudes de Souza Leão disse que o problema do analfabetismo no
campo não é tão grave como a princípio foi considerado, pois, motivados pela
fraternidade entre empregado e empregador, mesmo
os analfabetos podem produzir e render satisfatóriamente.
Para o presidente do
INDA não há mais desunião entre o camponês e
o detentor do poder econômico, havendo mesmo
uma fraternidade entre as
duas classes. O mesmo se

verifica, acrescentou, nas
relações dos órgãos dos Govemos federal e estadual, e
entidades como o INDA e a
Confederação Nacional dos
Trabalhadores Agrícolas.
Disse o sr. Eudes de Souza Leão que o trabalho do
INDA junto aos trabalhadores do campo foi feito
com amor e dedicação,
"transmitindo apenas os fatos e notícias alvissareiras,
para animar o camponês,
motivando-o ao estudo e
ao progresso".
Concluindo, disse o presidente do INDA que "sòmente com amor como fêz
o INDA, e não com promessas, como fazia o govêrno passado, anterior à
revolução, o homem do
campo se sente realmente
homem para poder colaborar com o Governo, e se
sente uma peça importante
dentro de uma coletividade".

Em cumprimento ao plano de operação contra o
lenocínio — preparado pelo comando da Polícia Militar por determinação do governador Negrão de
Lima — empregando 14 mil soldados, foram efetuadas blitzes, em todos os bairros da Guanabara, onde
estão localizados hotéis suspeitos.
A anunciada repressão em massa aos pontos de
bichos não foi iniciada, embora a data para seu comêço estivesse marcada para as primeiras hpras da
manhã de ontem. Por precaução, as fortalezas em-'
bora funcionando normalmente adotaram medidas de<
segurança, de portas fechadas e com o máximo de
dois empregados.
ESQUEMA
Os demais contraventores
que ocupam funções auxiliares eram distribuídos pelas
esquinas, cafés e locais estratégicos, para facilitar a
fuga em caso de bliti policiai.
A maioria das fortalezas
adotou um sistema que já
não era posto em prática, há
muito tempo, com o recolhimento do jogo feito: o próprio apostador faz a lista e a
entrega, juntamente com o
dinheiro ao contraventor, em
uma esquina qualquer, escrevendo qualquer nome próprio,
embora suposto para identificar a aposta. A única
fortaleza varejada na manhã
de ontem foi a do contraventor "Carlinhos", no centro da
cidade.
HOTÉIS
Contingentes da Policia Militar fecharam quase uma centena de.Hotéis suspeitos no
centro da cidade e nas zonas

sul e norte a maioria já com
processos instaurados para
cassação de alvarás. Os gerentes e empregados apanhados durante as blltzti realizadas na madrugada de domlngo foram autuados e pres-"
taram depoimentos, enquanto os casais eram levados ás
Delegacias apenas como testemunhas.
Os hotéis devassados pela
Policia Militar, em Copacabana, foram: o Miramar, O.K.,
Atlas, Mendes e Balalaica. No
centro, os hotéis Cid, Cuba-,
nos, Pigüim, Rezende, Viçosa
e >'.eon. Na Praça da Bandcira o King e hotel Jardim; em
São Cristóvão o Boa Vista, na
entrada principal da Quinta
da Boa Vista, e o Três Irmãos, em frente á Feira Comercial e Industrial do Cam-.
po de São Cristóvão. -.y
Outros hotéis na zona Norte, como Tijuca, Andaraí, Vi-,
la Isabel etc, foram visitado»,
sem que a Policia conseguisse prender os responsáveis,.

CONVÊNIO DA CELF
DIRETORES DA FEUC
DARÁ MAIS ENERGIA NÃO QUEREM DE
A PÁDUA E M1RACENA VOLTA PROFESSORES
NITERÓI (Sucursal) — O governador Geremias Fontes autorizou as Centrais Elétricas Fluminenses —
holding que rege o programa de eletrificação do Estado afirmar convênio com a Companhia de Força e
Luz Goitacazes-L^opoldina, de Minas Gerais, que
permitirá a melhoria dos Serviços de distribuição de
energia a Pádua e Miracema.
Pelo convênio, acertado numa reunião do governador e
diretores da CELF com os
deputados Sebastião Bruno e
Geraldo André, além do prefeito Jamil Cardoso, de Miracema, a Companhia Força e
Luz Norte Fluminense, que
opera na região, Pádua e Mlrncema receberão mais três
mil kw diários dc energia a
serem fornecidos pela emprêsa mineira.

SP: Fontenele
diz que volta
em oito dias
SAO PAULO (Sucursal)
— As porteiras de algumas
ruas do Brás continuam
fechadas, nas avenidas Celso Garcia e Rangel Pestana não foram feitas as modificações reivindicadas e
'comércio
e
sugeridas pelo
centro da cidade, salvo, na
Praça Clóvis, onde o movimento de ônibus já foi
reiniciado. É, para o paulistano que já tinha quase
certeza da salda definitiva
do cel. Fontenelle, surgiram
ontem declarações suas:
afirma que voltará ao DET
em oito dias.
Ao dizer que não é vedete, o militar faz uma crítica aos atuais ocupantes
do DET: "uma exibição de'
autoridade é necessária —
disse — "ninguém pode negar que os abusos íoram
abolidos quando eu assumi
a direção do trânsito. Infelizmente, agora eles estão
voltando a ocorrer".
ATRASOS
Enquanto o coronel promete voltar, os atrasos, os
congestionamentos e as conseqüências deles decorrentes voltaram a se repetir na
cidade. Foi com muita demora que os veículos procedentes do Ipiranga, Lapa,
Tatuapé e Penha conseguiram chegar à cidade. O comércio atacadista já recusa
entregas na Rua Augusta e
quando as faz, é pela madrogada, obrigando comerciantes a ficar horas e horas na porta de seus estabeleeimentos, à espera
dos caminhões que transportam seus pedidos.

Elogio para
a equipe do
Miguel Couto
Jerônimo Miranda, nosso
colega do Departamento de
publicidade, toma público
seu voto de agradecimento à
direção do Hospital Miguel
Couto e, mais especialmente,
ao chefe da equipe de operadores, dr. Carlos Ernesto
Stívenson, e ao médico de
plantão, dr. Murilo, pelo atendimento dispensado à .'ua esposa, sra. Valdina Severino
Mota.

Com o secretário de Comunicaçòes, Transportes e Energla, Nilo Peçanha Siqueira,' n
sr. Geremias Fontes vai equacionar agora a solução de
problemas energéticos dc diversas cidades fluminenses,
sempre que possível através
de convênio que interessem
diretamente ao Estado, como
o que será firmado entre a
CELF o Goitacazes-Leopoldina.

BNH constrói
750 casas em
Pernambuco
RECIFE (TRP-CM) — O
Bonco Nacional de Habitação inicia hoje, através da
COHAB-PE, a construção
de 750 residências em
Olinda, próximo ao quartel do Regimento de Obuses, nas proximidades da
Estrada Paulista, as quais
deverão estar concluídas
sedentro de seis meses,
'elegado
gundo anunciou o
Regional do Banco, engenheiro Evaldo Amorim.
O sr. Evaldo Amorim regressou sábado da Guanabara, onde foi empossado
na Delegacia Regional do
BNH, a qual começa a instalar hoje, no Recife, dcvendo estar funcionando
em meados de abril. Sua
jurisdição territorial abrange Rio Grande do Norte,
e
Paraíba,
Pernambuco
Alagoas.
LAVADEIRAS
O' secretário assistente
do Governo, sr. Augusto
Novais, promoverá a reformulação da Associação Profissional das Lavadelras
Autônomas do Porto de Recife, visando ampliar e dinamizar as suas atividades.

Ônibus bate
em caminhão e
ísre quatro
O ônibus da linha Caxias-Mauá, chapa GB ....
8-27-14, colidiu na Avenida Brasil, esquina com Rua
Bela, com o caminhão de
chapa GB 60-88-61, deixando como saldo quatro
passageiros do ônibus feridos, que são os seguintes:
Ondina Ferreira da Silva,
20 anos, residente à Rua
Lêca, n.° 220, em Nova
Iguaçu, Severino José dos
Santos, 55 anos, residente
à Rua Itaciba, n.° 897, Ca•xias, Geraldo Goulard de
Rua Fronteira,
Azevedo,
e João BeCaxias
n.° 157,
zerra da Silva, residência
ignorada, todos com contusões e escoriações, sendo
que a 17.a Delegacia Distrital tomou conhecimento
do fato..

Dirigentes da Fundação Educacional e Universitária Campo-grandense que mantém uma faculdade
de filosofia e um ginásio de aplicação disseram ontem que a volta dos 25 professores demitidos um ano
atrás é impraticável pois as suas demissões foram (
conseqüência de falta de comparecimentd às aulas •
durante mais de 30 dias seguidos.
",.,
Os professores demitidos recorreram à Justiça para anular a decisão da direção da Fundação e chegaram
a invadir a faculdade no dia 9 de fevereiro, para to- '
mar posse da diretoria da Fundação, levando as cha-'
ves da faculdade para casa.
LIVRO DE PONTO
Estes 25 professores eram
sócios fundadores da FEUC
mas nunca compareciam
ás aulas, sendo dois dêles presidente da Fundação e diretor da Faculdade, mas tendo-se demitido de
seus cargos por vontade própria. O vice-presidente, senhor Newton Belleza, assumiu o cargo, resolvendo instituir o livro de ponto a todos os funcionários, incluiudo professores, que tinham,
a partir de então, que comparecer obrigatoriamente às
aulas. No fim de 30 dias
de não-comparecimento, bnseando-se no estatuto da
Fundação, confirmada nas
Leis de Diretrizes e Bases,
Suplicy dc Lacerda c na Consolidação das Leis do Trabalho, o sr, Belleza comunicou
a demissão ao Tribunal Regional do Trabalho, onde os
casos esperam decisão final.
A par destes fatos, continuou o sr. Marcos Portugal,
secretário da Faculdade dc
Campo Grande, o sr. Isaltino Cabral dos Santos, diretor-executivo nomeado pelo
ex-presidente da Fundação, e
que continuou trabalhando
na gestão do sr. Newton
Belleza, ao prestar contas da
verba do ano de 65 — o que
foi realizado no fim de 66 —
como é de costume — no valor de 83 milhões de cruzeiros antigos, apresentou gastos de 85 milhões, sendo que
5 milhões sem documentaçáo correta correspondente;
e tendo o sr. Newton Belle- *
za enviado o relatório à Auditoria Contábil, que constatou erro de impericia. A seguir, recusou-se a" prestar
contas dns anuidades escolares, que calculamos somarem
cerca de 100 milhões, e mudou a sede da Fundação para
o seu escritório particular,

levando documentos, máquinas c funcionários.
Os professores demitidos é
o sr. Isaltino: Cabral reuni-/
ram-se em assembléia para'1
eleger nova direção para a :
Fundação, mas o sr. Bellezav
apelou para a Justiça, quec
concedeu um "Interdito Prol-,
bitório", ou seja, anulou a
validado da assembléia. Depois disto os professores der
mitidos conseguiram que o,
juiz suspendesse o "Interdito" e transferisse o processo para a Procuradoria Geral
do Estado.
O atual presidente da Fundação, sr. Moacir Barros Bastos, lembrou que a demissão,
dos professores foi aprovada
pelos alunos que antes colocavam faixas pedindo aula, e.
depois fizeram um abaixo assinado contendo 287 assinar
turas, dos 317 da Faculdade,'
a favor da demissão do senhor Isaltino. Depois da mlnha eleição, continua o senhor Moacir Bastos, já recebi também dois ofícios solidários, um do Diretório Acadêmico c outro da Associação dos Ex-Alunos.
A nova direção, que foi
eleita êste ano, nas assembléias gerais normais do mês
de fevereiro, Já pagou 3 meses atrasados aos funcionarios, 13.° salário, saláriofamília, o mês de janeiro dos
professores, com o dinheiro
recebido dos alunos com as
matrículas dc 67, além de
conceder férias a funcionarios, alguns há anos sem férias. Outras providências:
compra de livros para a biblioteca da Faculdade, Íimpeza da área externa, com a
ajuda do Departamento do
Limpeza da SURSAN, organização de duas exposições e
do curso "A Universidade 6
Cultura", com aulas de Pascoal Carlos Magno e Austíegésilo de Athayde.

DOIS HOMICÍDIOS
NO E. DO RIO:
CRIMINOSOS FUGIRAM
Dois crimes de morte ocorreram, domingo último,
no Estado do Rio. Diligências estão sendo efetuadas,
a fim de que os criminosos, sejam presos. O primeiro
homicídio ocorreu no bairro Vila Ideal, em Duque
de Caxias, enquanto o segundo, em Niterói.
PRIMEIRO CRIME

SEGUNDO CRIME

Com um tiro no coração,
o soldado do Exercito Nilton
José dos Santos matou o desafeto Sebastião Ramlro de
Matos (solteiro, 25 anos, Rua
Joaquim, 58), na porta da rcsidéncia da vitima. Segundo
apurou o comissário Télio,
da delegacia local, momentos
antes vítima e criminoso haviam entrado em luta corporal. lumilhado, o militar
foi à casa (Rua José Queiroz, 58) e armou-se, matando Sebastião, quando êste ia
entrando na residência. Praticado o crime, o soldado
evadiu-M.

Porque o amigo Paulo Gonçalves de Lima (solteiro, 28
anos, Rua da Quebra s/n.°
— Morro do Castro, Niterói)
dizia palavras de baixo calão
na porta de sua casa, o indivlduo Pedro de Melo matou-o a golpes de porrete.
Segundo apuraram as autoridades do 3.° Distrito Po-licial, vítima e criminoso
eram amigos íntimos. Sem
que se saiba por que, Paulo,
inexplicavelmente, defronte á
residência de Pedro, passou
a falar nomes feios. Irritado. Pedro armou-se com um
porrete e atacou o amigo,
matando-o. As diligenciai
prosseguem, a fim de prenim • «iai&oM.
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VAMOS AO TEATRO

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS
100

CENTRO

DOIS ótimos conjuntos com 2
caiu e banheiro, cada um com
140 m. 85.000 mil a combinar,
llnann. 42-4344. e 22-7938 (CRECI
284).
8018 100

LOJAS.ESCRITÓRIOS200
LOJA PEQUENA — Acabada de construir, em grande
centro comercial — Preço
convidativo c/ pagamento
facilitado em 20 meses. Tratar a B. Fco. Otaviano, 67,
Copa, Posto 6, das 10 às 12 e
16 às 18 horas c/ sr. Costa
Gnedes, on pelo tel. 36-0682.
58555 200
LOJA — Vendo cm Copacabana
Posto 4 com tel. 57-9942 — .....
36-6830.
3 SALAS VAZIAS — S. Luzia
799 esq. R. Branco. Vendo ou
aluffo — 57-4019, SOUZA, às 15h.
4»t.

¦

¦¦

II

¦!,.

I

|

400

BOTAFOGO

BOTAFOGO — Vazio Ia. loc.
— Sala, qto. sep. coz. ban. 18
milhões fac. Troca-se apto. 2
qts J. Botânico Ipanema, Fiamengo. — Sr. ALEXANDRE —
37-2784 — 46-6648.
PERMUTA — A ORSEG PREyJDIAL em aeu setor de permutas
de residência», oferece possibidades para tftdaa as zonas e
rfj qualquer tipo ou tamanho de
Imóvel. TeL 22-6881 e 42-0313.

W:

700

COPACABANA

POSTO 6 — Oportunidade — 2
aalas, 3 qtos. frente, J. inv. coz.
ban. dep. empr. 60 milhões c/
50% à vista rest. curto prazo —
Chaves Tels.: 37-2784 e 46-6648
CRECI 931.
ALEXANDRE O. F. DE MAYOR
IMÓVEIS — Compra, troca— ou
Inf.
vende o apto. de V. Sa.
¦37-2784 e 46-6648 — CRECI 931.
SILVIO FLEURY IMÓVEIS vende os 3 melhore» aptos. Av.
Atlântica para pronta entrega
800 — 700 — 1.000 m2 — Detalhes 47-4485 — CRECI 580,
AVENIDA ATLÂNTICA (Duplex
Cobertura) luxuoso apto. com
70O m2 tendo 4 salões, 5 dormltórios, 4 banhs. sociais com
piso e paredes de mármore, diversos armários embutidos, ampia sala almoço, ótima cozinha
completa, 3 qtos. empregada, 3
vagas na garage. Preço NCrS...
350.000 a combinar — MARIO
PAIVA — CRECI 145 — Telefon.es 31-2972 e 81-0881.
APARTAMENTOS vazios, mobina Avenida
liados, vendem-se
NCrf 13.000,
Copacabana 435.
NCr| 13.500, NCr» 14.000, etc. —
Ver hojo no local na Loja I
•ublr escadas da Sobreloja, falar c/ Sr. Antônio das 9 ás 16h
• das 16 ás 17b. exclusivamente
ou Rua da Quitanda 30, 2.° andar, sala 209. — Tel. 52-2899 c/
FERNANDES — CRECI 400.
A ORSEG PREDIAL — procura
Imóveis residenciais na Zona Sul
para atender clientes. Telefones:
22-6881 e 42-0313,
POSTO 6 — Vdo. baratisslmo 2
aptos, juntos c/ qto. e sala conjngados. Obra em revestimento.
*Wfi Preço
9.000.000 os 2 aptos. Negócio p/ ser resolvido c/ absoTola. 31-3772 e
f
luta urgência.
16-1440.
PRAÇA EUGÊNIO JARDIM —
Vendo lindo ap. 2 salas decoradas, 2 quartos com ótimos arm.
dep.
emb.
"prio2 banheiros sociais,
para pessoa de —gosto —
CRECI
car visitas: 67-8845
i« 337.
'P. — Vista mar — Av. Venslau Braz. 18-1006 — junto Iaj. Qto. e sala seps. banh. coz.
dep. « garage. Sinal 7, saldo 2
faos. CRECI 185. — Tratar Av.
Cop. 728 — Gr. 703 — 36-4006 c
87-2508.
REPUBLICA PERU — Vendo ap.
frente, andar alto, sala, 2 quartos, copa-cozinha, depend. emp.
Claro o indevassável — Tratar
67-8845 — CRECI 337.
POSTO S — Cop. — Vendo ap.
ampla sala, 3 quartos, banheiro
em eflr. Frente. Tratar 57-8845
— CRECI 337.

PERMUTA — A ORSEG PRED1AL em seu setor dn permutas
de residências, oferece possibüldades para todas as zonas e Vi
qualquer tipo ou tamanho de
imóvel. Tels. 22-6881 e 42-0313.
ATENÇÃO — Copacabana e
Zona Sul, possui ap.? Precisa
de dinheiro/ Faça uma hipoteca do mesmo. Solu-So rápida,
quantias acima de 5 milhdes —
Tel. 22-4337, das 12 ás 18hPOSTO 4 — Vendo grande apto.
400 m2. Triplex com piscina, entrega imediata. 140 milhões. Ver
hoje 47-4455 c 36-4320. CRECI 580.
23806 700
RUA PROF. GASTÃO BAIANA,
15—105, sala, 2 qts. dep. comp.
pronto em 1 ano. 15 ml). CRECI
570 — 36-3530.
COPACABANA — Sala, 2 qts.,
deps. comp. 36 mil c| 50% 2
anos. CRECI 670 — 36-3530.
APARTAMENTO c| mala de 200 m
cl salso, gde. saleta, 3 qts., gds.
c| arm. embut., copa-coz., dep.
e garagem. Grande facilidade. —
42-4544 e 22-7938 (CRECI 284).
700
8015
COPACABANA — Quadra praia
apto. luxo, 4 qts. 2 salões, dep.
comp. 220 m. CRECI 570 —
36-3530.
COPACABANA — Vendo apto.
c| qto. e sala, c| 40m2, vazio.
Preço 20 miL — CRECI 570 —
36-3530.
VENDO 3 salas, 3 quartos, 2 banheiros comp., cozinha, qt empregada, garagem. 80 milhões.
Vá hoje á R. Domingos Ferreira, 21, ap. 1,202. (CRECI 372).
COPACABANA — Vende-»e urgente magnífica sala comercial
nova, ar condicionado, acabaAv. Princesa
mento fino na
Isabel n.° 323 sala 1209. Chaves
c/ porteiro, ótimo preço e condições. Tratar Rua do Carmo,
38 s/loja 1-A. Tel: 42-1228 ou
42-1217, sr. ANTÔNIO. 19415 700
'— Prado JoCOP. — Terraço
nior, 281-C04. Qto. c/ arm. e
sala seps. banh. coz. e garage.
Luxo, todo mobiliado. Sina! 7,
saldo 2 anos. Chaves local ou
Av. Cop. 728 — Gr. 703. CRECI
165 — 38-4006 C 87-2508.

COPACABANA - Rua Fi*
Magalhães,
de
gueiredo
frente, vazio, pronta entre*
ga, sala e quarto separados,
dep. completas de empre*
gada. Base 25 milhões. Informações VEPLAN IM0BILIARIA — Rua México, 148,
s|-307. Tels: 22-6102 e ...
52-2830. Depto. de Vendas
Avulsas J. 107. CRECI 66.
67736 700

900

FLAMENGO

AV. RUI BARBOSA — Vendo
apto, c| 500m2. Entrega em 1
ano» Pet. 36-3530. CRECI 570.

Últimos
FLAMENGO
magníficos apartamentos à
venda. Todos de frente linda vista para o mar e jardins, pilotis, construção bastante adiantada e em ritmo
acelerado. Hall, 2 salas, 3
ótimos dormitórios, armarios, 2 banheiros sociais, copa-cozinha, 2 quartos e ba*
nheiro de empregadas, garage. Construção esmerada
com a garantia da Sisal.
Ver à Praia do Flamengo,
60, das 9 às 20 horas. Tartar na

EU

Rua México, 11,12.° andar.
Tels.: 52-3612 e 42-6874.
Primeira Classe no ramo
Imobiliário — CRECI 258.
29743 900
IPANEMA
«r«ro*smM

1300

RUA BARÃO DA TORRE —
Vendo casa em terreno 10x50. P.
250 mil, tenho outros. CRECI
E70 _ 36-35».
ALTO LUXO — R. Prudente
de Morais — excepcional
apto. máximo conforto para pessoas de trato — grande
living, sala de refeições,
4
dormitórios e demais deps.
completas — todas as peças
amplas e c/ refrigeração. Outros detalhes p/ ti. 36*0682
c/ sr. Costa Guedes.
585551 1300

LARANJEIRAS 1400
A ORSEG PREDIAL — Procura
imóveis residenciais na Zona Sul
para atender clientes. Tel
22-6881 — 42-0313.

