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PAULO W VÊ O mimo EM PERIGO
DESENVOLVER
É LEMA DE
COSTA EM SP

Em mensagem dirigida ao po-vo paulista, logo após sua chegada
ao Aeroporto de Congonhas, o pre-sidente Costa e Silva revelou queimportante providência governa-mental poderá ser anuhèiada, estasemana, e que "interessará fun-
damentalmente a todo o Pa,ís e ao
anseio de desenvolvimento, que,São Paulo, encontra sua expressão
mais veemente e também mais
alentadora". O chefe do Governo
salientou que a escolha de São Pau*
lo, para inicio de uma experiência
de Governo móvel, não decorreu
apenas do desejo de homenagear a
unidade' mais importante da Fe-
deração, mas da necessidade, tam-
bém, de auscultar as forças da pro*dução.

Última Página

PASSARINHO
QUER MUDAR
OS SEGUROS

O ministro Jarbas Passarinho
encaminhará ao presidente Costa e
Silva, esta semana, anteprojeto do
lei alterando o decreto-lei que per-mitiu a privatização do seguro de
acidentes do trabalho. Consideram
as autoridades do Ministério do Tra-
balho que o decíeto baixado nos úl-
timos dias do Governo anterior be-
neficia apenas.as empresas priva*
das, cabendo ao Instituto Nacional*
de Previdência Social os seguros
menos convenientes. A revogaç
do decreto sara aolicitad*; «ini

Sa 
Câmara dos Deputados, pelo sr.

lário Covas, que apresentará pro-
jeto. Argumentará qué o documen-
to "cria. um sistema que prática*mente impede a sobrevivência das
empresas estatais oo setor."
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O Papa Paulo VI colocou-se aos pés de Nossa Senhora d» Fátima e orou pela paz no mundo

0 Papa Paulo VI, em sermão
ontem*na cidade de Fátima, Por-
tugal, advertiu o mundo sobre "a

gravidade do momento histórico",
propondo 9 término dos "planos
dé destruição e morte, de revolu-
ções e opressões. Dizemos que o •
mundo está em perigo. Por isso,
viemos aos pès da Rainha da Paz
pedir-lhe aquêle dom que sòmen-
te Deus pode dar: o dom da Paz".
Paulo VI incluiu ainda em sua fala
problemas como o da união da Igre*
ja em torno dos "verdadeiros e
grandes mestres" e de sua reação
contra "ideologias novas e parti-
culares", mostrando-se também
preocupado com "o estado de in*
digência de grande parte da hu*
manidade". 0 Sumo Pontífice di*
rigiu-se igualmente "aos irmãos
cristãos, ainda separados de nós".
Ò primeiro-ministro dé Portugal,
.Oliveira Salazar, conseguiu, em Lis-
boa, uma audiência de nove minu*' tòs cpm p Papa/não sendo revela*

7<}os oficialmente os! assuntos dèba-
tidos. Más Salazar retirou-se sorri-
dente da reunião. Paulo VI chegou
ao Aeroporto de Monte-Reál, na
Capital portuguesa, às 8h40min —
hora de Brasília —, sendo recebi-
do pelo presidente Américo ,Toniás
Em Fátima, onde um milhão de
pessoas se concentrou para ouvi-lo,
o Sumo Pontífice, além do sermão,

, pronunciou<em. sete línguas — la-
tim, italiano, francês, português,
espanhol,* russo e polonês — ladaí-

ít nha pedindo-a intercessão dá -Vir-
gem e de Jesus Cristo "p$psique
sofrem.", Paulo Vi, píóamp-aaisan-
tuário dé^Fátima^^í^ ^sermão,
celebrou missa, retirando-se em se*
gulda. Ao decolar do aeroporto de
Monte-JReal, oavião;quetcon4ú?iao
Papa sofreu pequeno atraso, devido
a um galho que se enroscou no
trem de pouso. O Papa chegou on-

A&ol ,à noite a Roma, recebido por
grande multidão.

, Páginas, 13; 14 e 15

MULTIDÃO EM
NY MARCHA
PELA GUERRA

Em resposta ao desfile de paz
realizado no dia 15 de abril, de-
zenas de milhares de pessoas, com
bandeiras e cartazes, desfilaram,
ontem, ao longo da famosa Quinta
Avenida de Nova York em apoio
aos militares norte-americanos que
lutam no.Vietnam. A Polícia não
fêz um cálculo oficial —•ao con-
trátio da vez passada, quando con-
tou 125 mil "pombas" — mas um
dirigente do desfile calculou em
250 mil o número de "falcões"
que, ontem, conduziram seus cár-
tazes desde o Central Park*, que
diziam: "bombardeiem Hanói" e
"melhor morto- que vermelho". A
parada teve o apoio de Eisenhower,
Westmoreland e Nixon, que tele-
grafou do Rio de Janeiro.
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GUERRA É
ATO DE PAZ
DIZ NIXON

A intensificação da guerra no
Vietnam é uma medida parapreser-
var a paz —esta foi a tese ontem
defendida pelo ex-vice-presidente
dos Estados Unidos, sr. Richard
Nixon, em entrevista na Guanaba-
ra, mostrando que "é errada â afir-
maçãq de U Thant de que o au-
mento da escalada levará à tercei-
ra guerra, pois "o aumento da
ação norte-americana visa, justa-mente, a deter a agressão comunis-
ta, para evitar o terceiro conflito
mundial". Afirmou também ser fa-
vorável ao controle dà natalidade,Tessaltando-qu^?j*i>lmeít^ é ex-
celente a situação dá América La-
tina, Durante toda a entrevista, o
ex-vice-preSidente dos Estados Uni-
dos fêz questão de reafirmar sua
confiança nos destinos da América
Latina. .