LEBLON

1500

LEBLON — Vendo ótimo apto.
para pronta entrega salSo 90m2
4 quartos com fins armários embutidos 2 banheiros sociais em
cor copa, cozinha, dependências
completas, garag. 130 mllhOes —
47-4455 — 36-4320 — CRECI 580.
A ORSEG PREDIAL — Procura
imóveis residenciais na Zona Sul
para atender clientes. Tel
22-6881 — 42-0313.

S.COR.-BARRA 1800

TIJUCA

3300

UM GRANDE PONTO...
PARA MORAR BEM! Rua
Dr. Satamini, 39. Aqui, ótimos apartamentos, apenas 2
por andar, de sala, living,
2 ou 3 quartos com armarios embutidos, 2 banheiros
sociais, dependências completas de serviço e de empregada e garagem. (Todos
os quartos dão frente para
a bela tranqüila Av. Heitor
Beltrão).. Prédio sôbre pilotis.
Ponto altamente residenciai. Preços, desde NCr$
28.437,60, com entrada de
NCr$ 1.280,00 e prestações
de NCr$ 408,75. Projeto
aprovado. Construção da
— Construtora
PRONIL
Ltda. Informações e vendas:
no local, hoje e diariamente
até as 22 n e PRONIL Promoções e Negócios Imobiliários Ltda. Av. Rio Branco, 156, gr. 702. Tels.: ..
42-4966 e 42-6760 (CRE67734 2500
Cl 667).

PREDIAL
iAQUARELA
Rua México, 11,12.° andar.
Tels.: 52-3612 e 42-6874.
Primeira Classe no ramo
Imobiliário — CRECI 258.
29742 700

VIEIRA SOUTO c Delfim Moreira — Apto. alto luxo c| ..
400m2. 4 qts. 2 salões, 3 banh.
ar refrigerado. Preço 350 mil.
CRECI 570 — 36-3530.
RUA BARÃO DE JAGUARIBE
— Vendo apto. cl sala, 2 qts. c]
grande terraço aproveitável. —
CRECI .170 — 38-3530.
RUA BARÃO DA TORRE —
Vendo casa, varia, terreno 10x30.
Base Cr$ 135 fácil. — LUIZ
SEABRA, Tel. 47-7370. CRECI 363.
1614 1300

BONSUCESSO - CENTRO COMERCIAL BANCÁRIO
E
«no
Tels.
hora.
14

RESIDENCIAL — Rua Bonsucesso entre 12/4W. Vendo terplano 11 x 50, todo murado. Diretamente com proprietário.
30-1694 — 30-6198, dias úteis, das 19 às 22, dominfo, qualquer
Av. Paris, 156 - apt. 201.
18300 91
de março

dc

1967

CARNEIRO (21 de março a 20 de abril) Profissão:
Novas facilidades lhe seinspire
rão
propiciadas;
confiança. Afeição: LivreEe de suas hesitações e di__ francamente o que pensa.
TOURO (21 dc abril a
20 de maio) Profissão: Livxc-se de trabalhos exces-

sivos que poderão ser solicitados. Atente para um
bom descanso. Afeição: É
em familia que será encontrado o melhor ambiente.
GÊMEOS (21 de maio a
21 de junho) Profissão: Sucesso cm suas criações pessoais, mas não descuide
dos aperfeiçoamentos que
o colocarão em evidência.
Afeição:
Não
prolongue
muito a análise das suas
questões sentimentais.

PETROPOLIS

3500

nao
IMÓVEIS''em Petrópolls,
compre e nSo venda sem antes
consultar o PONTO DOS IMÓ*
VEIS, na Rua 18 Março. 277 lo.
ja. Tel. 4603 (CRECIERJ 66).

COMPRAS E VENDAS DE
PRÉDIOS-TERRENOS 91
CASA própria — Se você tem
terreno em Niterói ou munlçlpios circunvizlnhos, a CONSTRUTORA UNAMAR que Já
construiu e entregou mais de
400 casas em Cabo Frio, construirá também sua residência flnanciada a longo prazo. Sinal
desde NCr$ 250,00 e prestações
mensais de NCrS 50,00. Informat
ções na Guanabara: Av. Rio
Branco, 114 SJ 51. Fone: 42-9599.
TERRENOS de praia — Oferecemos aos guanabarlnos grande
oportunidade para comprarem
os últimos terrenos de praia próxlmos á Guanabara em Coroa
Grande, na Bala de Sepetiba.
Preços excepcionais para comInpra á vlsta ou em um ano. 114,
formações: Av. Rio Branco,
584.
El 51. Tel. 42-9599. CRECI

CENTRO

1

LOJAS-ESCRITÓRIOS

2

ESCRITÓRIO no Centro — Alutelefone. Rua
ga-se vaga com
México 148 — gr. 501 — Tel.:
52-0542.
3 SALAS VAZIAS — S. Luzia,
799 esq. R. Branco. Alugo ou
vendo. 57-4018 SOUZA das 15h.

LOJA, alugo comércio ou ind.
c/ força, centro Olaria, 120 —
Trav. Etelvina, 2-f. — Tel. ...
30-6964.

ANDARAI E GRAJAÚ

3

ALUGO excelente apto. 201 à
Rua Barão Sâo Francisco n» 10
— Salão, 3 quartos e mais dcpendências. Chaves cl o porteiro. Tratar com Maurício. Tel.
38-3215 à noite.

BOTAFOGO E URCA

4

ALUGO ap. hall, quarto, banh.
coz., das 11 is 14 ou 18 is 20h,
tílàriaÊnentc, tel.: 46-2367 ou
26-0112. Vendo guarda-vestldo.
ALUGO — Sala — 3 quaF
tos — 2 b- sociais, etc. mobiliado, ar refrigerado, telefone 650 mil. B. Portela, 35
— 2.° andar. Travessa Av.
Pasteur), 37-5514.
58581 4
CARANGUEJO
(22 rie
junho a 22 de julho) Profissão: Muito cuidado e
atenção às atividades matinais; suas improvisações
serão bem inspiradas. Afeição: Não comprometa o futuro. Saúde: Mudança de
ar salutar.
LEÃO (23 de julho a 23
de agosto) Profissão: Salisfações inesperadas o surpreenderáo; tente sua sorte.
Afeição:
Impulsione
suas idéias; alegrias lhe se-

VERSÁTIL MR.SL0ANE"

_BB_j_^_BIÍBÍ_Bw3híSsb£s^^

DULCINA

NUM QUARTO
AmanhS, às 21hl3m
TEATRO MAIION DB FRANCa" — TiL B-J4M
Ar refrigerado'.
———

TEATRO SANTA ROSA — tal, 47-M41 (gerador próprio)
R. Visconde Plrajá, 22

Estudantes:

HOMEM
DO PRINCIPIO
AO FIM"

2

*t»TH-!IA IABAPO BB AiSVBifi.
IBAtRO DULCINA «Sargento «•JOlleU»*»
Apts o roeu» do
GRUPO BB AÇÃO apreiwt»

ds MUlor Fernandes
eom: Fernanda Montenegro
Berglo Britto
"forres
Fernando
Hoje, às 21hJ0mln
A seguir! "A ÜLCEBA DB OURO"

h^jjj

TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA

d» At*|u«t*» *-0»- • O-artiH
*">*#• Marta»-»
Com íorge Coutta-o, Ert.»MtlH»-*-r.
• outros.
MIMeait **_!**«••
Dlr. Milton OonçalW —- Reiervai:
23-6609
.
Hoie às íUUOnün
R. Seaador Veri-tro, m
KATBO CARIOCA

Av. Elo Branco, 171 — fsL *-*•"••*. .
Diariamente, às 21h — Domingos àl U_ • ílh

ATRÁS"

C.Ua BUr. **£..£
SE-Jte^B&tf Ceei! Wri,

De Jorge Andrade
Prêmio Senrteo Nacional ds Teatro
Direção • eenárlsil Glannl Batto
Figurinos: BeUa Paes Leme, eom um granas elenco.

*""*' "•"

Lopei e ierglo Mambertt.

Oh que Delicia cie Guerra

GRUPO LEVANTE APRESENTA

JOÃO DO VALE
"EU
no show
CHEGO LÁ".

Hoje, U UMImlai
_._ ¦ ._„
4M»t
NO TEATRO GINÁSTICO- — BESBRVAS
1RAJE BSPOBW
AR BEFRIGEBADO

Texto de Luelano Zajd - Dlr.: Renato Papo
Com: Marlnês, Silvio Aleixo, Maria Lulza Noronha.
Hoje, às 21M0nün
DA GUANABARA
no TEATRO DB ARENA
Largo da Carioea — Reservai: 52-35M
__________ —-^^=z===s==s

i

EM

NCr? 1,00

SEMANAS!

"RASTO

DULCINA
0 NOVIÇO

NCrf 3,00

"0

ÚLTIMAS

VOLTA AO

Ingrcsioj:

¦¦'"'—¦-" --————¦

"Alice

TEATRO

SERRADOR — Ar Refrigerado

APRESENTA
RENATA raONZI--RUBENS DB FALCO
— RAUL DA MATTA

FAMÍLIA ATE CERTO PONTO"
Hoje, is ílhJímln — Bt»mu U-Utí

no País
%..
$ das Maravilhas"

AMANHÃ VESP. EXTRA AS 17 HS.
Sai. 4ai. • Saa,: PRRÇO «MICO NCr» Í.H.

TEATRO COPACABANA

RES. 57*1818 (R. ffeatro)
OSCAR ORNSTEIN apreienta
Por deferêncla de Maurlco Vanean
Prodncõei Artbtlcai Ltda.

CO-PRODUÇAO: ROBERTO FRANCO
no TEATRO DB BOLSO - AR REFRIGERADO
Mh
Sábados, às llh - -Domingos, àsLlw
Ctnmts
Beserrai: T.-3122

CARLOS
ALBERTO

YONÂ
MAGALHÃES

Agora era 1F.MP0RADA POPULAR

ll§* "Um Amor Suspicaz"
m__\ »-*"1,í')

Dlre-Aot MAURICB VANEAÜ
Tratt MUWr Feman-et — Cen.i Pe«u_»lí_eo ãs C__r__n_
Hoje, àl 21h30mln — S CLTIMOB DIAS

SmÍmSi IímIBiibS
De Edgard G. Alves.
Dlr. Florlano Fatksal
PREÇO ÚNICO:
- meses em cena em «/*•
.
eom André VlUon, Daisy Lucidi, Luize
Carlos de Morais, Agnes Fontoura
Aírton Valad&o.
Hoje, às 21h
no TEATBO RIVAL - Reservai: 22-IM1

TONIA CARRKRO - «Nunea oe viu tieândalo tâo tetallgente no Teatro Nacional."

NCrUOO

"AS

QUARTO — Posto 2 — Mob. ou
não alugo a senhores idôneos,
8 T. 52-0283 das 12 às 18 hs.
COPACABANALEME
A ORSEG PREDIAL — Oferece
as taxas mais baixas p| uma adsegura na locaçSo
ALUGA-SE mob. temp. apto. mlnlstração
de
seus Imóveis. Av. Rio Bran702 da R. Barata Ribeiro 292.
1802|6 Tel.: 22-6881
Gr.
108
co,
tel.!
..
Infs.
Chaves porteiro.
36-3998. 67251 8 — 42-0313.
apt. maravilhoso
ALUGO — Ap. mob. têmpora, ALUGA-SE
da curta ou longa. 2 salas, 2 qts., Av. Atlântica 2.516 apto. 1001 3
dep. empregada área c| tanque, auartos 2 salas banheiro, coziutensílios cozinha, arm. emb. nha e garage mobiliado. Tratar
tel.: 36-6812.
57-3225.
ALUGO qto. mob. a senhor c|
ALUGA-SE apto. de quarto e
RiBarata
Rua
boas referências.
aala separado, cozinha, banheibeiro n,° 6641101. Tel. 57-0910.
ro, i Rua Barata Ribeiro, 90 —
FAMÍLIA DO NORTE — Aluga 704 — Preço aluguel mensal, Cr$
refeição,
com
mobiliado
quarto
260.000 mais taxas. Chave com
uma ou 2 pessoas. T. 37-2055.
porteiro.
vaga
por
garage
ALUGA-SE
NCr$ 60,00 mensais Rua Domin- TEMPORADA —' Alugo apto.
mobiliado c| telefone. Ver
gos Ferreira, 32. Tratar íone todo
37-6122.
i Av. Copacabana 748|1104. Tel.:
57-2673, chaves porteiro.
ANTES de alugar apto. mobiliado para temporada, consultenos. Temos óUmos de 1, 2 e 3
roupa de
qtos. com geladeira, —
10
Barata FLAMENGO
cama, etc. BASIMAR
Ribeiro, 90, conj. 203 — Tones:
36-3822 e 36-2972.
AVENIDA ATLÂNTICA, 3318, FLAMENGO — Alugo apt» moap. 1201, aluga-se ótimo aparta- blüado, qto. e sala sep., dep.,
mento, 2 quartos, aala, cozinha o área c/ tanque. 260 mil. 45-3809.
banheiro, todo carpetado, próprio FLAMENGO — Alugam-se
para um casal. Preço NCrff ... casas de 2 salas, 2 ou 3 qts. e
400,00. Chaves cl porteiro.
demais dependências. Rua
APARTAMENTO — Sala e quar- Marquesa dos Santos, 42.
to separados,, mobll. gel. banh. Tratar Av. Rio Branco, 151
completo, coz. Ed. 4 aps. por s/ 313. Tel. 31-1361.
andar c] garagem — 32-7454.
ALUGO av>t. mobiliado com telcf., geladeira etc, frente i
praia, 2 salas, 2 qtos. gdes., ar- IPANEMA
12
mários, dep. emp., conforto.
Gust. Sampaio, 876, apt. 308.
Chave porteiro.
PROCURO PARA ALUGAR 2
COPABANÁ — Alugo ur- aptos, 2, 3 e 4 qtos. Alto luxo,
frente 450 mil (não tem ta- Diplomata estrangeiro e diretor
xas) — cj. s. sep. etc. mob. de grande empresa Nacional. Sr.
at ap- ar cond. telefone .... DÉCIO 42-5863.
37-5514.
—
Apartamento
ALUGA-SE
frente. Barata Ribeiro 200 apt.
16
721. Sala-quarto conj. banheiro LARANJEIRAS
kitchlnet.- Tratar Sr. Adelino
42-8155.
"ALUGA-SE apt. 3 qs.. 2 ss„ LARANJEIRAS — Aluga-se saban. coz. dep. p|
demais dependências, telefone, Ia, 2 qtos.
mobiliado, NCrS 650,00 e mais emp. área c[ tanque, mobiliado
t.-,xas. Depósito ou fiador. Ver c gel. telef. Rua Pinheiro MaRua Pompeu Loureiro 9 apto. rhado. 51. 2.» bloco, apto. 807.
404. Chaves com o porteiro. Tra- Fiador idôneo, tratar D. SYLVIA. 36-4077.
tar 52-2810."

A ORSEG PREDIAL — Oferece as taxaa mala baixas p| uma
administração segura na locação de »eus Imóvel». Av. «Io
Branco, 108 Gr. 1802|6. Tel.:
22-6881 — 42*0313.

HORÓSCOPO

Profissão: Modere suas despesas; risco de erro ou de
perda por irreílexão. Afeição: encontro que poderá
mudar seus projetos anteriores.
Saúde:
Repouse
mais.
SAGITÁRIO (23 de novembro a 21 de dezembro)
Profissão: Entre em contato com suas relações; elas
poderão ter feliz influénçia sôbre sua situação. Afeição: Uma escolha o colocará cm embaraço. Saú-

asseguradas.
Saúde:
rão
Cuidados estéticos eficazes.
VIRGEM (24 de agosto a
22 de setembro) Profissão:
Discussões de interesse poderão perturbar o bom ambiente; evite, pois, as pessoas com as quais haverá
o risco de sublevar as quêstoes litigiosas. Afeição: Seja mais realista. Saúde: Estômago mais delicado.

MARIA FERNANDA apreeienta

de Joe Orton
PaSIliai Delorfei Caminha,
Adriano Revi, Paulo
'Maria Fernanda.
Cen. e Flgs.: Peroambtteo de Oliveira
Dlrecio de Carie. Kroeber
Sob oi «uspleloi do serv. de Teatro í»_8««,^"°<_
JM«
Estréia aibado, dia 1«: 1.» Rni* eiiotaía, à»*M>; '••j"**8'
àín_?- Beiervo ji: 37-7003. Ho]e, is 20- e 22- em Brasil».

LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTOS

LOJA COM 30 m2 — Aluga-se
ou vende-se no Edifício Avenlda 25, do Lado da Rua de
S5o Bento,, próximo Aven. Rio
Branco. Tratar sr. ANTÔNIO,
telef. 43-4511 e 23-0702.
10672 2

Rua México, 11,12.° andar.
Tels.: 52-3612 e 42-6874.
Primeira Classe no ramo
Imobiliário — CRECI 258.
1300
29744

CASA — Vende-ae, Rua Frei
Pinto, 86, 3 quartos, aala ou 2
quartos, 2 salas, 2 banheiroí, co-e
pa, cozinha, varanda, quarto
banheiro emp. Toda reformada.
Tratar local proprietário, 10 mlnutos Centro — CRECI 35.

"0

QUATRO

2700

VENDO 2 qtos sala, et„ 21 ml- NITERÓI
lhões. entrega 3 meses, peq. sinal, saldo 30 prest. s. juros, vá
NITERÓI — Vende-se, próximo
A R. Sllva Tellei,. 10.
do Palácio Ingá. magnífica reiiPERMUTA — A ORSEG PRE- dência Rua Artur Tibau 8, In*4
DIAL em seu setor de permutas quartos, 2 bans. sociais, j.
de residências, oferece possibi- verno, grande garage, água Prô*
lldades para todas as zonas e pria, etc. Ver das 14 is 18 hopi qualquer tipo ou tamanho de ras. Preço NCr$ 95.000,00.
5988 3300
imóvel. Tel. 22-6881 e 42-0313.

COPACABANA— Vende*
mos ótimo apartamento em
final de construção — todas
as peças — recebendo luz
e ventilação diretas, totalmente indevassáveis c| sala,
2 amplos dormitórios c| armários, banheiro completo
em fores, boa cozinha, área
e| tanque, quarto e WC
de criada, garagem. Ver à
Rua Professor Gastão Baiana, 151, apto. 1008. Tratar na:

____m

VILA ISABEL

TEATBO GLAUCIO GILL (Teatro da Pr*ç«)

O MENAGE A QUATBE DIALÉTICO

2500

CONSULTÓRIO médico (vagas)
Escritório — Pça. Florlano
Dr. ARTHUR, 57-8830.
10816 1

PREDIAL
AQUARELA

TIJUCA — Quase pronto.:
Em fase de pintura. Belís&ima vista. Rua Uruguai, 471,
em seu melhor trecho, jun*
to à Rua Andrade Neves.
Sala, saleta, 3 quartos, 2 banheiros sociais, copa, cozi*
nha, dependências compie*
tas, garagem. Edifício sôbre
pilotis. Elevadores ótis já
funcionando. Sinal Cr$ ...
10.000.000 e prestações
mensais de 430.000. Ver no
local de 8 às 18h, diáriamente ou pelos telefones:
52*8774 e 22-2793. JÚLIO
BOGORICIN — CRECI 95.
Av. Rio Branco, 156 s| 801.
67073 2500

FRENTE p/ o mar — Av. Sernambetiba, próx. ao Recreio dos
2800
Btes. Vendo maravilhosa casa de SUBS. CENTRAL
campo. Casa do telhado Branco.
Aceito terreno na Barra ou ap.
peq. Zona Sul c/ parto. No lo-, COMPRO casa ou apto. qualquer
cal ou Tel. 47-7370.
bairro pag. à vista pelo IPEG,
neg. rápido. Baae 9 milhões —
Tratar Av. Gomes Freire. 421 ou
Tel. 22-0037 — EOLLY. 5546 2800

PAULA FREITAS — Vendo ap. VIEIRA SOUTO — Vendo os 2
de esquina, 4 q. 2 s. 2 ban. co- mais luxuosos — e confortável ap,
Detalhes SILVIO
m2
pa-cozinha, amplas dep. garage. 600 — 450 —
KLEURY
47-4455. CRECI 580.
Tratar 57-8845, CRECI 337.
23805 1300
DIAS DA ROCHA — Vendo am- LAGOA — l_00m2 de alto luxo.
g.-i- triplex cobertura. 360 milhões
pio ap. salão, 3 quartos, dep.
ragem, frente, 180 m2. — Tra- íac. Venda Alexandre O. F. de
tar 57-8845 — CRECI 337.
Mayor Imóveis, 37-2784 — 46-6648
COP. — B. Ribeiro. 536-501 — 1 CRECI 931.
p/ andar c/ 380 m2, cl 4 qtos.
c/ arms. salSo ei 100 m2, 2 IPANEMA — Em suntuoso
banhs. soes. em cõr, copa-coz,
dep. comp. emp. e garage. Lu- Edifício já em alvenaria, ótixo, pllotis, todo a óleo, grandes mos apartamentos, todas as
melhoramentos. Sinal 50, saldo 3
anos. Ver local, tratar Av. Cop. peças de frente, pilotis c|
728 — Gr. 703 — CRECI 165 — hall, salão, 3 dormitórios
36-4006 e 57-2508.

com armários, 2 banheiros
sociais, copa-cozinha, dependências completas. Ver à
Rua Barão da Torre, 100,
apto. 306. Tratar na

AP. de 2 salas, 3 dormitórios,
banheiro completo. Banheiro sociai — Vende-ae * Rua Conde
Bonfim. 55 ap. 504, Tijuca —
Int. 43-2275 — 47-9778.
CONS. ZENHA — Apto. fronte,
sala, 3 qtos., depend. garagem,
ed. sôbre pilotis, vazio, vende,
ARMANDO. Tel. 26-7366 e 36-4344.

BALANÇA (23 de setembro a 23 de outubro) Profissão: Bom dia para a realização de projetos agradaveis c para contatos intelectuais.
Afeição:
Eleve
seus sentimentos e diga o
que lhe vai no coração. Saú.
de: Atenção nos reumatismos.
ESCORPIÃO (24 de outubro a 22 de novembro)

TIJUCA

27

A ORSEG PREDIAL — Oferece as taxas mais baixai p| uma
administração segura na locação de aeus Imóveis. Av. Rio
Branco, 108 Gr. 1802|6. Tel.:
22-6881 — 42-0313.

PETROPOLIS

35

ALUGA-SE casa mob. Semana
Santa. Próx. Promenade Hotel.
Petrópolls. — Infs. 49-8313 ou
45-5953. 49370 33

ALUGUEL-DIVERSOS 38

ANDAR COMERCIAL
Aluga-se c/ 4 salas c/ ar
condicionado, 2 telefones c/
extcnç&o — Rua 1.» de MarCO, 39 — 8.° andar.

ZONAS • VERANEIO

CRIADAS"

Com Erico Freltai, Hello Ary e tabanea.
Dlrecio de Martlm Gonçalvei
Cenário • flgnrinoi da Roberto Franeo.
no TEATRO DB BOLSO —— Hoje, àl 2íIpanema
Praça General Osório
Refrigiraçio perfeita — Beitrrai I7-JU1

TEATRO

, Figueiredo Magalhães, 386
Sobreloja, Cine CondorCopa

Hoje, U 22_ — Eitnd NCr$ 2,»

"DE
BRECHT À STANÍSLAW PONTE PRETA"
"Festival
da Besteira"
lamM m?
Com: Aldo de Maio. Camila Amado,
Jaime Barceloi e Milton Carneiro
Dlrecio: Antônio Pedro
Música: Roberto Nascimento
Aguardem, dia 25, il l«h — «A ONÇA INVEJOSA"

EXTRA 17 HS.

G

GRUPO OPINIÃO

1964 - Show "OPINIÃO**
mos — "LIBERDADE LIBERDADE**
1966 - "SE CORRER O BICHO PEGA
SE FICAR O BICHO COME"
567 —

A SAÍDA?
ONDE FICA A SAÍDA?
Estréia, dia 21, is 21-IOmIn
R. Siqueira Campos, 141 — Reservai: M-34R • 17-5339

39

FERIAS FINANCIADAS era 10
prestações, 24 hotéis em S. Leurenco, Caxambu, Lambari, Cambuqulra, Araxà, P. Caldas. SOSETE — Lgo. Carioca S — i/
80J. Trl: 22-3889 para qualquer
orçamento.
SEMANA SANTA — Hotel Belvedere — Cachoeira, Piscina, ap.
confortáveis, allmentaçio sadia,
MURY — Friburgo. inf. Rio —
30-6039, MURY 8005,
PAQUETA — Veraneio, fins de
remnna, temporada. Dispomos
de aptos, mobiliados em centro de parque cj 2 praias particulares e restaurante, mformaçóes tel.: 52-3922 e 32-3311
ou na Trav. Ouvidor 36 - 49 —
CRECI 692. 82471 39

SOMENTE 10 DIAS

ROSA
DE OURO

Repertório

di Herminio Bello
de Carvalho
Hoje, is 2Ih30mln — Reservai: 26-2569
TEATRO JOVEM — Praja dl Botafogo, 522

de: Cuidado com a mudança de temperatura.
CAPRICÓRNIO
(22 de
dezembro a 20 de janeiro)
Profissão: Novas preocupações estimularão sua curiósidade. Afeição: Suas reações instintivas
poderão
alterar os bons sentimentos. Saúde: Contenha sua
nervosidade interna.
AQUÁRIO (21 de janeiro a 19 de fevereiro) Profissão: Medite sôbre seus
projetos em curso e pode-

«731

rão ser encontrados alguns
merecem ser
pontos que
esclarecidos. Afeição: Boas
promessas. Saúde: Fadiga
geral.
PEIXES (20 de íevertiro a 20 de março) Proflssão: Dia mau se ceder aos
seus impulsos; um pouco
de solidão e meditação permitir-lhe-ão corrigir certos detalhes. Afeição; A
incompreensão poderá surgir. Saúde; elimine as tosina*.

'
.,

.
,
.
¦

CORREIO DA MANHA, Terça-feira, 14 de março de 1967

2.° Caderno

TELEVISÃO
J1J0 ( 4) Uni Dunl Tê: (Programa Iníantil)
11,00 ( 3) Carrossel: (Festival da Desenhos Animados, com a participaçâo de Waldir Maia, os Velhinhos Bicudos e todo o grande elenco Excelsior. Prêmios
e Brinquedos)
12.30 ( 4) Desenhos Animados
13,00 ( 4) Show da Cidade: (Programs
Jornalístico, entrevistas,
Muslcal)
14,M ( 4) Sessão das Duas. Filme: Apalxonados
14,20 ( 6) Filme: Fúria
14.30 ( 2) Jornalzlnho Excelsior
14.45 ( 2) Roda Gigante
14,50 ( 6) Filme: Os Jetsons
14,55 ( 9) Noticias TV-Contlnental
15.M ( fl) Elas por Elas: (Com Lourdes
Mayer e Sandra Dieckens)
(13) Filme: papal sabe Tudo
15.25 ( 6) O Zorro
15,30 ( fl) Teatro 67: (Uma produção do
Pernambuco de Oliveira)
15,50 (13) Senado
15,55 ( 9) Noticias TV-Continental
16.M ( 2) Cinema de toda a Tarde
— Filmes:
( 4) Capitão Furacão
O Último Pirata — Super-Homcm
( 61 O Contador de Histerias
( B) Close-Up: (Produção de Wilma
Luchesi)
16,15 ( 9) Bonecas e Bonecos: (Com Dudu Barreto Leite)
16,20 ( 6) Jornal da Tarde
16.30 ( 2) Clube do Capitão Atlas
( 9) Filme: Denls o Travesso
(13) Dom Plxote
16,35 ( fl) Noticias TV-Contlnental
17,00 ( 8) Vamos Aprender Inglês: (com
o professor Paulo Tavares)
(13) Chuvisco
17,20 ( 6) Pullman Jr.
17,30 ( 9) Hora e Vez da Criança: (Produção e apresentação de MIguel Carrano)
(13) Patinho Duque
17,30 (13) Filme: National Kid
18,20 ( 6) Filme: Flipper
(13) Filme Casey Jones
18,30 ( 2) Novela: Abnegação
( 4) Filme: Os Três Patetas
18,50 (13) Diário de Bolsa
18,55 ( 6) Novela: Yoshico... Poema de
Amor
(13) Jonny Quest
10,00 ( 2) O Gordo e o Magro
( 4) 004 — Longros: (Comentários
Policiais)
¦ fl) Esportes

19,50 ( 6) Diário de um Repórter
19,55 ( 2) Do Ré Mi Sla
( 9) Heron Domlnguej com es No*
tlcias
(13) Rio, Hlt Parade
20,00 ( 6) Repórter: (Jornal)
20,05 ( 4) Novela: A Sombra de Rebeca
211.20 ( 6) Chico Anísio Show
20,30 ( 9) Filme: Grindl
20,35 ( 4) Festival da Música Popular:
(Musical. Produção de Cícero
de Carvalho e Haroldo Costa)
21,M ( 2) Novela: As Minas de Prata
( 9) Circulo de Giz
21,15 (13) Filme: Combate
21,30 ( 2) Novela: O Morro dos Ventos
Uivantes
( 4) Novela: A Rainha Louca
( 6) Novela: Angústia de Amar
( 9) Sessão das Nove e Meia
21.55 ( 9) Jornal da Noite: A Moça do
Tempo (com Maria Pompeu);
Esporte (com Avelino Dias)
22,00 ( 2) Jornal Excelsior: (A mais premlada equipe
de jornalismo
da TV brasileira)
( 41 Jornal da Verdade: (Informotivo)
( 6) Jornal da Noite
22,20 ( 2) Cinema Excelsior
( 4) Ibreim Sued Repórter: (Jornalfstico)
(13) Sexy Indiscreto
22.30 ( 4) Sessão das Dez: (Filme de longa Metragem)
( 9) Heron Domlngues com as OItlmas
22.35 ( 6) Rubens Amaral com GMI
22,40 ( 6) Novelo: Caldeira do Diabo
( 9) Mesas Redondas: (de Gilson
Amado)
(13) TV-Rio Noticias
23,10 (13) A Bolsa em Foco
23,15 ( 6) Filme: Slr Francis Drake
23,20 ( 9) Noticias TV-Contlnental
(13) Esta Noite no Rio
23,25 ( 9) Continuação de Mesas Redondes
23,45 ( 6) Variedades
00,00 ( 4) Jornal de Livre Empresa: (Entrevistas com altas personalidades)
00.20 ( 9) Noticias TV-Continental
00,25 ( 9) Continuação de Mesas Redondas
00,30 ( 4) Reprise de Novelas: (A Sombra
de Rebeca — A Rainha
Louca)
00,55 ( 9) Noticias TV-Contlnental

Grajaú

CONDOR-COPACABANA — (57-7661) —
La Mandragola — (às 14 — 16 — 18
— 20 e 22 horas)
COPACABANA — (57-5134) — Os Grandes Caminhos — (às 14 — 16 — 18 —
20 e 22 horas)
FLÓRIDA — Do Brasil para o Mundo
METRO-COPACABANA — (37-9898) —
Missão Secreta em Veneza — (às ..
13.30 -- 15,40 — 17.50 — 20 e 22,10
horas)
PARIS-PALACE — Todas as Mulheres
do Mundo
KIAN — (36-6114) — Senhor dos Navegantes — (às 14 — 16 — 16 — 20 e
22 horas)
_ Superseven
(47-89M)
RIVIERA —
Agente para Matar
—
Viagem ao Mundo dos PraROYAL
zeres
B.OXY — (36-6245) — As Pistolas não
Discutem — (às 14 — 16 — 18 — 20 e
22 horas)
RICAMAR — (37-9932) — Adeus às IluSfles _ (às 13,30 — 13,40 — 17,50 —
20 e 22,10 horas)

Centro
CINE-HORA — (52-7707) — Atualidades
Desenhos — Viagens e Comédias.
(Desde 10 Horas). — Aos domingos e feriados: — Festival Juvenil
CINE-ARTE — (42-5853) — (Museu da
Imagem e do Som)
CINEAC-TRlANON —
(42-6024) _ A
Noiva Violentada
FESTIVAL — (52-2828) — Todas as Mulheres do Mundo
FLORIANO — (43-9074) — Viagem Fantástlca — (às 15 — 17 — 19 e 21 horas)
ÍRIS — (42-0763) —
MARROCOS — (22-7979) — O Colt é Mlnha Lei
PRESIDENTE — (42-7128) — Pesadelo
ao Sol — (às 14,50 — 16,30 — 18,10
19,50 e 21,30 horas)
SAO JOSÉ — (42-0592) — 100.000 Dólnres para Ringo — (às 15 — 17 — 19
e 21 horas)
RIO BRANCO — (43-1639) —

BRUNI-GRAJAÚ — Glorioso Retirada

São Cristóvão
FLUMINENSE - (28-1404) — Uma Mulher sem Preço — (âs 17 — 19 e 21
horas)
NATAL — (48-1480) — A Noviça Rebelde _ (às 17 e 20 horas)

Subúrbios

Catete

Jardim Botânico

AZTECA — (45-6313) _ Missão Secreta
em Veneza — (às 13,30 — 15,40 —
17,50 — 20 e 22,10 horas)
CONDOR LARGO DO MACHADO — ..
(45-7374) — O Grande Golpe dos
Sete Homens de Ouro — (às 14 — ..
18 _ 18 — 20 e 22 horas)
POLITEAMA — (25-1143) — Os Selvagens — (às 14,50 — 16,30 — 18,10 e
21,30 horas)
SAO LUIZ — (25-7679) — Anjos Rebcdes — (às 13.20 — 15,30 — 17,40 —
19,50 e 22 horas)

JUSSARA — (27-6327) — O Espião que
tem Minha Cara — (às 14 — 15.30 —
17,20 — 19 — 20,40 e 22,20 horas)

Ipanema e Leblon
BHUNI-IPANEMA — Adeus Gringo
IPANEMA — (47-3806) _ Escola de Serelas - (às 15 - 17 - 19 e 21 horas)
LEBLON — (27-7805) — As Pistolas não
Discutem — (às 14 — 16 — 18 — 20
e 22 horas)
MIRAMAR — (47-0081) — Senhor dos
Navegantes — (âs 14 — 16 — 18 —
20 e 22 horas)
PAX — (27-6621) — Missão Secreta em
Veneza — (às 13.30 — 13,40 - 17,50
— 20 e 22,10 horas)
Rainha
PIRAJA — (47-2668) — Lana,
das Amazonas — (ás 14 — 15.40 —
17,20 — 19 — 20,40 e 22.20 horas)

Flamengo
KELLY — Duelo de Titãs
BRUNI-FLAMENGO — Do Brasil para o
Mundo
PAISSANDU — O Beijo — Dias úteis: —
(às 18 — 20 e 22 horas) — Sábado,
domingo e feriados: — (às 14 — 16
— 18 — 20 e 22 horas)

Lago<a

Botafogo

CINEMA

LAGOA DRIVE IN — (27-3589) — O Pagador de Promessas — Sessão lnfantll: — Flipper e os Piratas — (às
19,30 horas)

BOTAFOGO — (26-2250) — Respondendo á Bala — (às 19 e 21 horas)
BRUNI-BOTAFOGO — O Colt é Minha
Lei
CORAL — (Praia de Botafogo) — Adeus
(Iringo
SCALA — (Praia de Botafogo) — Do
Brasil para o Mundo
GUANABARA — (26-9339) _ A Desforra — (às 17,30 — 19,10 e 20.50 horas)
ÓPERA — (46-7218) — Todas as Mulheres do Mundo
VENEZA — (26-5843) — 007 Contra a
Chantagem Atômica — (às 14 — ..
16.30 — 19 e 21,30 horas)

Cinelândia
CAPITÓLIO — (22-6788) — Os Grandes
Caminhos — (às 14 — 16 — 18 — 20
e 22 horas)
IMPÉRIO — (22-9348) — Três Horas para
Matar — (às 15.40 — 17.20 — 19 —
20.40 e 22,20 horas)
ODEON — (22-1508) — Senhor dos Navegantes — (às 14 — 16 — 18 — 20 e
22 horas)
PLAZA — (22-1097) — Superseven Agcnte para Matar
PALÁCIO — (22-0838) — Jogo Perigoso
— (às 14 — 16 - 18 - 20 c 22 horas)
PATHÊ _ (22-8795) - Missão Secreta
em Veneza — (às 11,20 — 13 30 — ..
15,40 — 17.50 — 20 e 22,10 horas)
REX — (22-6327) — As Plstoas não Discutem — (às 15 — 17 — 19 e 21 horas)
dos
RIVOLI — A Viagem ao Mundo
Prazeres
—
—
Dr. Jivago —
VITÓRIA
(42-9020)
(às 14 — 17,30 e 21 horas)

19,05 ( 4) Quem é Quem?: (Programa
de Advinhações)
19,10 ( 2) Mlnl-Jornal:
(O jornal que
defende sem censura os direitos da Mulher)
19,20 ( fl) Dez no Nove: (Um Programa
de Helena de Brito e Cunha,
com Maria Cláudia e Marize
Miranda Freitas)
(13) TV-Rlo Noticias
19,25 I 2) Novela: Redenção
( 6) Novela: O Anjo e o Vagabundo
19,36 ( 4) Na Zona do Agrião: (Comftitários esportivos,
com JoSo
Saldanha)
4)
Jornal
da
Globo:
19,45 (
(InformaUvo)
(com Armando
( 9) Big Bronca:
Marques)

TIJUCA — (48-4518) — Senhor dos Navegantes — (ás 15 — 17 — 19 • 21
horas)

CARTAZ DE HOJE

Tijuca
AMÉRICA — (48-4519) — Os Grandes
Caminhos — (às 14 — 16 — 18 — 20
e 22 horas)
ART-PALACIO TIJUCA - (54-0195) Adeus Gringo
BRITANIA — Tfidas as Mulheres do
Mundo
BRUNI-SAENS PESA — Todas as Mulheres do Mundo
CARIOCA — (28-8178) — As Pistolas não
Discutem — (às 14 — 16 — 16 — 20
e 22 horas)
MADRI — (48-1184) — Como Roubar um
Milhão de Dólares — (às 18,30 e 21
horas)
METRO-TUUCA — (48-9970) — Missão
Secreta em Veneza — (às 13,30 — ..
15,40 — 17,50 — 20 e 22,10 horas)
— Superseven
OLINDA —
(48-1032)
Agente para Matar
RIO — Do Brasil para o Mundo
SANTO AFONSO — Kindor, o Invulnerável

Copacabana
ALASKA — A Vida Acima de Tudo —
(a partir de 14 horas e última às 24
horas)
ALVORADA — (27-2936) — A Pequena
Loja da Rua Principal
ART-PALACIO COPACABANA —
(37 2795) — Adeus Grlnco
BRUN1-COPACABANA — Todas as Mulheres do Mundo
— Todas as
CARUSO-COPACABANA
Mulheres do Mundo

ART-PALACIO-MÉIER — Adeus Gringo
ALFA — (29-8215) — Todas as Mulheres
do Mundo
BENTO RIBEIRO — (MHS-831) —
BRUNI-MtlER — (29-1222) — Todas is
Mulheres do Mundo
BRUNI-PIEDADE — Todas as Mulheres
do Mundo
BRUNI-ENGENHO DE DENTRO — ....
(29-4136) — A Trama Maldita — O
Roubo do Trem Correio
BRÁS DE PINA — (30-3489) - (Fechado)
CASCADURA — (29-8250) — Jogo Perlgoso — (às 14,50 — 16,30 — 18,10 —
19,50 e 21,30 horas)
CAIÇARAS — O Herói da Babilônia
CACHAMBI — 1M.0M Dólares para Rln.
go — (às 17 — 19 e 21 horas)
CAMPO GRANDE — (CGN-826) — Favela
CENTRAL — (30-3652) —
COIMBRA — (Ricardo de Albuquerque)
Cega de Amor
COLISEU — (29-8253) — Jogo Perigoso
(ás 14 — 15,40 — 17,20 — 19 e ..
20.40 horas)
IIER.MIDA — (Bangu) — O Colt é Mlnha Lei — (às 15 — 17 — 18 e 21
horas)
IMPERATOR — (Méier) — Do Brasil para o Mundo
IRAJA —
(29-8330) — Marco Pólo, o
Magnífico — (às 17 — 19,10 e 21,20
horas)
LEOPOLDINA — (Tenha) — Respondendo à Bala — (às 15 — 17 — 19 e
21 horas)
MADUREIRA — (29-8733) — A Desforra - (ás 1450 — 16,30 — 18,10 — ..
19,50 e 21.30 horas)
MARAJÓ — (Freguesia) — O Cassino da
Morte _ (às 17 — 19 e 21 horas)
— Superseven
MASCOTE — (29-0411)
Agente paro Matar
—
—
(Bangu)
MATILDE
Todas as Mulheres do Mundo
MELLO — (Penha Circular) — Pistoleiro de Sacramento
MAUA — (30-5056) — Missão Secreta em
Veneza — (às 13,30 — 15,40 — 17,50
20 e 22,10 horas)
MARABÁ — (29-8038) —
Miguel) —
MOÇA BONITA — (Padre
100.MO Dólares para Ringo — (às
15 — 17 — 19 e 21 horas)
PALÁCIO HIGIENÓPOLIS — O Revól*
ver é Minha Lei
PALÁCIO SANTA CRUZ — Alta Infidelidade
PALÁCIO CAMPO «RANDE — Rio, Verão e Amor
PALÁCIO VITÓRIA — (4B-1971) — Cada Dia te Amo Mais — O Filho de
Jesse James
— Viagem au
PARAÍSO — (30-1060)
Mundo dos Prazeres
PARA-TODOS — (29-5191) — MlssSo Secreta em Veneza — (às 13,30 — 15,40
17,50 — 20 e 22,10 horas)

PENHA — (30-1121) — O Homem qua
Comprou a Morte — Nas Malhas d«
Crime
(Pilares) — O Homem d*
PILAR —
Olhos de Ralo X
RAMOS — (30-1094) —
REALENGO — Violação — Alto Infidelidade
REGÊNCIA — Adeus Gringo
REIS — (Anchleta) — O Túmulo Siniitro
iUO-1'ALACE — Todas as Mulheres do
Mundo
RIACHUELO — (49-3322) — Os Heróis
Também Matam
RIDAN — (AbollçSo) — Crime de Amor
ROSÁRIO — (30-1889) — Todas as Mulheres do Mundo
SANTA ALICE — (38-9993) — Anjos
Rebeldes — (às 14,50 — 17 — 19,10
e 21,20 horas)
SANTA CECÍLIA — (30-1823) —
SANTA HELENA — (30-2666) —
SAO FRANCISCO — Os Caíagestei
SAO PEDRO — (30-4181) — Adeus Grlngo
TODOS OS SANTOS — (49-03M) — A
Lei dos Corruptos — Extra Conjugal
TRINDADE — (49-3838) — Selva Sangrenta — O Salário de Corrupção
VAZ LOBO — (29-8188) — O Menino e o
Muro da Vergonha — (às 14 — 15,40
17,20 — 18 e 20,40 horas)
VISTA ALEGRE — Índia — No Caminho
do Pecado
VITÓRIA — (BNG-895) — A Desforra —
(às 15 — 16,40 — 18,20 — 20 e 21,40
horas)

Ilha do Governador
ITAMAR — Por um Punhado de Prata
_ Pesadelo ao Sol
mississipi — Rio, Verão e Amor — (às
15 — 17 — 19 e 21 horas)

Niterói
alameda — (Fechado)
CENTRAL — Jogo Perigoso — (às 14 —
16 — 18 — 20 e 12 horas)
ICARAI — O Trouxa — (ás 19 c 11,10
horas)
ÉDEN — Respondendo à Bala — (aa II
17 — 19 e 21 horas)
ODEON — Ringo e sua Pistola de Ouro
(às 14 — 15,40 — 17,20 — 18 — ..
20,40 e 22,20 horas)
SAO BENTO — Adeus Gringo
SAO JORGE —

Caxias
CAXIAS — Jogo Perigoso
CENTRAL —
Desafio dos Gigantas —
GLÓRIA —
Uangster de Casaca
PAZ — Viagem Fantástica
SANTA ROSA — (Duque de Caxias) —
SANTO ANTÔNIO —

Petrópolis
CAPITÓLIO — (S626) — Como Fazer •
Amor
D. PEDRO — (3400) — Heróis de Barro
ESPERANTO —
PETRÓPOLIS — Jogo Perigoso

Estado do Rio
SANTA ROSA — (Nova Iguaçu) — O
Túmulo Sinistro
SAO JOÃO — (SSo JoSo de Meretl) —
A Sombra de um Revólver
VITÓRIA — (SSo MaUieus) —
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LAVA-SE TAPETE

GÁS?
GASTE POUCO

CASAMENTO

TEL.: 28-2558
Gasistas CARLOS e CASTRO
com 14 anc* (fe prática de Cia. do
Gás, limpa, r»_ula e conserta, seu
fogão ou aquecedor garantindo
economia — Atendemos todos os
bairros.
19748

NO EXTERIOR, 30 dias. Larga
experiência. Garantia de seriedade. Consultas grátis. 10 às !2,
16 às 19h. R. Assembléia, 93, «/
1504. 32-7080. Rio. DR. LEITE.
21038

LAVAM-SE

TAPEIES

CORTINAS
•

-FICAM NOVOS

"JÚLIO'9

CASA
LAVÁf-KNS K CONSERTOS
26-4G»:*
"COPA&ABANA

TERNOS USADOS
TEL 54*4551

TAPETES

Calças, camisas, sapatos
etc. Pago melhor que qualquer outro.