'*,•'
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SINDICATOS
PEDEM DIV:
pernamruco

Representações sindicais de
Pernambuco já requisitaram ao
Bem-Estar da Família, do Ceará,
entidade filiada à Organização
MundLl da Saúde e à ONU. o em-
prego do DIU (a "serpentina"), "pa-
ra iniciar-se o controle da natali-
dade no Estado, 'segundo a capaci-
dade econômica das famílias". A
BENFAM, no Ceará, é dirigida pelo
médico Galba Araújo, e sua finali-
dade é "orientar a planificação da
família, tratando da esterilidade e
da profilaxia do câncer ginecológi-co", sendo assistida, em seu tra-
balho, por equipe .dos Voluntários
da Paz. O número de mulheies jáatendia , em Fort.leza, é estima-
do em oitp mil, e os métodos anti-
concepcionais mais utilizado ..té o
momento são as tabelas e as pilu-
Ias. O trabalho da BENFAM, em
Pernambuco, ainda não foi inicia-
do, pois, segundo pesquisa, "a men-
talidade do povo ainda é muito re-
ligiosa".
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Dos três milhões dc peregrinos, que íoram a Fátima, um milhão conseguiu entrar na praça-onde estava-o santuário e ouvir o Papa (AP)

TODOS PELA FÉ .

LISTA
JK TEM 50
MIL NOMES

Quatro estudantes que deci-
diram lançar um manifesto em fa-
vor do ex-presidente Juscelino
Kubitschek colheram, em três dias,
no Rio, 4e>648' as^tjurai Preten-
dem entregar o documento'ao ma-
rechal Costa e Silva, no próximo
dia 22, no Palácio das Laranjeiras,
e já conseguiram o apoio de lide-
res estudantis de 14 Estados. Em
Brasília, continuaram à repercutir
as declarações de diversas perso-
nalidades, j)or ou contra a anistia
ampla ou a revisão dos atos puni-
tivos da revolução. O senador Ca-
tete Pinheiro disse que se vinculou
aos princípios constitucionais e aos
objetivos revolucionários quando
apresentou à apreciação do Sena-
do projeto de lei regulando a rea-
quisição dos diretos políticos. O sr.
João Goulart deverá manter con-
•tato com o sr. Carlos Lacerda, bre-
vemente, pela Frente Ampla.

Última Página
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TENSÃO EM
SÃO PAULO:.
ESTUDANTES

O movimento estudantil em
São Paulo está tenso, cóm a tur-
ma da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo, que ocupa a escola
há alguns dias, anunciando que en-
tra em greve de fome amanhã, en*
quanto em diversos pontos da ca-
pitai estão acampadas caravanas de
centenas de estudantes de Mediei-
na das faculdades de Botucatu,
Taubaté e Sorocaba, todos reivindi-
cando recursos para o reaparelha-
mento das escolas. Na Universida-
de Mackenzie continua a greve ini-
ciada há dois dias, contra o au-
mento de anuidades.
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HOJE
TEMPO .

O Serviço de Meteorologia pre-
vê para hoje, no Rio ev em Niterói,
tempo bom, temperatura estável.'A
máxima de ontem foi de 31.4 graus
e a mínima de 16.2 graus, registra- .
das, respectivamente, em Bangu e
no Alto da Boá Vista.

PRANTO COLETIVO

Cerca de 100 mil pessoas, mui-
tas das quais chorando, aglomera-
ram-se nas ruas de Milão, ontem,
para assistir aos funerais do piloto
de corrida italiano Lorenzo Bandi-
ní, que morreu na última quarta-
feira em conseqüência de íerimen-
tos recebidos no desastre que sofreu

no últirno domingo, quando parti-
cipava do Grande Prêmio de Monte
Cario (Reuters).

QUARTO CADERNO

Estética do Fado, José Lino Gru-
ne\vald;-A Chaga Aberta do Mundo,
Mário, Pedrosa; Documentos, Viet-
nam e Nacionalismo, Paulo de'Cas-
tro; Chefes de 24 Partidos Comu-
nistas da Europa Reúnem-se em
Karloyy Vary, François Fejto; Apa-
recida e a Nova Igreja dos Pobres,
Newton Carlos; Beltrão & Delfim
Contra as Viúvas de 29, Fernando
Pedreira; Simbolismo: Retrato em
Retoque, Augusto de Campos; Ar-
mas Nucleares: uma Responsa-
bilidade, John Silard; Anthony
Mann (2) e Filmografia, Antônio

Moniz Viana; Estratégias, Paulo
írancis; e A Gargalhada de Schiller,
Haroldo de Campos.