Fone: 25-6478
ADÃO PINHEIRO; .

fora suas contas psReceba até 20^ do
Birenos Aires, 84. 10
«<>«

72

CONSULTÓRIO Dentário Insta*
lado em apt. próprio (Cop. Post0 6) — Vende-se ou arrenda2271)1
¦e p| melhor oferta. Cartas
— Agfnpj Portaria deste Jornal
cia Copacabana.

75

CASA MILLAN PIANOS. Nacionais. Estrangeiros, Cauda e Armário, 10 anos de garantia a
130,
prazo sem Juros. Ouvidor,
2." andar.
PIANO — Vendo Fritz riabbert
melhor oferta. Tel. 45-2023.
A CASA MOTTA PIANOS EuWelmar,
plcycl.
ropeu novos,
Petrof, cauda c Armário a prazo menor preço, 2 Dezembro. 11-.
Catete.
- 1
COMPRO PAGO HOJE
piano de cauda ou armário
— mesmo que precise conserto — Telefone a qualquer
hora para 36-3652.

FABRICA DECORET — M6veis de jacarandá em estilo colonial brasileiro ou império, de
fino acabamento, diretamente
da fábrica
ao
consumidor.
Preços excepcionais.
Pronta
entrega. Aceitamos encomendas de armários. Exposição e
venda* à Rua Mona Barreto,
148, tel.: 26-7437, Rio, ou Praça Santos Dumont, 38, Duque
de Caxias.

""

PERSIANAS
Consertos cm geral. Coloca-se
novas — 28-3795 — SARAIVA.
10124 83

ALMIR
ESTOFADOR
ORÇAMENTO S/ COMPROMISSO

TEL.: 22-3499
53592

83

82

LÃDRÍLHEIRO

ESTOFADOR A PRAZO

Estantes e lambris. executo sob
medida em aptos, em construção
e a domicilio. Tel. 26-0870 —
Sr. FERNANDES (PortuguSs).
23408 83

tttÍHl SUPER SYNTEKO

alcance, 30 x 50
Grande
7.° novo modelo, grande luminosidade. Novo com estojo, 110 mil. Tel. 42-03C4.
82
8014

Você terá o melhor serviço.
Vocô será melhor atendido se telofonar para J. L. PINTO. Tel.
.14-11201 — 12 anos atendpn:'.o no
83
público.
23764

SUPER SYNTEKO

PIANOS NACIONAIS novos e estrangelros — Casa especializada
vende bem financiados por preços da ocasiSo. Rua Santa Sofia, 54. Saens Pena.

MODISTA recebe feitios com
preisa e muito bem feitos a partir de 15 a 20 mil apanho a domicilio p^ra pessoas idosas ou
doente. 36-7721.
FAZ-SE- ves tidos ou terninhos.
Entrega em 48 horas. Av. Osvaldo Cruz 139-502. Tel. 25-4574 —
Tnmbím ensina-se corte e costura em 2 meses.

75

ATENÇAu — Móveis de Jaca- SERVIÇO de jantar 159 peças,
randá diretos da fábrica Es- para 18 pessoas em prata portilo Colonial Brasileiro, Luiz tuguôsa contratada, Fone ....
^
XVI e Espanhol, Cadeira me- 27-2557.
dalhâo com palhinha india- DECORAÇÕES, projetos — Monna por 68 mil e banco de igre- tamos sua residência sem problemas. Facilita-se. Tel. 32-2011 —
ja 130 mil, arca 160 mil. Bi- RIC ARDO
9832 83
ombo 3 portas 150 mil, mesa
holandesa, mesa redonda de LAQUEADOS decapê patinados,
abrir, sofás, recamier, cadei- 26-9077 — Jacltion.
ra mincirinha. cômoda macica em vlnhático. Arcas ile
Pedreiro, pintor e reformai.
todo tamanho em jacarandá
nu decapê, tudo pronta entre- Executa-se com rapidez e garcnPreços mínimos, dou ref.
tia,
aceitamos
encomenda,
ga,
36-6460 — R. Bulhões
aberto até 21 horas. R. Do- MURILO:
<!e Carvalho, 530, ap. 102.
mingos Ferreira 41-A. Fábrl83
5479
ca em Petrópolis — Móveis
PFEIFFER — Rua Tomaz
(ameron 141.
T6da peça fica nova. Lindo
— SARAIVA.
ESTANTE medindo 3x2.80 mts, mostruário. 28-3795
10123 83
vendo rgente por 250 ml! custou
' :00 mil.
Motivo viagem. Av.
Princesa Isabel, 388 casa 16, ap.
101.

ARMÁRIOS EMBUTIDOS

INSTR.-ÔTICAS

MODAS E BORDADOS 81

8003

Confecções sob medida para
senhoras e meninas. Todos os
tipos. Tel. 57-9647. 7127
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TEATRO MUNICIPAL
Sábado, dia 18, às 20,45 horas

BALLET
COMPANHIA NACIONAL DE BALLET

TEL: 36-0949
Insc.

na

F.MF.

I IPMWI Ml
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Baratas - Rafos:
22-0873 e 22-3289

BARATAS
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ARTHUR MITCHELL e GLORIA CONTRERAS

OEDETIZACÃO

TI.IUi:

PRH
HZTECfl
is *..•¦ i

CUPIM

Não tem cheiro
Certificado dc qofan-

MADAME GLÓRIA
- MODAS

HOJE

com a

Orquestra do Teatro Municipal
Regente: Nelson Nilo Hack

"Trata-se

da primeira Companhia de Bailados pertencente à
Administração Federal, ostentando categoria de alto nível, graças
aos excelentes elementos nacionais e à técnica primorosa dos ar*
tistas convidados". (D'OR — Diário de Notícias — 10-3-67).
çoi:

Ingressos 1 vends ns Bilheteria do Teatro Municipal, sos segulntss
Frises e Camarotos NCrS 36,00 — Poltronas • Bslcãss Nobres NCr?
Balcões Simples NCrS 4,00 _ Gslsrlss NCrS 2,00.
Em

vsspsrsl:

domingo,

dls

19, Is

pre6,00

16 horss, sos mesmos preços.

47 M

MÓVEIS E DECORAÇÕES

PIANO alemfio vendo em perfeito estado pela melhor ofeita
67-9942 — 36-6830.

COMPRO 1 PIANO
A VISTA - - 57-0960

€i?AMUITO PERIGO./ mmm\.. _•***-!(¦ fei
PARA UM HOMEM SO-*... mU__v.

GARANTIA OITO ANOS
29733

Compro a Domicílio

Rui Pedro Américo, 205

Compro ternos, calSas, sapatos,
rádios e todos objetos que reprekentem valor. Atende-se a domiclllo.
8008

CONTAS DE LUZ

INSTR.-MÚSICA

PILOGENI
TERNOS USADOS

Nacionais

52898

DENTISTA

BggsB uotta OO COURO

CORTINAS

CORTINAS
Não jogue
(as de lut.
Emp-E, Rua
and

_____¦! MuuAtooSNCaseo

TELEFONE 22*5568

LAVA - TINGE

LITEC - 58-8270
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GIUUANO

»5\#

(•UmHVW CHIAM* CillC)

i

Rasp3gem para cera cf garantia refs. Apllcadores autorizados.
Orçamento s compromisso. Tels,
57-4242 ou 43-0441. Chamar JOSÉ
PEREIRA. 53564 13

PERSIANAS REFORMAS
TEL: 30-7491, SR. JAIR
9631

83

SUPER
SYNTEKO
DEDETIZAÇAO
O SENHOR GOSTA DE SER
ENGANADO? Se gosta Jamais será nosso cliente. Raspamos assoalhos p' cera ou qualquer flnalldade. Preferimos usar na vltriflcaçáo SUPER SYNTEKO. Or.
çam. grátis. Facilitamos e garanlimos. Largo da Carioca, 5 —
sala 107 8 — Telefones: 22-6860
e 26-2040 aos domingos 8017 83

Persianas - Reformas em Geral
Trocas dp cordas, Cadarços, Perinhas. Paradas c/ elratArlos.
Pinturas a máquinas modernas. Troca-se correias e molas em
Venezianas ou Persiana* de enrolar, de madeira; rabos de aço, etc.
Orçamentos sem compromisso. Tels. 52-7841, 52-4340 e 52-8993 —
83
22707
Dona. Anna.

COLOCAÇÃO de papel de parede, serviço rápido, nJo cobra visita, tel. 47-0114 GEORGE.
COMPRO Antigüidades objetos
porcelanas,
de arte, pratarlas,
cristais, moedas, comendas, medalhas. quadros, marfins etc.
58-8352.
COLCHÕES — Relorma e faz
novo a domicilio de crina e do
molas Das 8 às lOMOmln e das
2 às 4h. Tel: 26-5529.
"COMPRO
MOEDAS Antigatapetes, pratas, biscuits, móveis, porcelana, cristal e piano. TeU 36-1219.

"CORTINAS!

PRAZO

Serviço fino — Faço capas —
Reformo estofados. Tel. 28-3795.
10122 83

SUPER SYNTEKO
Aplicamos 3 mios de Super Sinleko. Damos as melhores referendas de serviço perfeito. Tels.
37-4360. 23769 83

27-7759 — Forrações e capas
com pereflção dá-se referênclaa G. MEDEIROS.
SR. ADAUTO — Lava-se tipête e tinge no local com perfelçâo e garantias. Rua BarSo de
Mesquita 901. Tel.: 88-8603.
LUSTRES-"de cristal bronze etc
Reformo troco alfinetes e Umpeza. Recados tel.: 54-0662 —
Walter.

COMPRO TUDO — Pratarla, anbalxelas,
bandejas,
tlfuldade,
porcelanas, Jóias, tapetes, objetos
arte, livros, moedas,
de
45-4649.
LIQUIDO todo o estoque de móveis para a entrega das chaves.
Grandes
sortlmento de peças
avulsas, Rua Voluntários da FAtria. 393.
22346 83

CAPAS PARA ESTOFADOS

Serviços de móveis em geral •
mudança de cór. 49-8530. SILVA.
83
46258

Confecção fina em tecidos próprios — 28-3795 - SARAIVA.
83
10125

ESTOFADOR
MACHADO

ou wilson
Reforma qualquer tipo de
estofados,
móveis
cortinas
com rapidez, perfeição. Tel83
26-3597. 23750

VENEZIANAS PERSIANAS
RUA DA CONSTITUIÇÃO, 30 * 1.° andar — Tel. 32-6920

Pintamos Venezianas Persianas pelo processo IMUNIZACÔR,
rom *.irantla. Consertamos venezianas, persianas e janelas tipo guilhotinas, com troca de MATERIAL. VENDEMOS MATERIAL A VA«3
RB.IO.
8635

ESTOFADOS EM GERAL
Fazemos novos qualquer que seja o estilo em tecido, plástico
on napa assim como também reformamos os de V.S. Oi melhores
serviços r os menores preços. Atende-se em qualquer bairro.
Tel. 36-2780. Sr. Fernandes.
OFICINA ESPECIALIZADA.
18302 83

COLCHÕES E ESTOFADOS
Fazem-se novos, dr molas ou crina. Colchíes de molas superduros. Fazem-se Umhrm reformas gerais assim como também
— Sr. Antônio.
qualquer estilo de estolados. Tel. 27-8945
18303 83

LUSTRADOR

Mudanças
com
Locais
e estaduais,
pessoal prático para montagem e desmontarem de móveis, planos etc. Empresa de
Transportes Glomar.
Escritório:
Roa Real
Grandeza,
358, casa 3. Botafogo — Tel.
46-5849. 22085
83

SALA DE JANTAR marfim, me*
Ba, 6 cadeiras, buffet, 2.30 mts.
e bar espelhado tudo 100 mil.
Urgente Av. Princesa Isabel, 386,
casa 16, sp. 101.
^^^
VENDO marfins chineses, só pa—
• tapetes
ra coleclonlstas
orientais, Bukara — depois das
3 horas da tarde — Rua Tlmó*
teo da Costa 218, Leblon.
52464 83

TAPETES FICAM

NOVOS
Tlnturaria "METRO" dos
tapetes, lav», tinge, reforma,
dedeti» e engoma — Orcamento sem compromisso. Tel27-3480. Rua Nasc. SUva, 86,
casa 2 — Ipanema. Filiais:
Laranjeiras, Jardim Botânico — Compro tapeies persas
usados. 2771P 83

CORTINAS JAPONESAS
DIRETAMENTE DA FABRICA
Complete a decoraçlo de seu Ur com ai modernas t decora*
tlvas cortinas feitas de palito de madeira, env-rnlzadss oa plnUdas em fino acabamento. Orçamento — 28-0912 — SANTOS.
• Fornecemos também p/ Capital e Interior. 15257 83

"ARMÁRIOS

EMBUTIDOS

Pronta, entrega 3x3 c 2x3. Fazemos iob-medlda em eedro, rivluna, peroba, Jacarandá, pintado oa en-emlzado.e Visite noiu
9433 8]
fábrica na Av. Bnbarbana, 1185. Tel. 49-043] — Benflea.

PAPEL DE PAREDE
PRESIDENTE

Nacionais e estrangeiros, Temos colocadores. Forre
a sua casa e pague em 3 e 5 vezes. Orçamentos s/ com—
promisso no local. Fábrica própria. R. Inválidos, 96
Tel. 32-2054. Loja — Av. Copacabana, 620 - 1.° and.
Tel. 57-3695. Visite-nos ou telefone. 9637 83

CORREIO DA MANHA, Terça-feira, 14 de março de 1967
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AUTOMOBILISMO

Revendedores VW do México
marcam reunião no Brasil
Fato que pode servir como demonstração das grandes possibilidades de integração comercial do continente
latino-americano é a realização, no Brasil, da próxima
Convenção Anual dos Revendedores Volkswagen no México.
Interessados em dar nova dimensão às suas atlvidades no mercado automobilístico local, os empresários
mexicanos procuram colher, em nosso Pais, os resulta-

dos positivos da experiência da Volkswagen brasileira.
A comitiva integrada por 110 pessoas chegará a
São Paulo, no próximo dia 16, para conversações com
dirigentes da Volkswagen e revendedores. Posteriormente, no dia 20, instalarão os trabalhos da Convenção aqui
na Guanabara, com sede no Salão Nobre do Copacabana Palace.

Aston Martin
en Le Mans

SP tem
corrida

LONDRES
(BNS - CM) — O líder do campeonato mundial de automobilismo do corrente ano,
mexicano Pedro Rodriguez, inscreveu-se na Corrida dos Campeões, que será realizada em 12 de março, no circuito de Brands Hatch, nas proximidades de
Londres, sob o patrocínio do Daily Afail.
A corrida será a primeira a ser disputada no corrente ano na Europa com carros de três litros, Fórmula
de Grande Prêmio. Rodriguez dirigirá uma CooperMaseraüAnunciou-se também nesta cidade que, no corrente
ano, a Grã-Bretanha inscreverá um carro na Corrida
de 24 horas de Le Mans com todas as esperanças de
vencê-la. Trata-se do novíssimo Sola-Aston Martin
GT, capaz de uma velocidade de 320 quilômetros horários.
Três desses carros íoram inscritos na corrida de
junho próximo e é quase certo que o antigo campeão
mundial, John Surtees, dirigirá a equipe em nome da
Grã-Bretanha.
Até então, na corrida de Le Mans, a Aston Martin
disputou somente prêmios especiais e não a vitória total na prova.

SAO PAULO (Sucursal) — Apesar das brigas interminávels que vêm enfraquecendo paulatinamente nosso incipiente esporte do motor, dia 19 próximo (domingo),
com largada à meia-noite, será desenvolvida em São
Paulo a "12 Horas de Interlagos", patrocinada pela
Willys Overlana do Brasil e supervisionada pela Federação Paulista de Automobilismo.
Todos os volantes recentemente suspensos pela FIA
em provas internacionais, atendendo à .olicitação do
superado Automóvel Clube do Brasil, nesse setor, partiriparão dessa corrida que poderá contar também com
representantes da Guanabara, Rio Grande do Sul, Paraná, Brasília e Minas, para onde já íoram enviados convltes.
Às 17 horas de sábado, o programa será aberto com
desfiles de bandas e fanfarras e com shoto do Corpo de
Bombeiros e astros da TV. À meia-noite em ponto, será
iniciada a "12 Horas", tipo "Indianápolis", com o protótipo "Bino", da Willys, como carro-madrinha. Os prêmios alcançarão 15 milhões de cruzeiros velhos.

Curso de
pilotagem

Novos pilotos
em Indi

O curso de pilotagem criado pela Federação Carioca de Automobilismo obteve tal aceitação que leva
a crer na renovação e, conseqüentemente, no crescimento do esporte motor no Estado da Guanabara.
Duas turmas estão completas e os alunos iniciarão
em breve as aulas teóricas que serão ministradas à
noite, na sede da Feedração, à Rua Voluntários da
Pátria, 138, passando em seguida para as aulas práticas nas pistas do AIR. Hoje, às 18h, encerram-se as
inscrições para mais uma turma,

INDIANÁPOLIS (France-Press) — Nove pilotos participaram pela primeira vez, este ano, da famosa corrida automobilística de Indianápolis. Trata-se do belga
Lorenzo Bandini, do neozelandês Chris Amon, do britânico Peter Revson e dos norte-americanos Al Smith,
Ronnie Buchnum, Lee Roy, Ralph Liguri e Bruci Jacobi.
Numerosos ex-vencedores dessa prova ou veteranos da mesma também já anunciaram sua participação, como os britânicos Jlm Clark e Grahan Hill e os
norte-americanos Joe Leonard e Jerry Grant.
A data-limite de inscrição é 15 de abril. Os treinamentos começarão a partir deste mês e as provas
para
a classificação nos dias 13, 14, 20 e 21 de maio.
A corrida terá lugar no dia 30 de maio.

R. C. BONFIM

KARMAN-GHIA — Compro de
particular para meu uso Pago
a vista, 38-3816. Sr. Mlchei.

AERO WILLYS
AERO
WIIXYS — Compro
mesmo precisando do consertos, voa a domicilio e pago
Imediatamente a dinheiro» 6
Bó telef. 29.J7J8. IVAN.

DAUPHINE
DACPHINB — Compro mesmo
precisando do consertos, vou a
domicílio e pago Imediatamen.
te a dinueuo, é só telefonar
29-1738. IVAN.

KARMAN-GHIA
KARMAN-GHIA - Grená 63/61
— à Vista ou com facilidade —
todo equipado — ótimo estado.
Av. Princesa Isabel, 386 casa 6.
—
Com
KARMAN-GHIA 64
26.000 kms — único dono, bem
equipado. Vende-se â vista. Tratar com Suzuki Tels 52-8350 c
52-3483.

KOMBI — Compro, mesmo precisando de consertos, vou a domicilio e pago Imediatamente a
dinheiro, é só telefonar 29-1738.
IVAN.

CHEVROLET
CHEVROLET — Statlon — 6 cil.
mec. 62, excelente estado, único dono. Quarta via. Preço a
combinar. Ver R. Vol da Pátria,
139 — 46-2543 - Rodrigues.

VOLKSWAGEN

TEIMOSO
TEIMOSOS, DKW, Kombls, etc.
Evitamos a ferrugem, ruídos,
desapertos, grilos e calor c/ apllcação de Protection Car — Tel.:
30-6514 — Av. dos Democrâticos, 156.
67252 64

Compro Tudo
Televisões, geladeiras, máqulnas de escrever, pratarla, gra*
vadores, etc.

TEL.: 43-8719
963S

TV-COMPRO

60

—
Compro
VOLKSWAGEN
mesmo precisando da consertos, vou a domicilio e pago
Imediatamente a dinheiro, é só
telef. 28-1788. IVAN.

GORDINI
GORDINI 63 — Único
ticular vende. 25.000
nas. Realmente novo.
bino, 42 — Garage,
regado.

dono, parKm. ApeR. Bamc| cncar-

KOMBI
KOMBI Stand, 66, estado nova,
perfeita em tudo Equipada e
com rádio. 5.800,00 ft vista. Ver
R. Vol. Pátria, 139 — Rodrigues.

DIVERSOS

DKW-VEMAG

DKW-VEMAG-NOVOS OU
USADOS - Antes de (omprar ou trocar é de seu
interesse visitar a GÁVEA
S/A — Rua São Clemente,
91 - Tel.: 46-1414 QUE TROCA E FINANCIA.
8013 64

RÁDIOS E TELEVISÕES
TV ADMIRAL 19" USA moderna vendo urgente 300 mil. Av.
Princesa Isabel, 386, casa 16 —
apto. 101.
RADIO DE PILHA — Gravador,
R.
Sen.
Vitrollnhns, relógios,
Dantas, I, 5." and,
TELEVISÃO — Atenção, préci¦amos vender urgente 30 TVs, 13,
19 e 23 polegadas, novas na gaPreço
60% a menos.
rantla.
Aceitamos sua TV usada, parte
lie pagamento, vendemos á vista
ou financiadas. Todas as mar.
cas. Ver exposição. Av. Copacabana, 581, sala 211, 36-1952.
GRAVADOR — Vendo americano. Pagamento A vista. Tratar
tel. 45-2023.
TV PHILCO moderna 110 funclonondo excepcionalmente nos
5 canais. Vendo urgente 270 mil.
Av. Princesa Isabel, 386 casa 16
apto. 101.

TAX DKW a melhor oferta negoclo urgente enxuto, ver A Rua
General Argolo 224, sr. CHICO.

COMPRO PAGO HOJE, 1 televisão e 1 geladeira. Qualquer marca. Resolvo rápido.
Telefone
a qualquer
hora
36-3652.
— Televisão
COMPRO
de
qualquer tipo, geladeira, stcreo, Hi-Fi. Telefone hoje —
D7-1596.
22731 60
COMPRO — 1 Televisão dè
qualquer (ipo, 1 geladeira moderna. Pago na hora a qualquer hora — 37-6517.
60
22730
TELEVISÃO 21" marfim Invlctus ótima nos 5 canais rádio 3
faixas tudo 160 mil. Siqueira
Campos 241 apt. s| 101 — 57-2014.
VENDO TV, americana GETnõvã
—
peq. mod. 1967 NCrS 420
27-8573.
TELEVISÃO GE, 19" vende-se
barato por salda do pais. R. vise.
Plraja, 455/704, Ipanema o aparelho tem poucos meses dc uso.
GE - PHrLCO"-"phlllips~Standard —
ABC — Zenith.
Grandes e pequenas. Novas na
embalagem. Garantia de fábrica.
Menor preço do Rio Rua das
Marrecas 43 — Tel: 42-4774.

ANTENA-TV

Televisão,
compro pago Instalação ou Revisão, hoje
bem íunc. on c/ pequeno de- mesmo.
Garantia e preço
leito, tel. 43-0458. Sr. Lima. módico. Tel: 52-3872.
60
60
29741.
23779
"VITROLAS

A PILHA E LUZ PORTÁTEIS"

Rádios, gravadores, radlovltrolas, ventiladores, barbeadores amlhas, cristais e cabeçotes Philips, saflra e diamante, antenas de ridio e T.V., lanternas, lâmpadas em geral, válvulas, pilhas, fios, solda, material elétrico, copos Arno e Walita, exame de válvulas consertos garantidos de rádios, gravadores, TV, radlovltrolas de quaisqner marcas, vitrollnhns de pilhas, etc. Philips Philco — Rua 7 de
Setembro n.» 38 - _.«. Tel. 22-5882. Vendas i vista e a prazo.
SOM 60

CONSERTO DE TELEVISÃO 45-8210
Vendas de peças e acessórios para rádios e T.V. Zona Sul e
Norte, na hora e no local, tidas as marcas, especialidade em
Philips, Philco, G.E. e Standard Elfctrlci. Não cobramos visitas.
Serviços de garantia real. Colocamos e revisamos antenas de T.V.
— ELETRÔNICA DO CATETE 1.TDA. — Rua Sào Salvador n.« 6.
60
23781

RÁDIOS TRANSISTOR PARADO?

ALTO-FALANTE Pioneer PW —
12-A, Braço Rek-o-Kut Stcreo
c/2 cab, 42-4437.

SEU TV PAROU?
Consertamos hoje mesmo
em sua residência. Não cobramos visita. Tel: 43-6126.
23780 60

DKW, Rural, Gordini, Simca,
compro, mesmo precisando de
consertos, voa a domicilio e
pago à vista, a dinheiro, é só
telef. 29-17S8, IVAN.

2.° Caderno

EMPREGOS DIVERSOS
OFERECE-SE empregada capixaba, faço todo serviço, tenho 38
anos, ord. 45 mil, tel. 22-56B3.
ENFERMEIRO — Aplica-se 6Órõ!
lnjcçõea etc , de acordo c| a let
recente. Tel.: 45-8266, CELSO.
50
8012
PRECISA-SE mulher para uma
senhora co. Portuguesa — Espanhola para todo serviço apartamento, piscina. Rua Francisco
Sâ, 311 ap. 909.
PRECISA-SE — Um mecânico e
um rebocador para casa de bicicletas em Botafogo — Rua Real
Grandeza, 160 — Paga-se bem.
SECRETARIA, pagamos 350 mil',
dat., 200, aux.
contab.,
250;
aux. escrlt., 180; recep., 150;
atend., 150; boys, 115 — Das 8
às 12 — Erasmo Braga, 227, saIa 31S.
RELAÇÕES PÚBLICAS
- S«£
nhor ou rapaz, de gabarito Pagamos 300 mil e mais
30% de
comlssSo
—
Erasmo
Braça.
227—315.
PINTOR E PEDREIRO — Atende-se também serviços de garç&o. Tel.: 47-3315, às terças-felras. sr. ARMtMIO.
CARPINTEIRO - Armário embutldo colocamento de fórmlca
«-°M8. favor recado
ÍtIÍKIS!110ÁLVARO.
SERVENTE — Serviço Pln Boy —
Boliche Bossa Nova. no "Tem
Tudo de Madureira". Procurar &
tarde sr. SANTOS.

EMPR. DOMÉSTICOS
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PRECISA-SE
fachinelro para
casa de família competente com
de
lavar automóveis.
prática
Documentos e referências. Tel.
28-7417.
67256 51
OFEREÇO empregada com crianca todo serviço para pessoa
só ou casal. Tel.: 27-4357. Dona
BEATRIZ.
67258 51
OFERECE-SE cozinheira, faxinei^
ros,
engomadelras
lavadelras
perfeitas diaristas, tel. 22-9446.

LAVÃbEIRA~~Z
PASSA"DEIRA — Precisa-se para
família pequena.
Exige-se
referências. Rua Bulhões de
Carvalho, 356 — apto. 901.
EMPREGADA — Precisa-se para
casal c| 2 filhos. Ordenado CrS
70 mil. Nâo precisa lavar e possar. Av. Vieira Souto, 276, ap.
201. Ipanema.
PRECISA-SE aprendizes de manicure pedicure aluna em 10 aulas está pronta trabalhando, paga apenas 25 mil — Corte costura 16 mil ao mês. Av. Copacabana. 945-401 — 36-7724.
PRECI8A-SK empregada, serviço
casal. Paga-se bem. — Tratar
27-3120. Leblon. 58582 51
PRECISA-SE empregada para
arrumar e cosinhar trivial fino,
não lava nem passa. Ordenado
75.000 na Av.
Afrânio Melo
Franco, 125 — apto. 401, telefone 47-9751.
CASAL «/ filhos precisa emp^
para cosinhar e arrumar. 221,
Rua Redentor — Ipanema — tel.
27-3127.
WBNHOR só, cj um menino, precisa pessoa c| ref, p| companhia
• alguns -errlço_. Av. Heitor
Beltrto, 6, ap. 101 — Tijuca —
à noite.
OFERECEM-SE domésticas, iaxineiras, cozinheiras, lavadeiras
e passadeiras ou serviço geral,
só diarista. TeL 22-6175.

COZINHEIRAS

52

PRECISA-SE — Cozinheira casal com 3 filhos, que dê refeíênclas. Pago bem. R. Viúva
Lacerda 218. Tel. 46-9882.
67255 52
OFERECE-SE
cozinheira i(imõ.
Mineira de Uberaba, quero ganhar 50 mil. tel. 22-5683.
PROTESTANTE-cozinhelra~trir
vial, chegada Paraná salda 15 x
15 dias, entro hoje 22-5683
COZINHEIRA forno oferece-se
Sta. Caratin-, multo ligeira quero ganhar 40 mil, tel. 22-5683.
PRECISA-SE
cozinheira.
Ruâ
Toneleros n.° 146. ap. 202.

PROFESSORES

OFERECE-SE cozinheira mineira. lorno fogSo, podendo viajar, boas reis. tel. 22-9446.
COZINHEIRA — Precisa-se boa,
com referências p| pessoa. Sòmente cozinhar. Ord. 80 mil. R.
Domingos Ferreira, 178 — apto.
1101 — Tel. 37-8431.

INGLÊS — Americano ensina na
casa do aluno, conversação gramatlea, viagens negocio, 45-1352.
PROF. CORTE^-TCOSTÜRA-^
método
Dá aulas à domicilio,
prático. Praia de Botafogo, 340,
apt. 523, Edy, tel. 47-3138 — Recados.

COZINHEIRA — Precisa-se
uma de trivial fino. Paga-se
bem. Praça Eugênio Jardim
n.° 6 ap. 1001. Tel. 57-4948-

CURSO de flores, decapê, frutas,
uvas aveludados, garrafas e ânforas e encomendas, R. Toneleros
271/201, fone: 36-1596.

OFERECEMOS ótimas cozinheiras do várias categorias, com
cartelta e boa. referências. Telefone 52-4804. 19818 52
PRECISO cozinheira de fornoe
fogão, ordenado até 120 mil
uma do trivial até 80 mil. Av.
Copacabana 534 ap. 402. Trazer
documentos.
AGENCIA ALEMÃ — OLGA —
37-7191. Paga impostos, tem aivara e escrita fiscal. Escolhe cozlnhelras de forno-fogão. do trivial fino e de todo serviço.
PRECISA-SE
bõã
cozinheira
que faça outros serviços de pequcna família. Tratar pela manhã. r. Caning, 22 ap. 704.
7154 52
PRECISA-SE boa cozinheira que
faça outros serviços de pequena família. Tratar pela manhã,
R. Gustavo Sampaio 194 ap.
1002.
7155 52

com prática boa aparência. Ordenado CrS 70.000. Rua Almirante Tamandaré 53 ap. 301, Fia5987 53
mengo — Tel. 45-5476.
OFERECEMOS ótimas arrumadclras-copelras c babas com ótlmas referências e documentos.
Tel.: 53-4604. 19817 53
PRECISA-SE copeiro. Rua Tongleroa n.o 146, ap. 202.
PRECISA-SE de uma boa copeira e arrumadeira que tenha
muita prática do serviço. Pagase bem,
60.000 cruzeiros para
começar, que tenha boas referênclas, carteira de trabalho e
quo durma no emprego. Tratar
com D. PAULA, à Rua Flgueiredo de Magalháes, 304, ap. 1002.

COPEIRA — ÁRRUMADEIRA — Precisa-se para família pequena. Exige-se referênclas. Rua Bulhões de Carvalho, 356 — apto- 901.
PORTUGUESA — Precisa-se
para coperar e arrumar para
casa de tratamento — Tratar Av. Rui Barbosa, 500 —
201. Tel. 25-4761. 67260 _53
ARRUMADEIRA —COPEIRA — Para casa de tratamento.
Exigem-se referências. Av. Ataulfo de Paiva
n.° 1165/301.
COPEIRA-ARRUMADEIRA - Preclsa-se, com prática e referências, para casr. de tratamento.
CrS ,5.000. Avtnlda Atlântica,
?170. 9.o, ap. 90. Entre Bolívar
e Xavier da Silveira.
OFERECE-SE copeiro casa de
alto tratamento, com referências
3 anos de casa Chamar JOSÉ,
25-8234.

COPEIRA — ÁRRUMADEIRA, precisa-se de ótima aparência, servindo à francesa,
p/ casa de alto trato. Preferência portuguesa, referência, ótimo salário. Av. Vieira Souto n.° 230 apto. 101.

AMAS-GOVERNANT.
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BABA — Para três crianças,
competente, paga-se 90 mil. —
Telefone 47-5301. Rua Nnsclmcnto Silva, 121.

TÉCNICO ALEMÃO

Precisa-se com experiência, para Indúsfria Têxtil. Rua Borborema, 249 - Madureira.
Apreseniar-se depois das 9 horas.

ORÇAMENTOS GRÁTIS
ELIANE DISCOS — ZONA SUL E NORTE
Conserta-se todas as marcas de T.V. Especialidade em Philco
— Philips — GE — SE e outras marcai. Aparelhos elétricos domestiços em geral Colocamos e revisamos antena de T.V. Servlços garantidos, preços módicos. Rua Barata Ribeiro n.° 201 —
Loja.
237M
60

INGLÊS AMERICÀNOrno~Cursõ

Roosevelt, com comnleto, moderno sistema audiovisual nrâtico.
Inauguram-se rápidos treinos Intensivos de 1-2 meses para viagem, emprego, orovas, etc. Senador Dantas, 117, gr. 935. Tel.:
52-9849.

APRENDA a dirielr. VÕcê~dá~o
carro, eu dou a aula, Vou a domlcillo na Zona Sul. Preparo
documentos sem cnhrar taxa.
Tratar: 57-7845 MAURÍCIO.
APRENDA a dirigir cm Vn'ks
e Gordini. Apanho a domicilio
na Zona Sul, Preparo dorumentos e n'o cobro taxa d» inscrloáo. Tratar: 57-7845 MAURICIO.
PROFESSORA particular dá aulas para o primário. 47-3261.
MATEMÁTICA — Prof. Militar.
Falta de base. Aulas individuais.
Acompanhamento durante o ano.
Tel.: 38-2520. — Grajaú.
MATEMÁTICA — Admissão —
Ginásio — Pré-Normal — Curso Kremer-HIram Jscaues — Laranjelras — Aulas individuais e
cm empo. Cel. Bezerra — Tel.:
26-5074 — J. Botânico.
APRENDA tocar de ouvido, piano e violão. O Pianista Cerqueira do "Iate Club", ensina no
melhor estilo qualquer ritmo,
(qualquer idade). Atende a domlcillo. Em suas festas contrate seu excelente conjunto. Tels :
resld.: 45-3123 e à noite 46-8100.
ENSINASSE'- Mat^áTca7~CeÍio
Tel.: 27-9978 — Preço módico.
CURSO gratuito — de Chinfs
Inglês, conversação e literatura,
Português,
estreníeiros.
para
Tel.: 23-9445 ou 37-6249 — Ci-

nelflndia.

VENDAS
LIVROS USADOS — Compro blbllotecas e avulsos, revistas, publicações oficiais, documentos,
gravuras e mapas. Tel. 45-4649.

mário de 5 nortas. Urgente,
à vista, 57-09G0.

lêenico Mecânico

Consertamos Televisões - 37-0432

PORTUGUÊS, INGLÊS'E MATEMATICA — Preparação intensiva para exames e todos os
fins. Tel.: 46-9755 — Copacabana.

AGENCIA ALEMÃ — OLGA —
37-7191. Paga impostos, tem aivar& e escrita fiscal.
Escolhe COMPRO TUDO USADO — LIcopeiras, arrumadeirai brasllei- vros, TV, discos LP, gravador,
acordeão, enceradeira, ventilaras e estrangeiras.
PRECISO copelra e uma babá dor, binóculo máq. escrever blcicleta
etc. 45-8582 Sr. JUCÁ.
espanhola
ou
portuguesa ou
brasileira com documentos. Ordenados até 150 mil. Av. Copa- . COMPRO 1 piano. 1 TV, 1
cabana 534 ap. 402.
geladeira, 1 estéreo, e 1 ar-

INSTRUMENTOS PHILIPS
—
Vendo pela melhor oferta, GM
4144 ponte, GM-2307 Ger. áudio,
GM-8005 mllivoltlmetros AC. —
TÁVORA 23-2183 R. 6 — 48-4792.
à noite.
TV. Stereo. Hi-Fi. Ridio. Conserto». Tel. 27-6880 Sr. PETER.
23468 60

VIOLÃO método prático p| princlpiantes, só crianças c senhoras
20 mil ao mes, Av. cop. 945-401
36-7724 D. SILVIA.

CURSO prático e rápido. 3
aulas por semana, órgão eletrônico, violão, canto, açordeon, piano de ouvido ou n/
53 música, piston, baixo, bateARRUM.-COPEIRAS
rh, também a domirflin —
(Conservatório) — Telefone
—
Precisa-se 37-3642.
ARRUMADEIRA

PRECISA-SE de governanta
p/ 2 meninas em idade escoCOZINHEIRA — Fazendo lar, de preferência falando
serviços de arrumação para inglês ou alemão. Idade 20/
família estrangeira. Exige-se 30 anos. Ref- Av. Vieira Soumesmo precisando de con- referências, documentos
e to, 230/101.
sério pago a dinheiro. Tel. boa aparência. Paga-se mui29-1738 de dia ou 34-0468 à to bem. Apresentar-se Rua AGENCIA ALEMÃ - OLGA —
Paga impostos, tem ainoite — IVAN.
15249 64 Prudente de Morais 101 apt. 37-7191.
Escolhe
vara e escrita fiscal.
802. (Pr. General Osório).
babás e governantas portuguSsas
e
brasileiras.
52
22732
— Precisa-se p| 2 meCASAL
precisa
cozinhei- BABA
ra de trivial finíssimo pas- nlnos em idade escolar, ótima
aparência
e c| multa
sando alguma roupa.
Exi- Sabendo ler e escrever, prática.
ótimo
gem-se referências. Av. Ata- salário. Tratar na Av. Vieira
nlfo de Paiva, 1165/301.
Souto, 230|10).

COMPRO AUTOS

CORTE COSTURA método prático e rápido, 16 mil ao mês. também aceito feitlos, a partir de
15 mil, trlcot. 4 mil a hora. R.
Henrique Osvald 3-409 36-7724.

29728

FAMÍLIA CANADENSE vende,
viagem, Ar Condipor motivo
clonado 'Fedders' estado nfivo.
Secador Elétrico 'Hotnolnt', Conde fita.
Junto Hi-FI, Gravador
Máquina 35 mm 'Agfa Karat'
com Trlpodc Profissional, Accordeon Suíço, Tela para protetor.
Whisky importado. Copos, Ventlladores,
Prinnuedos.
Livros.
Preços Baixos. Rua Ferreira Resende 27, Lagoa (esq. Rua Sacopa).
V. ESTANTE escrivaninha gde.
cama bellche solteiro, 2 mesas
formlca, lado sofá, 3 poltronas
"Fergo", 45-0988.
COMPRO Antigüidades obietos
porcelanas,
de arte, pratarias,
cristais," moedas, comendas, meetc. —
marfins
dalhas. quadros
58-8352.
VENDE-SE cama casal peroba
colchão molas 50.000. Bicicleta
Monark, 28 — 50.000. — 46-5329.
MIMEÔHRAFO americano, stenmarca rio rminrlo,
cil, melhor
Fem uso algum. Tel. 34-9137.
Sr. Lessa, à noite.
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Encarregados de Manutenção e
Montagem para Indústria Têxtil

COFRES — Residencial e Comercial, Arquivos cm todos os
tipos, à vista e a pra/o. Beco
do Tesouro. 14. Tel 43-7196. Esquina da Av Passos, 53.
2 CIRCULADORES DE AR novos, tábua de passar, máqulna Slnger. B-hy, 1 Elna. 1 cazenrior, asnirador Flrtrolux, i>rro GE, todos TIRA, Marquês São
Vicente, 15S/102.

COMPRO PAGO HOJE —
Piano — 1 televisão — 1 geladeira — 1 ar cnrtdieionado — 1 stereo ou Hi-Fi — 1
máouina lavar — Telefone a
qualquer hora 36-3652-

—
Professora
FRANCÊS
com prática, Leciona aula de
os
cursos
prigramática para
mário, ginasial e clássico —
informações pelo tel. 47-3902.
67257 87
ESCOLA DE ELETRÔNICA —
Klystron ZS, e ZN cursos, básico, riidio e TV, registrado
DEMS ZS — R. Vise. de Plraja
452. Tel.: 27-0939, ZN, R. Carlos de Souza 262 — Madureira
tel.: 28-7617. Adultos e juvenil.
ALFABETIZAÇAO e primário
esnecial para retardados. SemiTel.:
conduçjo.
Internato
e
27-4596.

TAQUIGRAFIA MARTI em
Pari.
e Inglês.
Português
Ancom. jurld. e diplom.
las individuais. Tel. 47-1952.
PORTUGUÊS — Aula IndlvlGinásio.
dnal. Atualização.
Redação. Inf. 46-8855 — D.
*VONNE.
PRECISA-SE Prof. de Francês
para 4 turmas e Geoerafia para
3 turmas do Ginásio. Tratar, Lucidio Lago, 292, Méier.
36263 87

TAQUIGRAFIA — Aula Individual. Método rápido, 30 au.
las, Incluindo velocidade. Com
iliplnma. D. YVONNE. Inf.
46-8855.
AULAS Profs. acads. de engenharin Fislca. Química. Mat. —
Ginásio e Clent. Inf. cl o Prof.
MARCELO. Tel. 57-2340. das 20
às 22hs
9603
87

Secretariado
O Centro Taquigráflco Brasi.
leiro está recebendo matrícuias para o curso acima e
mais: Estenodatilógrafo, Datilografia, Poituguês, Matemática, Contabilidade, Inglês e
Relações Públicas. As aulas
serão iniciadas em 15 de mar.
ço. Praça Ftoriano, 55 12? (Cinelândia) — Tels.: 52-2972 e
52-C618. 19318 87

ADMISÃO ESPECIALIZADA
DO GENERAL VICTOR
Turma de 18 alunos (as). Inlcio: 17 de março — Mat. abertas. Leblon — 47-8246.
29502 _7

VESTIBULAR-ENGENHARIAFilosofia — Química — Arquitelura. Turma IME — Especial —
Aviso: você agora'pode prepararse com excelente equipe de professóres
militares do
próprio
IME, PUC e ENE. CURSO VALTRAN-OBERG — Profs.: Zenóblo,
Janir, Wanderley, Hélclo, Malaqulas. Oberg Paula. Rangel. Milton. Centro: Pres. Var«as, 529 —
22? — Tels. 23-2413 e 46-5667. TIjucá: Barão dc Mesquita, 215.
19728 87

DIVERSAS
COMPRO 1 máquina de escrever de mesa e 1 portátil
antiga ou moderna. Pago à
vista 58-8814. Sr. Melo.
89
9634
FAMÍLIA que viaja vende aigumas peças (porcelanas, aparelho de chá em prata de lei,
etc.)
a particular.
Telefonar
marcando hora, para 36-3121,
por favor.
MEIAS ELÁSTICAS para varlzes, americanas, 10 diferentes tipos, atacado e varejo. Depósito
de fábrica USA. Av. Copacabana 435, s| 301.
COMPRO televisão qualquer estado, máquinas escrever, calcular, projetor cinema, usados,
à vista, a domicilio. 57-0222.

EMBAIXADA AMERICANA
— Vende-se — Aceitam-se
pronostas nara a venda nela
maior
oferta dos seguinte*
veículos no Estado: (1) 1963
Plvmonth. St. Watron; (1)
1963 PIvmoulh, Sedan:
(1)
1964 Plvmnnth, St. Wagnn;
<n 1964 Willys Jeen; (31
JS64 Chevrnlct. St. Waeon: e
(2) 1964 Chevrole»,
Sedan.
Os veíeulos acima mencionados pndem rer vistos na gerarem da Efinaivida Ame-lcarv>. Av. pTccjfipnf,» Wilson,
147. das <)h às )6h diàrtamente, tle segunda à sextafeira. As nrnpostas, que deverão ser fechadas, serão areiIas até as 14h horas do dia
17 fle nmçn de 1967. na saIa 299. di Fmtflxada Amerimna. P. S. As propostas
pira a referida concorrência
a.ccüas
só serão
oua"do
nomnan'<adas de um chemie visado nn valor de 10%
(dez nnr-eento) da auantia
mencionada
nronosta.
na.
Posteriormente devolveremos
es re^neetlvos chennes
aos
concorrente» que não forem
bem sucedidos.
COMPRO — Antigüidades —
Moeda*, prata, tapete, porcelana, nistals, biscuits, plano,
Tel.: 36-1219.

Precisa-se, com grande experiência no

HIP. DINHEIRO
A JUROS empresto de 1 a
10 milhões em uma ou mais
hipotecas de prédios mesmo
em construção. Tel: 23-3870.

3 A 100 MILHÕES

Emprestamos sob hipoteca ou
retrovenda de Imóveis. Solução
em 48 horas. Adiantamos para
certidões.
As
melhores taxas.
Trazer escritura. Av. 13 de Maio,
13 — 159 andar, sala 1516 — tel.
42-9138.
29513 82

DIVERSOS
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TELEFONE 52 — Cede-se extensão cartas p| e portaria de Jornal. n.c 8007.
~pèlêT
LIMPEZA' de
com" Íonga~
e
tratamento,
marque
prática
sua hora Tel.: 34-8497, com D.
Alzira.
CONSERTO, reformt cm geral
de fogão a gás e máquina de
lavar Rua dos Inválidos, 94 —
Tel. 52-6303.

PERUCA em 3 aulas. Limpe2a de pele, maqullagem.
Unhas e cilios
"Xi.-uisistomar". Consertos com garantia e orçamentos
Vengrátis, do rolos, trança, postiços.
chino, de caconsertos em 24 horas. GRAVADORES, TVs., RADIO DE PILHA E
belo
e de fibra p/ fantasia.
LUZ, VITROLINUA8, AUTOMÓVEIS, etc. Travessa do Ouvidor
n.« 4 - 2.* andar. Abrimos aos sábados (próximo k Rua I dr Se- Preço NCr$ 30,00. Rua Baratembro).
18459
60 ta Ribeiro, 87 sobreloja 201.

DINHEIRO — Descontamos
vinculadas
a
promissórias
Solução
venda de Imóveis.
rápida.
Trazer escritura e
títulos. Av. 13 de Maio n.°
23 — 15.° — sala 1.516. Tel.
32-9102.
ATENÇÃO - Dinheiro — Emprestamos dc 3 a 10 milhões
sob hipotecas on retrovenda
de Imóveis. A» melhores taatas. Solução em 48 horas.
Adiantamos para certidões.
Trazer escritura. Av. 13 de
Maio, 23-15* andar sala 1.516
— Tel.; 42-9138.
ATENÇÃO — Dinheiro — Vendeu seu prédio, terreno ou apartamento? Compramos S a 8 prestações i vista. Tratar Av. Rio
Branco 39, 18.° and. S. 1.804.
CAPITALISTAS — Necessito oitenta milhSes. Garantia hipoteca apartamento melhor local Copacabana. Dispenso intermediario. Telefone 28-4630.

ACIMA DE
5 MILHÕES
Hipoteca ou retrovenda de
GB —
prédios ou aptos, na —
Faremos solução 48h
Tel:
22-4337 daa 12 às 18h.
6046 92

ramo.

GELADEIRAS

Rua Borborema, 249 — Madureira.
29729

55

OURO E JÓIAS
CAUTELAS
Jóias
antigas,
modernas,
brilhantes, ouro velho, prata,
néscio honesto. Atendo domloíllo, Largo Carioca, 5 si
118. Tel.: 42-9223.
5373 76

CAUTELAS
Jóias, brilhantes, ouro velho
compro. Pago bem. Rua do Ouvldor n° 169. sala 213 — esq. de
Uruguaiana, sr. GARCIA.
29722 76

BRILHANTES - JÓIAS - CAUTELAS

COMPRO. Pago o real valor atual Moedas. Preferencia negócios de vulto. Atendo a domicilio. RUA TJRTJGÜAIANA, 86 - 7.» AND. - S/ 703. ESQUINA DE OUVIDOR. — TEL. 43-2312.
6070 76

BRILHANTES - JÓIAS - CAUTELAS

&ELADETP.AS - Técnico estrant;.
a domicilio, serviço rápido e honesto. Tel. 48-4919, sr. SOARES.
GELADEIRA nova Brastemp 8.5
último
modelo,
retilínea
pi3
nunca íoi ll&ida, 5 anos de garantia, vendo urgente 3P0 mil.
Av. Princssa Isabel, 386 casa 10
apto. 101.

BORRACHA de geladeira, todas
marcis — Pintura, conserto é
rc^ulrqen. do porta — Colocac5o dia c noite. Tel.: 45-7412
ST. GILBERT. 18464 59

BORRACHA DE GELADEIRA"
Todas marcas constrto de port? pintura. Tel. 45-7412 — Sr.
GILBERT. 18163 59

CONSERTO DE GELADEIRAS
Máquina de lavar, pintura Duco
a domicilio. Guarde 27-307(3.
29858 59

MÉDICOS
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GELADEIRAS PROSTATITE
35.000
EIRITE

Pinta-se à pistola a domicilio,
com tratam-nto nav.il contra a
ferrugem. Troca-se borracha, i5
mil — Atende-se cm quplquer
bairro. Tel. 57-0151, sr. ALBERTO.
19807 59

Pago o máximo por quilate. Atende-se a domicílio ANIMAIS E AVES
63
paro negócio de vulto, com Sr. HENRIQUE — Ay. Princesa Isabel n.° 323, sala 512 — Telefone: 36-2203.
DINAMARQUÊS Gigante — O
Canil S Lagos vende filhotes
76 com pedigree.
23697
27-4274.

Tratamento suave, sem massagens, sem lavagens, etc, especialmente Indicado nos casos reslstentes às sulfas e aos antibióticos.
As melhoras sáo observadas, logo no Inicio do tratamento. DR.
SEBASTIÃO LOBO — Av. N. 8*
Copacabana 1.066, M 1.209, dás 10
ás 12 hs. 2?s, 4?s e 6*3.
23782

P0

CORREIO DA MANHA, Terça-feira, 14 de marco de 1967

2.° Caderno

NUMEROSO O CAMPO DO COSTA FERRAZ
A atração da semana é o
grande prêmio Costa Ferraz, em mil metros e com
a dotaçlo de cinco milhões
de cruzeiros. Destinado à
ala feminina, reuniu um

PATIENCE E CARURU SINALEIRO LEVOU
VEMEM CLÁSSICOS
A MELHOR NA LUTA
EM CIDADE JARDIM TRAVADA COM HANÓI
Dois clássicos foram corridos, domingo, em Cidade
Jardim. O primeiro, destinado a potrancag, com a
denominação Lula Alves de Almeida e foi corrido
tia grama leve, tendo «ido vencido por Patience,
uma filha de Gaudemaus e Prosodo, de criação e
propriedade do Haras Sfio Bernardo. Albêníio Barroso
foi seu jóquei e Alexandre Rostworowsky o responsavel. Correram somente 3 potrancag, cabendo a segunda colocação a Malaya e a terceira a Agitada.
Pouco depois da realização desta prova, caiu uma
tromba d'água, obrigando a
Comissão de Turfe a pássar para a areia as carrelo
ras restantes, inclusive
Clássico Herculano de Freitas, que teve como vencede
dor Caruru, um filho
Pharas e Premoline, criado
no Haras Bela Esperança e
de propriedade de Teotônio
Piza Lara. Gastão Massoli
foi o jóquei de Caruru que
apresentado
íoi bem
por
João Godoy.
O resultado dos nove páreos íoi o seguinte:
Luiz

Clássico
Almeida.

Alves

de

l.o Patience, A. Barroso
2.° Malaya, A. Bolino
1.° Páreo — 1.400 metros
l.o Dona Amália, J. M. Cavalhelro
2.° Eaglet, A. Cavalcanti
Vencedor (5) Crf 66.Dupia (34) Crf 150. Placês
(5). Cr$ 68 e (3) Cr$ 41.
Tempo 89s3/10.
2.° Páreo — 1.200 metros
l.o Goiânia, G. Massoli
2.° Sabbia, J. M. Amorim
Cri -.17.
Vencedor
(3)
Dupla (34) Crf 85.-Piacês (3) Crf 14 e (5) Cr? 30.
Tempo: 74s4/10.
3.° Páreo — 1.400 metros
l.o Miss Kraus, G. Amorim
2° Sayanlta, J. M. Amorim
Cr$ 32.
Vencedor
(7)
Dupla (14) Crf 28. Placês
(7) Crf 15 e (11) Cri 12.
Tempo: 88s9/10.
4.o Páreo — 1.500 metros
l.o Solferino, E. Sampaio
2.o Notable, G. Antônio

3.o Savoni, J. Gentil
Vencedor (7) Crf 211.
Dupla (34) Crf 176. Piacês (7) Crf 61 (4) Crf 66
e (9) Crf 64. Tempo: 97s.
5.° Páreo — 1.000 metros
1.° Marlella, A. Bolino
2.o Pangola, R, Machado
3.o Uraby, G. Massoli
Vencedor
Dupla (24)

Crf 47.
(6)
Crf 47. Placês

(6) Crf 30 (12) Crf 22 e
(7) Crf 29. Tempo: 69b.
6.° Páreo — 1.200 metros
l.o Caruru, G. Massoli
2.o Kosman, J. M. Amorim
Vencedor (4) Crf 28.
Dupla (33) Crf 77. Placês
(4) Crf 19 e (5) Crf 25.
Tempo: 74s8/10.
7.° Páreo — 1.000 metros
l.o Urundl, J. M. Amorim
2.o Austtn, M. Padlal
3.o Urbany, L. Cavalheiro
Vencedor (6) Crf 48.
Dupla (34) Crf 69. Placês
(6) Crf 18 (10) Crf 37 e
19. Tempo:
Crf
(1)
68s7/l0.
8.o Páreo — 1.600 metros
l.o Kid Galahad, A. Bolino
2.o Franco, C. Taborda
Vencedor (3) Crf 28.
Dupla (24) Crf 39. Placês
(3) Crf 22 e (7) Crf 27.
9.o Páreo — 1.200 metros
l.o Windy Day, A. Artin
2.o Stella Nera, A. Barroso
3.o Liripa, J. O. SUva F.o
Vencedor (7) Crf 91.
Dupla (44) Crf 160. Placês
(7) Crf 25 8) Crf 19 e (3)
Crf 21.
O movimento geral de
apostas somou: NCrf
474.272,00.

INSCRIÇÕES PARA
AS CORRIDAS DE
SÁBADO E DOMINGO
SÁBADO

DOMINGO

1) 2.100 — NCrf 960,00
Ocegrande 54, Cantilever 50, Fiel 58, Dingo 53,
Aimberê 59, London Tower
60 e Aventureiro 51.

1) Areia — 1.400 — NCr$
1.100,00 — Caucasiana 54,
Rainha Bela 55, Enase 55,
Salomé 57, Fair Girl 56, Estatina 56, Happy Princess
55, Santilina 53 e Lune 58.

2) 1.200 — NCrf 1.300,00
Tentation 59, Quaréa 57,
Prallnete 57, Gallantry 57,
57,
Azores
Eliane A. 57,
Trucha 57 e Old Cat 57.
3) Prova especial — 1.900
NCrf 1.600,00 — Ragpur 57, Charnot 53, Disto
55, Novamás
52, Massari
54, Lord Ricardo 55 e Fair
River

52.

4) 1.400 — NCrf 1.100,00
Havaí

54, Arkepan 53,
Seu Becão 55, Union-Street
Good
55,
55, Exagero
58,
Camafeu
58,
Hound
Full-Cry 55, Rajan 59 e
Trovão 57.

5) Grama — 1.400 —
NCrf 1.300,00 — Fronton
56, Kalapalo 60, Krivolo 56,
Ploco 56, Venuto 56, Frlsson 56, Drive-In 56, Feudo
Ragamuffin
52, Incat 52,
52, Fenton 52 e Albião 48.
—
1.300
6) Grama —
1.600,00 — Groenlândia 56,
Prateada 56, Mascotita 56,
Lulu Belle 56, Minha Gatinha 56, Soclla 56, QuarenRocha
tena 56, Diffah 56,
Negra 56 e Christlnè 56.
7) Grama — (Prova Es— 1.400 — NCr?..
pecial)
—
La Française
1.600,00
54, Eryma 52, Elora 52, Lutine 52, Happy Moon 52,
Prima Donna 54, Olalá 52,
First Class 55, Fairy Fiower 52 e Cura-Leufu 52.

8) 1.300 — NCrf 1.300,00
Dr. Osmane 57, Manicld
57, Celso 57, Realve 53, Matagato 57, Samovar 57, Hippo 57, Hal-Libio 57, Vapuã
e
Feitiço da Vila 57
57,
Sansoville 57.

9) 1.300 — NCrf 1.300,00
Love 57, Dolce
57,
Farnlente 57, Ferônla
Vestal Girl 57, Diorling 57,
Miss Seival
Virajuba 57,
Qual a
57, Vivandlère 57,
57, Estoniana 57, Veloclty
57. Jandlnha 57, Miss Kadina 57 e Happy Star 57.
Secret

2) 1.000 — NCrf 2.000,00
Suez 55, Xântico 55, SeHippos
55,
ven to Seven
55, Hararl 55, Seccion 55,
ZYZ 22 55, Cadipó 55 e
Saint Quentin 55.
3) Handicap Especial —
2.400 — NCrf 1.600,00 —
Caruá 56, Arminho 50, Ambicão 58, Princesita 52, Tajar 53, Salamalec 54 e Imperador Ricardo 53.
4) 2.000 —-NCrf 1.920,00
Nointot 56, Nastro
52,
52,
Laramle
52,
Copag
Gamblto 52, Adelmo 58, El
Ciclon 52 e Mogador 56.
5) 1.300 — NCrf 1.100,00
Cambroe}ra 53, Dlntel
56, Bahramdiso 58, Êvano
56,
55, Motur 54, Guardl
Bigurrilho 55, Arnagot 56,
Styx 58 e Kimimo 57.
6) Grande Prêmio Costa
Ferraz — 1.000 — NCrf...
5,000,00 — Edição 59, Velvetta 59, Old Flame 59, DlLa Flesta 57,
vetrida 59,
Susa 57, Diamellta 57, Gateza 57, Starita 59, Actress
57, Good Girl 57, Flanna
59, Fontanella 59, Praieira
57 e Forma 59.
7) 1.300 — NCrf 1.600,00
Gulrlanda 56, Bonnie Bi
56, Liza 56, Ilopa 56, Maharanl 56, Querubina 56, Farlady 56, Cara Mia 66, Séstria 56 e Tua 56.

8) 1.300 — NCrf 1.600,00
Gorino 56,
Chepiá 56,
Malaparte 56, Violento 56,
Mocani 56, Batovi 56, V/hite Hunter 56, Maxim's 56,
Canta'galo
56,
Mambrum
56, Gigo 56, Xlrol 56 e Micro

56.

9) Areia—1.600 —NCrS
1.100,00 — Emenda 55, El
Glorlous 57, Levltlco 54, Sisal 58, CHaleco 56, Mangetout 55, Quick Brown 56,
Barquito 53, Rei de Monlal
56, Falconet 55, Estádio 53
e Urutau 57.

A seguir, apresentamos o resultado completo da reunlío
realizada anteontem na Gavea:
l.o PAREÔS - 1.300 metros
NCr» 1.100,00 — (AP)
1.» Lady Peroba, TV. Filho 59
55
2.* Enase, J. Machado .
53
3." Salomé, J. Pinto . .
r>4
4.* Caucasiena, 3. Rela
55
S.o R. Bela, F. Esteve»
NSo correu: Estatuía. Citerenças: H/S corpo • vários
corpos. Tempo: Ms. Venc. (1)
Crf 30. Dupla: (14) CrS 31.
Placês: (1) 10 e (í) Crf 10.
Lady Peroba, F. A. 5 anos,
Rio Grande do Sul. Fil. Lord
Antlbes e Catlnés. Propr.: Haras Santa Anita. Treinador:
Jorge Morgado. Criador: Seraflm Dornelei Vargas.
S.» PAREO — 1.000 metros
NCrf 3.000,00 — (AP)
•,,« amlra, 3. Borja
K
SS
3.* Êsula, J. Tinoco . .
55
3.° Aranée, J. Rela . .
55
4.» Hélla, A. Santos . .
55
5.o Algaroba, J. Estives
Diferenças: 2 corpos • minima. Tempo: 65s2/5. Venc: (2)
Crf 32. Dupla: (23) Crf 20.
Placèi: (2) Crf 14 • (4) Crf 18.
Elmirn. F. C. 2 anos, Paraná.
Fil.; Sllío e Mélopee. Propr.;
"Stud" Talismã. Treinador:
Sousa. Criador:
Manuel de
Luis O. A. Valente.
3.» PAREO — 1.200 metros
— NCrf 1,100,00 — (AP)
1.» Happy Princess, L. Sa. 67
2.° Fabienne, J. Machado 54
3.<> £ulela, A. M, Cam. . 67
4.» Arteira, O. F. SUva . 51
S.o Palmoa, S. Silva . . 53
Diferenças: 2 corpos e 1/2
corpo. Tempo: 78s4/5. Venc.»
(1) Crf 17. Duplas: (14) Crf
18. Placês: (1) Crf 11, (8) Crf
11 e (7) Crf 12. Happy Princess, F. C. 8 anos, Paraná.
Fil.: Eilfo e Bécaase. Propr.:
Hélio PcrdlgSo
de Freitas.
Treinador:
Racine Barbosa.
Criador: Luís G. A. Valente.
4.* PAREO — 1.400 metros
Crf 1.300,00 — (AP)
1.* Fenton, A. M. Cam. . 57
2.° Corsel, A. Ramos . . 57
3.° Cuore, A. Ricardo . . 57
4.' Fouquet, F. Esteres . . 57
5." Albllo, M. SUva ... 57
Náo correu: Mollcho. Diferoncas: Mínima e 1/2 corpo,
Tempo; 93s. Venc: (8) Crf
39. Dupla: (34) Crf 80. Placês:
(6) Crf 18, (8) Crf 30 e (5)
Crf 15. Flnton, M. T. 4 anos,
Sâo Paulo. FU.: Blackamoor e
Fairy Queen. Propr.: "Stud"
• Monte Alegre. Treinador: J.
Tavares. Criador: Haraa SSo
José e Expedictus.
5.» PAREO — 1.000 metros
NCrf 5.000.000 — (Grande

As mais novas, representando a geração do ano
passado sto Dlamelita, Susa, Gataza, Actress, Good
Girl e Praieira. Fontanela,
Flanna, Velvetta, Divertida, Forma, Starita e Olde
Flamme sfio as de quatro
anos o a veterana Edição
completa o campo da carreira, Juntamente com La
Fiesta, como dissemos, repretentante do turíe ban-

PrSmio Remonta do Eiírelto
1.* Sinaleiro, A. Ricardo . M
1* Hanôl, A. Machado .. 65
3.* Urmarino, A. Santos . 55
4.° Brasamori, J. Reis . 53
8.* Ssuasao, F. Mala ... 59
0.» TJlpiano. J. Negrelo . 55
1.» Irajá, T. P. Filho .. 58
O.» Answer. J. PorUlho . 55
Nio correu: 24 Cara de Pau.
Diferenças: 1 corpo • 1 corpo. Tempo: 02sl/5. Vtnc. (1)
Crf 20. Dupla: (13) Crf 45.
PlacCa; (I) Crf 11. (5) Crf lf
(1) Crf 13. Sinaleiro, M.C.
t anos, SRo Paulo. FU.i Mo*
Propr. t
• Karlcla.
rumbl
"Stud" M. M. J. Lopes. Trei»
nador! Artur Araújo. Criador:
Haras Ipiranga.
f.o PAREO — 1,800 metros
NCrf 1.600,00 - (AP)
1.» Rangpur, A. Ramoa .. 54
2." Mestre Jucá, A. Santos 58
3.» Massari, J. SUva ... 55
4.* Mtchant, J. Portllho . 66
t.o Novamás, L. Santos . 54
Nto correram: Kalapalo •
Fronton. Diferenças: 2 corpos
vários corpos. Tempo: 104a.
Venc. (3) Crf 62. Dupla: (12)
Crf 23. Placês: (3) Crf 10 e
(1) Crf 10. Rangpur, M. C.
5 anos, São Paulo. FU.: Cobalt
e Radak. Propr. Renato Bonaparte de Freitas. Treinador:
Artur Araújo. Criador: Roberto e Nelson Seabra.
7.<> PAREO — 1.400 metros
NCrf 1.800,00 - (AP)
1.» Rock-Gln, J. Rela . . 66
2.<> Good Looklng, J. Ma. 56
3.* Neliu, A. Machado .. 58
4.0 Lucky, A. Ricardo .. 56
5,o LeSo de Bagé, S. SUva 58
Falgamar.
NSo correram:
Don Reblmba e London. Dlferenças: 1/2 cabeça e U/2
corpo. Tempo: 92s. Venc: (1)
Crf 24. Dupla: (12) Crf 26.
Placês: (1) Crf 13 • (3) Crf
14. Rock-Gln, M. A. 3 anos,
Rio Grande do Sul. FU.: Fairlax e Candorosa. Propr.: Indemburgo de Uma t Silva.
Treinador: Faustlno Costas.
Criador: Haraa Santa Ana.
a.° PAREO — 1.400 metros
1.»
3.°
3.»
4.*
5.°

NCrf 1.000,00 - (AP)
Espadlm, O. Cardoso .
Guardl, A. Ricardo ..
Kimimo, M. Andrade .
Barquito, J. Pinto . .
Motur. A. Rela ...

4x3, foi bem disputada,
havendo da lado a lado lances emocionantes. O aconteclmento desagradável é
que o Juiz do Jogo, sr. José
Basilone, logo após a partida sentiu-se mal, sendo sodirigentes
corrido
pelos
presentes ao Jogo.
O Botafogo venceu com:
Bale, Jorgete, Bell, Flavio,
Nei, Ivan (Álvaro) e Ivar
(Edson).

Rio • São Paulo x Botafogo, am SSo Paulo; Domlngo: — Flamengo x Santos,
no Rio e Corintiano x Fluminense, tm São Paulo;

LÍDER
O Botafogo, após empatar, no sábado, com o Guanabara e vencer, domingo, o
Fluminense, por 4 x 3, aisumiu a liderança dos clubes cariocas que disputam
o Torneio.
A partida disputada domingo, na piscina do Gua*
nabara em que o Botafogo
derrotou o Fluminense, por

À primeira vista, nota-se
tim equilíbrio de forças,
prinelpalmenta pelo numero «levado de competidoras
— quinze ao todo. Mas, em
lace do que vem produzlndo Flanna, uma égua de
rara velocidade e que corre bem em qualquer espécie d» terreno, náo se poda
negar que a alazft apareça
num plano superior. E conta ainda com a ajuda de
Fontanella, outra égua atrevida nos tiros curtos. Acreditamos mesmo que esta
seja a parelha escolhida para a defesa do stud Paula
Machado, uma vez que a

que

aparecem

em

juvenis
ASSUNÇÃO (FP-CM) — Reabllltando-se

evldên-

cia, notadamente a primeira, qua reapareceu correndo bem e sempre gostou

RESULTADO DO CONCURSO
E DO BETTING
Concurso: 60 ganhadores —
Crf 891.048
—
Betting:
76 gahadores
Cr» 64.628.

grande prêmio

ninho.

CADIPÓ — masculino, ala7io, nascido no Rio de Janeiro no dia 16 de julho de 1964,
—
filho de Cadi e La Polia
Vargem
Criação do Haras
Alegre e propriedade do Stud
Agrosa — Treinador: Lcvy
Ferreira.
SAN QUETIN — masculino,
castanho, nascido no Paraná
no dia 20 de novembro de
1964, filho de Cyrnos e RevoIução — Crlaçáo de Herminlo
e propriedade do
Brunato
Stud Karln — Treinador: ÍIaio Caminha.
LA FIESTA — feminino,
castanho, nascida em São
Paulo no dia 5 de setembro
de 1963, filha de Takt o Fama — Crlaçlo e propriedade
do Haras Ipiranga — Treinador: Expedito Coutinho.

DIALON A MELHOR INDICAÇÃO
PARA A NOTURNA DE QUINTA
1» PARIO - At Ílh metro» — NCrf 1.100,00

1—1
2—2
1
3—i
5
4—8

1.400

Libéu, J. Reis
Odeto, C. A. Souza ..
Jazida, A. Ramos —
Llndavlce, F. Meneses .
Ellége, O. F. Silva ..
Guarapema, J. Santana
Stind-Plpe, A. Machado

kg
56
56
54
84
53
81
5*1

2? PARIO — As llhlOmln 1.Í00 metret — NCr» 1.100,00

kg
1—1 Miss MorumbI, F. Men. .'6
" Manul, N. correrá .. 58
2—2 Nurml, L OUvelra ... 58
Kxcursor, A. Ramos .. 58
Dana, A. Fernantfes .. 5Í
J—5 Iplnl, C. Morgado .... 58
MUs Kllcte, O. F. SUva 56
58
7 Altalln, A. Machado
58
4-8 Lycus, M. Silva
Prestâncla, L. Alvaren. 56
10 Sapa, A. Ricardo .... 56
lf PARIO — As «h — 1.804
metros — NCr» l.XO^o — (H«bro Croup) — Industriais Ame-

rlcantt)
1—1
2
2—3
4

Cantemlna, C. R. Carv.
VoUge, O. Cardoso ...
La Garçonne, J. Ramos
Rldare, O. F. SUva ..

kg
57
57
37
57

3—5
6
4—7
8'*

Copacana Girl, F. Men. 57
Jareta, C. Morgado .. 57
Falda, I. Sousa
87
Pamelah, M. Alves ... 67
Glgue, J. Paulielo ... 97

4* PARIO - As nhMmtn 1.100 metros — NCr» C0O.00
kg

84
1—1 Maran, t. Santos
3 Macon, A. M. Caminha 57
54
Apls, S. Crus
2—4 Coccinílle, S. Silva .. 56
Cor.
58
Sportlng-Ltfe, L.
Motivo. J. Qulntanilha 58
3—7 Dlalon, A. Ricardo .. 58
Ekandlr, J. B. Paulielo 53
Questura, J. Borja .... 58
4 -10 Redoxan, J. Negrelo . 58
11 Gisparitnho. O.F. SUva 51
12 Gltano, A. Fernandes . 54
3? PARIO - As Ílh — 1.500
metrat — NCr» 800,00 — (BITTINO)
ku

1—1 Dragon Bleu, J. Brizol.
2 San Remo, A. Ramos .
2—3 Thartal, J. Machado .
Lumlnidor, M. Nlclev.
Jeune-Prlnce, S. Crus .
S—4" Crlspln, I. Oliveira ...
Hand, O. F. SUva ...
7 Mabruk, P. Fernandes.
4—8 James Bond, M. Henr.
9 Galardão, J. B. Paulielo
10 Sana-Mlne, N. con-eri.

57
57
53
36
58
55
53
54
37
58
54

no de basquetebol brasileiro, mantendo a hegemonia

Os gols da vitória do Barsll
foram assinalados por China,
no primeiro tempo e Mlml 8
Tonlnho, na fase final. O
Brasil Jogou com a seguinte
Cláudio,
Raul;
formação:
Valtlnho, Carlos e Botlnha;
Tlfio e Ademir; China, Dlonislo, Moreno (Mlml) e To-

ZYZ 22 — masculino, tordllho, nascido no Rio Grande
do Sul no dia 12 de novembro
de 1964, filho de Thales e
Tarpeja — CrlaçSo de Waldyr
Leite Paiva e propriedade de
Carlos da Silva Rocha — Treinador: Waldemar Alves.

4? PARIO — As MhlOmln 1.100 metret — NCr» 800,00 —

(BITTINO)

kg

1—1 Ocar-Way, O. Cardoto. 59
Old Bali, J. Borja .... 51
Ojogada, L. Corrêa .. 53
2—4 Llsca, F. Maneies .... 53
Hlplata, N. correra .. 57
Nevaly, J. Machado .. 52
3—7 Pato Selvagem, O. F. S. 53
51
Dlgrafo, M. Andrade
52
Mosqueteiro, A. Uni
4-10 Coníúncio, A. Ricardo 59
51
11 Judex, J. B. Paulielo
M
12 lt, S. SUva
7» PAREO — Al Uh5S min 1.000 metrot — NCr» 1100,00 —
(BITTINO) k^
57
1—1 Caudilho, O. F. Silva
57
2 Aralto, A. Fernandes
2—3 E! Slrocco, A. Ricardo 57
57
4 Forgotten, 1. Oliveira
57
1—5 Vlntím, P. Lima
Frlcandó, S. Silva .... 57
Atirador, I.
4—8 Foggy Day,
9 Himatlon, J.
10 Al-Prince, i.

Souia ....
J. Marinho
B. Paulielo
Paulielo

57
57
57
57

Derrotando

—
(SP-CM)
selecionado

o

Uruguai, por

o

Na rodada de ontem, o Paragual venceu a Argentina,
por 3x1, depois de um primeiro tempo de lxl.

HARARI — masculino, tordllho, nascido em Sâo Paulo
no dia 25 de novembro de
1984, filho de Prosper e Rotina — Criaçío de A. J. Peixoto de Castro Jr. e propriedade de Zélia G. Peixoto de
Castro — Treinador: Manoel
de Souza.

CURITIBA

carioca por 91 x 71, o /toe
de Sfio Paulo conquistou o

de Futebol Juvenil.

CANTAGALO — masculino,
castanho, nascido no Paraná
no dia 28 de novembro de
1963, filho de Comal e ldê —
Criação e propriedade de OsOliveira —
car Gomes de
Treinador: Olymplo Pinto.

445.182.480

estrela

La Fiesta vem
à Gávea correr

LULU BELLE — feminino,
tordilho, nascida em Sio Paulo no dis 13 de agftsto de
1983, füha de Takt e Faustlna — Crtsclo e propriedade
do Haras Ipiranga — Treinador: Expedito Coutinho.

MOVIMENTO GERAL
Crf 368.571.500
Apostas ...
Concursos . . Crf
76.610.980

sua

3x1, em partida válida pelo
Sul-Amerlcano
Campeonato

REALVE — masculino, castanho, nascido no Rio Grande
do Sul no dia 30 de outubro
de 1662, «lho de Algarve e
Realeza — Criação de Arlstldes Pons e propriedade da
— TreiCarlos Costa Meira
nador: Milton Mendonça.

Diferença: Vérioa corpos e
3/4 de corpo. Tempo: 03sl/5.
Venc: (4) Crf 31. Dupla (22)
Crf 81. Placês: (4) Crf 19, (5)
Crf 99 e (10) Crf 119. EstAncia, F. A. 3 anos, Rio Grande
do Sul. FU.: Estensoro e Dark
Arrow. Propr.: J. M. Lima
Rocha F. de Mello. Treinador: Antônio
P. da Silva.
Criador: Haras do Arado.

de

quando perdeu para o Equador, por 5x1, o selecionado
do Brasil venceu sábado, nesta Capital,

mais do gramado.

56
66
57
52
54

SP vence
basquete
pela 6, vez

Brasil
vence nos

outra, Good Girl, nos parece mais traça.
Velvetta, Divertida e
Praieira são outros nomes

9.» PAREO — 1.000 metros
— NCrf 1.600,00 (AP)
1.» Estância, O. Cardoso . 56
2.» Quebra Cabeça, L. Co. 56
3.» Faixa Prtta, F.P. Filh. 56
4.» quarentena, A.M. Ca. 56
66
5.° Goga, A. Santos ...

.Crf

A próxima rodada do
Campeonato Roberto Gomes Pedrosa — a de número quatro — está assim
distribuída: Amanhã: —
Flamengo x Cruzeiro, no

delranto.

Diferenças: Vários corpos e
peacoço. Tempo: 93". Venc:
(8) Crf 40. Dupla: (13) Crf
29. Placês: (8) Crf 13, (2) Crf
Espadlm,
1 4e (12) Crf 29.
M. C. 5 anos, Rio Grande do
e
FU.: Guaranyslnho
Sul.
Mirza. Propr.: "Stud" Rei do
Aço. Treinador: M. F. Neves
Criador: Waldir Leite Paiva.

Total

.
. _,
,,
_,
Os clubes cariocas que disputam o Torneio RioSão Paulo de Water Pólo deverão embarcar na próxima quinta-feira, de ônibus, para São Paulo, onde
irão disputar a fase interestadual do torneio, contra
o Paulistano e o Pinheiros.
A rodada interestadual que se inicia na sextafeira reúne Paulistano x Guanabara e Pinheiros x
Botafogo, ficando para sábado, o jogo Pinheiros x
Guanabara e Fluminense x Paulistano. No domingo
está previsto o encerramento com as partidas Paulistano x Botafogo e Pinheiros x Fluminense.

Cidade Jardim.

Sinaleiro íoi o vencedor do clássico Serviço de
Remonta, sendo o primeiro lider que surge na ala
masculina da geração mais nova. O filho de Morumib
venceu com autoridade, saindo logo entre os primeiros para assumir a dianteira, com poucos metros de
reta, e não mais entregar a posição, apesar de fortemente atacado por Hanói. Demonstrou ser um potro
valente e duro, além de muito ligeiro, fato que demònstrou na estréia, quando venceu de um extremo
eo outro, distanciando Coarasul,
O resultado do Serviço de
Remonta lerviu pira definir
algumas poslçSes nesto Inicio
de campanha dos potros de
dois anos. O vencedor sinaloiro, até agora, é o quo me.
lhor padrão de carreira vem
apresentando. Venceu na areia
encharcada e repeUu o feito
na arama, também pesada.
dotado do rara velocidade, reata saber se, quando o percurso
aumentar, continuará no mesmo diapaafio.
Hanói, o aegundo colocado,
é outro de futuro. O tordllho, que correu regularmente na estréia, revelou progrts¦os acentuados e, a continuar
neste ritmo, pode multo bem
desforrar-se de Sinaleiro no
próximo encontro, quando a
distância será de mais duzentoa metros.
Urmarino e Brasamora foa
ram outros que atuaram
contento, revelando que também podem aspirar boas posições dentro da turma.

Rodada abre
amanhã com
Fia e Cruzeiro

CLUBES EMBARCAM
5." PARA S. PAULO
ssrTKffSS
DISPUTAR W.
M \jaa\F
rr » PÓLO
e uma estreante vinda de *Jk\K}â UM.SM.ll

A vitória do Brasil gôbre 0
Uruguai revestiu-se de grande importância, pois os orlentais são os vencedores dos
três torneios anteriores e nao
considerado
turalmente
grande favorito para a conquista final do presente certame.

hexacampeonato

mascull-

nacional, na partida dedslva de domingo no Ginásio
do Tarumã,

nesta

capital.

Os paulistas foram sempre melhores, estabelecendo sempre vantagem supea quinze pontos, para
chegar fácil ao escore de

rior

91 x 71 que lhes deu, pela
sexta vez consecutiva, o titulo.
Jatlr, Mosquito, Ublratã,
Edward, Emil Racheid, Olavo e Pedro Ivo, formaram
pelos paulistas e Paulista,
Ilha, Oto, Nilton, Clanella,
Sérgio e Edinho,
Gabriel,
pelos guanabarlnos. A ciasslficaçfio final ficou 1.° lulugar: — São Paulo; 2.o
gar: — Guanabara e 3.° lugar: Rio Grande do Sul.

Rio e Santos x Internacional do Porto Alegre, tm
—
São Paulo. Sábado:
no
Vasco x Portuguesa,

Ferroviário x Internadonal, tm Curitiba; Atlétlco x aBngu, tm Minu Gerais; Grêmio x Palmeires,
em Porto Alegre.

Futebol inglês
tem proposta
fabulosa: Tvs
LONDRES
(Reuters-CM)
— Mais de 2.800.000 dólares foram oferecidos à liga
Inglesa de Futebol por três
firmas dt televisão britaas
para transmitir
da
futebol
de
própartidas
nicas

xima temporada.
A maior oferta Indivldual foi de 2.206.800 dólafeita pela Brltloh
Corporation
Broadcastlng
reg,

(BBC)

para televisor
"ao vivo".

as

partidas
A televisão independente,
uma empresa comercial qua
opera em toda a Inglaterra, é contra a transmissão
"ao vivo", mas oferece à
840.000
de Futebol
dólares para filmagens cm
circuito fechado. A Vlewsdóport, ofereceu 100.000
transde
lares pelo direito

Liga

mltlr 12 partidos oclccionadas durante a semana para
a localidade em que esteja
radicado um time que Joga
fora.

BANGU E PALMEIRAS
ASSUMEM LIDERANÇA
Uma sensacional goleada
do Palmeiras sobre o Vasco — 5 a 0 — no Pacaembu;
um honroso empate alcançado pelo Santos ante o
- em PôrGrêmio — 1 a 1
to Alegre; uma esperada
derrota do Fluminense pa—
ra o Cruzeiro — 3 a 1
em Belo Hirizonte; uma diflcil vitória do Corintians
sobre o Ferroviário — 2 a
1 — em Curitiba e.um mebangüense
recido triunfo
sobre o São Paulo — 2 a 1
— no Estádio Mário Filho,
do
resultados
os
foram
terceira
da
complemento
rodada do Campeonato Roberto Gomes Pedrosa, que
agora,
passou a apresentar,
as equipes do Bangu (Série
A) e Palmeiras (Série B)
como líderes do certame.
Rinaldo, com os quatro
gols marcados contra o Vasco, passou a ser o artilheiro absoluto do campeonato,
com 6 gols, seguido por Aladim, do Bangu, com 3. Nas
o Mlneiráo
arrecadações,
(3 Jogos) encontra-se na li
déranca,' com" NCrf

VA^tmlz t

jogos, 1 vitória e 1 derrota,
2 pontos, 3 gols contra 3;
o.» Ferroviário — 2 Jogos,
1 empate e 1 derrota, 1
ponto, 2 gols contra 3; Grêmio — 2 Jogos, 1 empate e
1 derrota, 1 ponto, 1 gol
contra 3 e Atlético — 3 Jogos, 1 empate e 2 derrotas,
1 ponto, 4 gols contra B;
8.°) Vasco — 2 jogos, 2 derrotas, zero ponto, zero gol
contra 7.
FICHA

TÉCNICA

Bangu 2 x SSo Paulo 1.
Filho.
Estádio Mário
No
Juiz: Momualdo Arpp Fipor
lho (bom), auxiliado
Eunápio de Queirós e Gualter Portela Filho. Renda:
pú17.001,20, com
NCr»
blico pagante de 10.927 pestempo:
1.°
Gols:
soas.
(1 x 1) — Aladlm, aos 24,
e Lorlval, aos 28 minutos.
— Paulo
Final: (2x1)
27 minutos.
aos
Borges,
Bangu — Ubirajara; Cabrlta, Mário Tlto, Luiz AlberOclmar e
to e Pedrinho;
Jair; Tonho, Paulo Borges,

SKsfS Carl"ob,r Sáo

tód °
- Plcasso; Osvaldo
Fwflc.jurandlr,
002Sm&
229-516,00,
NCr- S816
gos), com
Dias e
¦
Pacaembu (4 Jogos), com
Fefeu
e
Tenente; Lorlval
NCrf 98.338,00; Mário Filho
Martines
(lauNCrf
(Neném);
(4 jogos), com
cal, Nèlsinho, Prado (Ba97.776,57 e Dorival de Britbá) e Canhoto. Treinadoto (PR) (2 Jogos), com
res: Martin Francisso e Sil84.358,40. Total geral do
vio Plrllo.
certame: NCr$ 806.575,97.
Palmeiras 5 x Vasco 0.
Pscaembu, em Sfio PauNo
CLASSIFICAÇÃO
lo. Juiz: José Teixeira de
£ a seguinte a classificaCarvalho (fraco), auxiliaçfio do Gomes Pedrosa: —
do por Germinal Alba e
Série A — 1.°) Bangu
Wilson Antônio de Medei3 jogos, 2 vitórias e 1 emros. Renda: NCrf 38-778,00.
con5
gols
pate, 5 pontos,
— 2
Gols: 1.° tempo: (2x0) —
tra 2; 2.°) Cruzeiro
aos 19, e Gallardo,
Rinaldo,
jogos, 2 vitórias, 4 pontos,
aos 25 minutos. Final: ...
7 gols contra 1 e Interna(5 x 0) — Rinaldo, aos 8,
cional — 3 Jogos, 1 vitória
4
16, e aos 38 minutos.
aos
4
pontos,
empates,
e 2
Palmeiras — Valdir (Dogols contra 2; 4.") Crrínsná); Djalma Santos, Djaltians — 2 jogos, 1 vitória e
ma Dias, Minuca e Ferraderrota, 2 pontos, 3 gols
— 1
ri; Zèqulnha (Dudu) e Adecontra 3; 5.° Botafogo
con-.
mir da Guia; Gallardo,
4
empate,
1
gols
jogo,
Servilio (Jair Bala), César
tra 4; 6.°) São Paulo - 1 jóRinaldo.
e
1
(Tupãzinho)
go, 1 derrota, zero ponto,
(Franz);
Vasco — Edson
gol contra 2; e Fluminense
Jorge Luis, Brito, Fontana
2 jogos, 2 derrotas, zero
3.
e Oldair; Salomão e Danilo;
contra
4
gols
ponto,
Bianchini
(Nado),
Nel.
Série B — 1.°) Palmeiras
Adilson e Moraes. Anorma3 jogos, 3 vitórias, 6 ponlidades: Salomão expulso
tos, 11 gols contra 3; 2.°)
por jogo violento, aos 36
Flamengo — 2 jogos, 1 viminutos do segundo temoo.
tória e 1 empate, 3 pontos,
—
Treinadores: Aimoré Mo3 gols contra 2 e Santos
reira e Zizlnho.
jogos, 1 vitória e 1 derCruzeiro 3 x Fluminenrota, 3 pontos, 2 gols conse 1. No MineirSo, em Betra 1; 4.°) Portuguesa — 2

lo Horizonte, Juiz: Cláudio
Magalhães (bom), auxiliado por Juan de La Passlon
e Itacl Vilela. Renda: NCrf
57-324.00. Gols: 1.° tempo
(3x0)— Tostão, aos 11,
aos 16, e Dirccu Lopes, aos
39 minutos. Final: (3x1)
— Jorge Costa, aos 26 mi—
Raul
nutos. Cruzeiro
(Tonho); Pedro Paulo, Cel*
U
ton, Procópio a Neco;
Dirccu
Lopes
Carlos
a
Natal
Antônio);
(Marco
(Wilson Almeida), Evaldo,
Tostão
(Batista) e Hilton
—
Fluminense
Oliveira.
Vitorio
Jorge
(Márcio);
Jorge, Jolro Augusto, AlDenllson a
talr e Severo;
Pinto);
Jardel
(Roberto
Mário,
Samarone
(Jorge
Lula
Cláudio
e
Costa),
(Gilson Nunes). Treinadores: Aírton Moreira e Tim.
Santos 1 x Grêmio 1. No
Estádio Olímpico, em PórAnacleto
to Alegre. Juiz:
Pietrobon (bom), auxiliado por Joio Carlos Ferrari e Flávlo Cavedinl. Benda: NCrf 95.375,00. Gols:
Final (lxl) Pele, aos 5, t
Alcindo, aos 17 minutos.
Carlos
Santos — Gilmar;
Alberto, Oberdan, Orlando
e Rildo; Lima e Mengavio;
Amauri (Copeu), Tonlnho,
Pele e Edu- Grêmio — Arlindo; Altemir, Ari Ercilio,
Souza e Evcraldo;
Paulo
Áureo a Sérgio Lopes; Ba*
bá, Paica (João Severiano),
Alcindo e Volmlr. Treinadores: Antonlnho e Carlos
Fronner.
Corintians 2 x Ferrovia*
rio 1. No Estádio Dorival
Juiz:
Copeu, em Curitiba.
Etelvlno Rodrigues (bom),
auxiliado por Gustavo TurCblmentao.
ra e Genésio
50.259,00.
NCrf
Renda:
1.° tempo
Gols:
(1x0)
Nair, aos 38 minutos. Final
Bené, aos
35, e
(2x1)
Paulo Vecchlo, aos 41 mlCorintians — Marnutos.
ciai; Jair Marinho, Ditio
Galhardo e Edison
(Maciei); Nair (Edison) e RiAmérico);
velino
(Luis
Marcos, Tales, Flávlo (Bené) e Gilson Porto. Ferroviário — Paulista; Kavalls
(Brando), Fernando (Cacuia), Pinheiro e Celso; RePedro
natinho e Juarez;
Alves, Paulo Vecchlo. Padreco (Jaime) e Humberto.
Treinadores: Zezé Moreira
e Marinho.

¦araB

PRESIDENTE
NIOMAR MONIZ SOBRE

BITTENCOURT

Correio da Manhã
2.° Caderno — Rio de Janeiro, Terça-feira,

At. Gomes Freire, 471

14 de março

DIRETOR
M.

PAULO

FJXHO

SUPERINTENDENTÍ
OSVALDO

de 1967
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ZIZINHO DEPENDE DO RELA TÓRIO
Depois de conversar longamente com os integrantes do Departamento de
Futebol, o presidente do
Vasco, sr. João Silva, exiglu a elaboração de um
relatório sobre as causas
que determinaram a goleada de domingo, ante o
Palmeiras, tendo ficado
decidido que o treinador
Zizinho hoje mesmo apresentaria o trabalho, do
qual dependerão as providências a serem tomadas
pela direção do clube.
Segundo o presidente
vascaíno, "não é admisslvel que um time como o
do Vasco da Gama perca
da maneira como perdeu,
jogando timidamente e sem
tranqüilidade, especialmente quando inferiorizado no marcador". Por isso mesmo, a diretoria já
decidiu que a concentração, abolida por Zizinho,
voltará e, possivelmente,
aumentada de um dia.

À MARGEM
DO CAMPO
O Bangu tem uma consistêiicia de equipe capaz
de sobrepor-se à de qualquer aduersário nesíe Roberto Gomes
Pedrosa.
Inclusive do Cruzeiro, até
mesmo do Santos, que —
os fatos indicam — ainda não se recuperou da
irregularidade que começou a marcar sua atuação nos últimos dois anos.
Notem que falo de capacidade, nâo de tn/alibilidade. Acho o Bangu bem
distribuido, escoltando
com perfeição a cobertara da zaga, a passagem
da bola pelo meio de
ca?npo e o ataque de improviso na tabela, no
avanço pela ponta direita
ou na progressão de Ocimar e Jair.
Contra o São Paulo, entretanto, o time, embora
guardasse as suas melíiores características, não aicançou a produção que. tenho certeza, seria esmagadora. Causas: o esquecimento de Tonho na ponta, por onde, con Paulo
Borges, fradicionalmente o
Bangu se fornaua irresistfuel; a teimosia de Cabralzinho de tabelar com
Paulo Borges no meio de
cinco, tentativas que de
fato ofereceram alguns
lances de brilho e acabaram resultando no segundo gol, porém desperdiçaram inúmeras situações
de ataque; e a preguiça
de Aladim.
Não obstante esses reparos, o Bangu fêz dois
gols, chutou duas bolas
na trave, perdeu três
chances excepcionais e litnitou de tal forma as
ações do São Paulo, que
este, além do gol — aliás,
notável pela rapidez da
penetração de uma jovem
promessa chamada Lourtvai, 20 anos — sô consegwiu atirar duas vezes
com ameaça,'durante o
jogo inteiro. Tudo isso
com a necessária ressalva
de que o Bangu está des/alçado de Fidélis. Ari
Clemente, Jaime e Ladei-

ra..

Faço esse registro animador do Bangu porque
sinto que o certame não
está ficando muito bom
para os cariocas, depois
que Fluminense e Vasco
sofreram a segunda derrota. Mas vai melhorar, faturando para a semana
toda, se o Flamengo amanhã derrotar o Cruzeiro,
resultado que considero
fundamental para restabelecer o abalado equilfbrio do grupo carioca nestes primeiros passos da
competição. É a famosa e
indispensável pausa para
respiração, que, se não
ocorre na hora exata, pode desencadear uma crise de sufocação das esperanças e do otimismo que
cercam as pretensões do
Rio no certame. Falta
muito, è certo; no cntanto, os pontos estão sendo
contados, e se vocês prestarem atenção hão de ver
que o Fluminense e o
Vasco perderam 4 pontos
em 2 jogos, o Cruzeiro
ganhou seus 4 e o Palmeiras já conseguiu 6 em 3
partidas. Acreditando piamente que os finalistas áo
Roberto Gomes Pedrosa
decidirão o titulo com 5
ou mais pontos perdidos,
nem por isso posso crer
que determinadas equipes
depois da terceira derrota
é que saberão reagir.
O Torneio ê duro demais. Os 15 clubes estão
divididos em dois grupos,
e os dois primeiros colocados de cada grupo serão
finalistas. Os outros nem
nas estatísticas permanecerão. Logo, a luta deve
ser orientada não no sentido de provar quem tem
mais time do que o outro: vale, exclusivamente,
o ponto ganho ou perdido, não importa a que
pretexto. Se existir uma
filosofia no Roberto Gomes Pedrosa, será essa dc
dispuíar pontos, agrade on
não ao público, deslumbre
ou não a crítica. Os gaúchos, pelo que sei, compreenderam assim, e, na
casa deles, será difícil derrotá-los. Infelizmente não
se pode dizer o mesmo do
Vasco, que se deu ao trabalho de enfrentar o Paimelras naquele mesmo
inoperante 4-2-4, já comentado. Nem do Bota/ogo, que, com a partida
ganha, tratou de garantir
mais uns 30 crurciros novo» de prêmio pela di/erença de gols.

ACHILLES CHIROL

RELATÓRIO

ATRAÇÕES
Zèzinho e Ademar, que pela primeira vez vão se apresentar juntos no Rio, são atrações do Fia para amanhã

FLA PODE LANÇAR
UBIRAJARA NO GOL
Marco Aurélio machucou
o pulso direito no coletivo
de ontem à tarde, na Gávea e Valdomiro não renovou ainda o seu contrato
e por isso, Renganeschi não
sabe ainda como escalar o
goleiro do Flamengo para a
partida de amanhã, contra
o Cruzeiro, no Estádio Mário Filho, estando disposto
a recorrer ao time de juvenis, requisitando Ubirajara
para atuar no time de cima, como única solução do
grave problema.
Mesmo assim, o dirigente
Flávio Soares de Moura irá
continuar tentando acertar
a renovação de Valdomiro,
cujos entendimentos já haviam sido iniciados ontem à
noite, numa última tentativa de poder contar com um
goleiro mais veterano e
mais experiente para um
jogo de grande Tesponsabilidade. Enquanto isso, está
totalmente afastada a hipótese do aproveitamento
de Cadinhos, que ainda
sente dores no pé direito e
deverá ser substituído por
Jarbas.
PROBLEMA
A equipe do Flamengo
está correndo o risco de
ter no gol, na partida contra o Cruzeiro, o juvenil
Ubirajara, pois o titular —

Marco Aurélio — contundiu-se no treino de ontem e
o seu substituto — Valdomiro — não havia renovado, até ontem à noite, o
seu contrato. O Departamento Médico do Flamengo, contudo, está esperancoso com relação à recuperação de Marco Aurélio,
mas Renganeschi, como medida de precaução, já colocou Ubirajara de sobreaviso.
PAULO HENRIQUE
O reaparecimento de
Paulo Henrique na equipe
rubro-negra já está assegurado, em face de sua
atuação no coletivo de ontem, quando demonstrou
estar restabelecido da contusão sofrida em Porto Alegre.
Quanto ao retomo de
Carlinhos, as esperanças
desapareceram porque o
médio-volante não se recuperou da contusão de que
íoi vitima em São Paulo,
por ocasião do jogo contra a Portuguesa. Assim,
Jarbas continuará formando, com Américo, a dupla
do meio-campo.
APRONTO
O Flamengo aprontou na
tarde de ontem, na Gávea,

durante 40 minutos, tendo
o time titular derrotado o
dos reservas por 5 a 3. Fio
(3), Zèzinho e León marcaram para os vencedores,
enquanto Osvaldo (2) e
Jair Pereira fizeram os gols
dos vencidos.
O time titular formou
com: Marco Aurélio (Ubirajara); León, Itamar, Jaime e Paulo Henrique; Pedrinho e Américo; Paulo
Choco, Zèzinho, Fio e Rodrigues. Ademar e Jarbas
não participaram do treino porque só ontem à tarde regressaram de São
Paulo e Porto Alegre, respectivamente. Ambos deram as explicações devidas
à direção técnica. Quanto
a Ditão, não tomou parte
no coletivo por determinação médica, em face da
contusão no joelho, também sofrida no sul. Entretanto, fêz individual bastante intensivo e jogará
contra o Cruzeiro.
A concentração do Fiamengo começou, ontem, depois do treino. Hoje, pela
manhã, haverá individual e
recreação no estádio da Gá-

CRUZEIRO VEM HOJE
PARA JOGO COM FLA
BELO HORIZONTE (Sucursai) — Com á certeza
de contar com Wilson Piazza, apesar de a direção técnica ter considerado como
muito boa a apresentação
do substituto Zé Carlos, a
delegação do Cruzeiro viaJa às 18 horas de hoje, para a Guanabara, dando seqüència à maratona iniciada anteontem, com a goleada sobre o Fluminense.
Na noite de amanhã, o
campeão mineiro enfrenta
o Flamengo, no Maracanã,
para, no sábado, jogar contra os venezuelanos do Deportivo Galícia, no Mineirão e segunda-feira, contra
o Deportivo Itália. Essas
duas últimas partidas valerão pela segunda rodada da
Taça Libertadores da América e já na quarta-feira da
próxima semana, o Cruzeiro enfrtntará o Vasco, pelo Campeonato Roberto Gomes Pedrosa.
MODIFICAÇÃO
Apesar de reconhecer
que Zé Carlos teve exce-

lente atuação contra o Fluminense, dominando bem o
seu setor, o treinador Airton Moreira resolveu incluir Wilson Piazza na delegação que segue hoje para o Rio; onde o titular será -submetido à revisão médica e a um teste físico,
para saber se está em condições de enfrentar o Fiamengo.
O central William, ausente da equipe há alguns
jogos, permanecerá à margem, porque ainda não se
recuperou da sua contusão, continuando Celton como seu substituto, principalmcntc em virtude de ter
agradado até agora.
VENEZUELANOS
As delegações do campeão e vice-campeão venezuelano, Deportivo Itália e
Deportivo Galícia, respectivamente, estão com chegada prevista, a esta capital, para a próxima quintafeira, devendo ficar hospedadas no Brasil Palace
Hotel e no Hotel Itatiaia.
Apesar rie ainda não
ter sido divulgado, os
dois clubes deverão utilizar o campo do Cruzeiro,
no Barro Preto, para efetuar algum treinamento.

O zagueiro Freddy, do
Deportivo Galícia, não deverá retornar à Venezuela,
permanecendo no Brasil,
onde poderá assinar contrato com o Cruzeiro, o
mesmo devendo acontecer
com o lateral-esquerdo Vicente, do Deportivo Itália,
que pretende ficar nesta
capital, para assinar contrato, também, com o campeão brasileiro.
ATLÉTICO
Os dirigentes atleticanos
estipularam em 100 mil
cruzeiros,
a gratificação
pelo empate com o Botafogo, enaltecendo o espirito
do reação da equipe, que,
perdendo pela diferença de
três gols e inteiramente dominada, mudou por complcto o panorama do jogo,
para chegar a um empate
espetacular.
Na noite de amanhã, o
Atlético fará uma partida
amistosa, n0 Mineirão, contra o Valeriodoce, de Itabira. Este jogo está sendo
encarado como o inicio dos
preparativos dos atléticanos com vistas ao jogo de
domingo, contra o Bangu, a
ser realizado no Mineirão,
onde o clube mineiro espera obter a sua primeira vitória no presente Campeonato Roberto Gomes Pedrosa.

BRASÍLIA
VÊ BANGU
EBOTAFOGO
BRASÍLIA (Sucursal) —
Bangu e Botafogo jogam
esta noite — 21 horas —,
nesta Capital, no Estádio
Nacional, em partida que
vem sendo aguardada com
interesse.
Salvo alterações de última hora, os dois times
equipes
suas
alinharão
completas, e assim formadas: Bangu — Ubirajara;
Cabrita, Mário Tito, Luis
Alberto e Pcdrinho; Ocimar e Jair; Tonho, Paulo
Borges, Cabral e Áladim;
Botafogo — Manga; Paulista, Zé Carlos, Leonidas e
Valtencir; Afonsinho e Nei;
Sicupira, Aírton, Roberto
e Paulo César.
VIAGEM
Botafogo e Bangu chegarão a Brasília por volta
das 17 horas, em vôo especiai que deixará o Rio às
13 horas de hoje, sendo logo encaminhados ao restaurante para o jantar e,
dali, irão para o estádio,
onde iniciarão o jogo às
21 horas.
Ambos receberão a cota
de NCr$8 mil, livres de
despesas. O retorno ao Rio,
ainda em avião especial,
será logo após o jogo.

SANTOS
QUER JOGAR
EM CASA
SAO PAULO (Sucursal) — Os
dirigentes do Santos, aproveitando a estada da delegação do Internacional, domingo último, nesta Capital,
propuseram que a partida entre os dois clubes, pelo Roberto Gomes Pedrosa, amanhã, no Pacaembu, seja
transferida para Vila Belmiro, onde a renda poderá
ser bem melhor.
Os mentores do Internacional ficaram de responder,
hoje, à proposta santista.
PARANÁ
Criou-se um Impasse entre o atacante Paraná e o São
Paulo, em virtude da renovação de contrato. O Jogador
pediu 15 milhões de cruzeiros
de luvas e ordenado de 1 milhão (antigos), mas o clube
ofereceu-lhe apenas 10 mlIhões de luvas e salário de
300 mil cruzeiros.
LORICO
Apesar dc ainda não ter
pago seu passe ao Vasco da
Gama, a Prudentina vendeu
o Jogador Lorico para a Portuguêsa de Desportos, por 50
milhões de cruzeiros. O JoEador foi negociado pelo
Vasco, por 40 milhões, porém, os cruzmaltinos receberam apenas 10 milhões, reclamando, posteriormente, à
CBD, a falta de pagamento.

O presidente do Vasco
chegou ontem à sede do
clube bastante contrariado
com a goleada de domingo, no Pacaembu, sobretudo porque "nada tem faltado aos jogadores, inclusive a nova tabela de gratlficações, que íoi criada
justamente para estimulalos à realização de uma
boa campanha que, em última análise, redundaria
em benefício deles próprios".
Sobre as providências a
serem tomadas pelo Vasco,
o sr. João Silva declarou
que tudo irá depender do
relatório solicitado ao Departamento de Futebol e
que será elaborado por Zizinho, para ser entregue
na tarde de hoje, na sede
do Cineac.
Disse, ainda, o presidente do Vasco que a única
providência, tomada pela
diretoria, antes da entrega
do relatório, foi a do aumento do prazo da concentração — que havia sido
liberada por Zizinho — e
que terá mais um dia.
DUDU E TUPÂ
Sobre o resultado de sua
missão em São Paulo —
tentativa de contratação de
Dudu e Tupãzinho — o sr.
João Silva esclareceu que
lamentava não ter podido
o Palmeiras ceder aqueles
jogadores, sob a alegação
de que o Campeonato
Paulista era duro demais e
todos os jogadores são imprescindiveis.
ATIVIDADES
Os jogadores do Vasco
voltarão à atividade na manhã de hoje, em São Januário, quando Zizinho
dirigirá um treinamento
individual e, certamente,
fará uma preleção sobre os
acontecimentos desenrolados domingo, no Pacaembu.
À tarde, o treinador irá
à sede do Cineac, para entregar ao Departamento de
Futebol o relatório solicitado pela presidência.
TIM É A ESPERANÇA
Embora nada quisesse falar sobre o assunto, sob a
alegação de que todas as
providências a serem tomadas vão depender do que
contiver o relatório de Zizinho, a verdade é que a
grande esperança dos dirigentes reside na possibilidade dc o treinador Tim não
renovar contrato com o Fluminense, depois do próximo dia 31.
O namoro entre o presidente do Vasco e o treinador do Fluminense data de
alguns meses e, como a situação de Tim não é das
melhores em Álvaro Chaves, tudo leva a crer que,
a continuarem as derrotas
do Vasco, novos entendimentos venham a ser realizados, possibilitando a ida
de Tim para São Januário.
NADA DE DISPENSA
Sobre os boatos que
circularam, ontem, sobre a
dispensa de Zizinho, que
ainda não completou dois
meses de trabalho no clube,
o presidente do Vasco declarou que nada disso é
verdade. Êle acha que medidas têm de ser tomadas
para fazer com que a equipe passe a jogar mais voluntariosamente, mas, "não
creio que, entre essas medidas, figure a dispensa do
treinador".

BOTAFOGO PRESTIGIA
O TÉCNICO E MULTA
GOLEIRO EM 15%
O presidente e o diretor de futebol do Botafogo
afirmaram, ontem, ao CORREIO DA MANHA, que
Admildo Chirol continua prestigiado, porque eles
acompanharam de perto o seu trabalho e conhecem o seu valor profissional. Por isto não concordaram com as críticas de Manga, resolvendo multá-lo
em 15% dos seus vencimentos, por considerar ser
esta a maneira mais certa de demonstrarem seu repúdio contra as declarações do goleiro, julgadas como
falta disciplinar.
O técnico, por sua vez, desmentiu tenha entregue
o cargo à diretoria, após o jogo contra o Atlético. Explicou as modificações feitas no time, durante a partida e que a seu ver, foram as causas dos ataques
que lhe foram feitos. O Botafogo seguirá, hoje, para
Brasília, sem Gérson, que será poupado para a partida contra o São Paulo, no domingo.
MULTADO
O sr. Xisto Toniato disse que, ao tomar conhecimento da entrevista de
Manga, a uma emissora de
rádio, resolveu puni-lo imediatameute não só peIa quebra da disciplina, como também pela injustiça
das declarações. Daí, a
multa de 15% nos vencimentos, acrescentando que,
para Manga, íoi esta a pior
penalidade, pois, pelo que
c goleiro recebe, a multa
representa 200 mil cruzeiros de desconto.
Depois de ficar ciente da
resolução dò diretor de íutebol, o sr. Nei Cidade Paimeiro, afirmou que a acatava, porque também não
permitiria, jamais, a quebra da disciplina. Além do
mais, vem acompanhando
o trabalho de Admildo Chirol e é de opinião que o
técnico está correspondendo plenamente e deve ser
prestigiado. O presidente
desmentiu, também, tenha
recebido qualquer pedido
de demissão do técnico,
após o jogo.
EXPLICAÇÕES
Mostrando-se contrariado com as criticas que lhe
foram dirigidas pelas substituições feitas na partida
contra o Atlético, o técnico
Admildo explicou que tôdas as alterações foram feitas dentro de um critério
preestabelecido e conscien temente certo.
Com relação à saída de
Paulo César, disse que foi
decidida porque o jogador
não atuava há um mês e
meio e havia treinado sòmente uma vez, para aquêle jogo. Frisou que Paulo
apenas,
César participou,
de 4 dos nove jogos da excursão, permanecendo quase que em repouso o resto
da temporada. Além do
mais, tirou o jogador, a
conselho do dr. Lídio Toledo que, durante o jogo, explicou que Paulo César poderia sentir o estiramento
no joelho direito, o que não
lhe permitia, inclusive, a

cobrança de escanteios. Frisou o técnico que, em vista
disso, preferiu contar com
um jogador como Aírton,
embora algo fora de forma,
mas jogando bem, sem boIa, para permitir as entradas de Roberto, a ter de
contar com um outro que,
a qualquer momento, poderia determinar nova substituição.
Quanto à entrada de
Nei, esclareceu que já era
seu pensamento colocar em
campo este jogador desde
que o placar, durante a
partida, íôsse favorável ao
Botafogo. Disse que, ao determinar a substituição, o
placar era de 4 x 2. Contudo, entre o tempo gasto
nas massagens e na entrada
em campo, que durou mais
ou menos 4 minuto», o
Atlético mudou o marcador
para 4x4.0 acerto da aiteração, afirmou, foi que, a
partir daí, a defesa do Botafogo firmou-se e não permitiu mais gols.
A entrada de Rogério,
para o técnico, íoi perfeita,
não havendo dúvidas nem
críticas quanto à mesma.
SEM MANGA
Explicou Admildo Chirol que recebeu a noticia
da suspensão de Manga,
que lhe foi comunicada pelo diretor de futebol, sem
surpresa. Disse que não está aborrecido com o jogador, pois acredita tenha êle
feito a entrevista numa hora de irreflexão e de aborrecimento pela perda do
prêmio pela vitória.
Concluindo, disse que os
alvinegros precisam lembrar que nas derrotas jamais culpou a qualquer
jogador. Lançou um repto
para que apresentem uma
gravação ou reportagem
nas quais tenha apontado
este ou aquele jogador como culpado de alguma derrota: Frisou que, além do
mais, tem certeza de que
não errou no jogo de domingo, tendo feito o que
as circunstâncias deterrmnavam.

FLU VEIO COM TRÊS
CONTUNDIDOS MAS
TIM MANTÉM TIME
Com Jairo Augusto sentindo distensão na virilha,
o ponta-de-lança Jorge Costa na coxa e o ponta-esquerda Lula uma forte pancada no joelho, a delegação do Fluminense chegou ontem pela manhã ao Rio,
com Tim afirmando que está prestigiado no clube e
tem confiança na recuperação do time, já que pretende mantê-lo contra o Corintians, domingo, em São
Paulo.
Segundo o médico Valdir Luz, Jairo Augusto e
Jorge Costa são problemas, chegando mesmo a preocupá-lo, mas, com relação a Lula, acredita que o
mesmo se recupere rapidamente e possa, inclusive,
participar de todos os treinamentos da semana. O
diretor de futebol Creso Gouveia, por seu turno, revelou que o Fluminense comprará o passe de Jairo
Augusto, ao Democrata, de Governador Valadares
por NCr$ 30 mil.
PROBLEMAS
Jairo Augusto, Jorge Costa
e Lula .-:ão os problemas do
Fluminense, embora o doutor Waldir Luz acredite que
somente os dois primeiros
preocupam e deverão ser
submetidos a intenso tratamento médico durante a semana. para poderem jogar
contra o Corintians, domingo próximo, no Pacaembu.
O treinador Tim, por seu
turno, ficou satisfeito com a
equipe tricolor uo jogo contra o Cruzeiro, principalmente no segundo tempo, quando Samarone foi substituído
por Jorge Costa, que deu
maior agressividade ao ataque. Tim espera poder manter a mesma equipe para o
jogo contra o Corintians e,

sobre os estreantes, disse que
todos atuaram bem, tendo
solicitado a compra do centrai Jairo Augusto, embora
os dirigentes pretendam dilatar o prazo de experiência
que terminou ontem.
O contrato de Tim termina no próximo dia 31 e, segundo o treinador, os dirigentes tricolores irão propor-lhe a renovação combinada, o que já foi feito sob
palavra.
Os jogadores do Fluminense farão hoje — às 9h —
exame médico e, logo depois,
o treino individual, no campo das Laranjeiras, que já
foi liberado.
Amoroso foi procurado pelos dirigentes do América
Mineiro, em Belo Horizonte,
mas nada ficou acertado.