QUINTO CADERNO
.-A

Memórias de Nelson Rodrigues;
Aconteceu... e Frases da,Semana,
Guima; Itinerário das Artes Plásti-
cas, Jayme Mauricio; Música, Euri-
cò Nogueira França; Escritores e
Livros, José Conde; Discos Popula-
res, Mauro Ivan; Teatro, Van Jafa;
Conselho de Cinema: Cartazes: Cine-
ma, SCP; Teatro, VJ; e Vem Rober-
ta!, Flávia.

CADERNO FEMININO

A Guerra Fria entre as Gerações,
Elol Calage e Christiana Baptista;

Vamos Falar de Mulheres, Ylcléa;
Patati-Patatá, Sônia; Mães Vistas
pelos seus Filho, Maria Ignez Cor-
rêa da Costa; e Maquilagem 67 em
Tons de Camurça, Salete.

Nesta.Edição 74 páginas
PREÇOS — Guanabqra e Estado do
Rio: Dias úteis — NCr$ 0,20; Do-
mingos — NCr$ 0,30. Brasília, Mi-
nas Gerais, Espirito Santo e São• Paulo: Dias úteis — NCr§ 0,30. Do-
minaos — NCrS 0,40. Goiás, Mato
Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Bahia, Alagoas, Ser-
gipe e Pernambuco: Dias úteis —
IVCrS 0,30; Domingos — NCr$ 0,50;
Maranhão,.Pará, Amazonas, Acre e
Territórios: Dias úteis — NCr$ 0,40;

Domingos — NCr$ 0,70.

CARNE NÃO
DIMINUI
DE PREÇO

Ao contrário do que anuncia-
ram, anteontem, a SUNAB e o Mi*
nistério da Fazenda, não se regis-

•trou, ontem, no mercado varejis-
ta dá Guanabara a baixa de 22 por-
cento nos preços da carne bovina.
A quase totalidade dos açougues
manteve os preços anteriores e re-
duzidp grupo de estabelecimentos
diminuiu em NCr§ 0,10 a cotação
de um tipo apenas, sem qualquer
modificação nos demais. Em j-ran-
de número foram colocados, po*
rém, cartazes anunciando ter havi-

, do forte baixa nos preços
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CORREIO DA MANHÃ, Domingo, 14 de maio de 1967 1.° Caderno

MÉRITO AGRACIA O
CORREIO DA MANHÃ

• A Ordem dos Velhos
Jornalistas entregou on-
tem, em solenidade reali-
zada à noite no auditório
da ABI, as Medalhas do
Mérito Jornalístico, coníe-
ridas por seu Conselho e
instituídas por Lei Feder ,
• d. Niomar Moniz Sodré
Bittencourt, diretora-pre-
sidente di) CORREIO BA
MANHA; à condêssa Mau-
rlna Pereira Carneiro, dl-
retora do Jornal do Brasil,
e d. Regina Leltfio, dlre-
tora de A Tarde, da
Bahia, as primeiras jor-
nalistàs brasileiras, junta-
mente com d. Ondina Dan-
tas, diretora do Diário de
Noticias (que se íêz repre-
sentar), a serem agracia-
das com tal comenda-

Enquanto recebia a me-
dalha do reitor da UEO e
tinha as insígnias coloca-
das por d. Zélla Pinho
Rezende, d. Niomar Moniz
Sodré Bittencourt íoi apre-
sentada como continuado-
ra de uma grande obra,
para o que demonstrou vo-
Cr'ção desde os seus 14
anos, quando começou a
escrever na imprensa. O
secretário da Ordem dos
Velhos Jornalistas, sr.
Belíord de Oliveira, citou
também livro e peça tea-
trai escritos por d. Nio-
mar, que é a fundadora e
r.residente de honra do
Museu de Arte Moderna.

SOLENIDADE

A solenidade teve início
com a leitura da ata da Úl*.
tima sessão do Conselho da
Ordem dos Velhos Jorna-
listas, realizada no dia 25
de abril passadr., quando,
sob a presidência do sr.
Mozart Lago, foram esco-
Ihidos como merecedores

do agraciamento com a
Medalha do Mérito Jorna-
lístico dona Niomar Moniz
Sodré Bittencourt, dona
Maurlna Pereira Carneiro
(diretora do Jornal do
Brasil), dona Ondina Dan-
tas (diretora do Diário de
Notícias), dona Regina Si-
mões de Mello Leitão (di-
retora de A Tarde, da Ba-
hia), professor Celso Kel-
ly (pelo trabalho em Lite-
ratura e Artes), Hélio Sil-
va (História e Biografia),
Ricardo Serran (Esportes).
Briclo de Abreu (Teatro,
Rádio e TV), Arnaldo Vi-
eira (Fotografia). Adolfo
Bloch (Direção Jornalísti-
ca) e, pela primeira vez,
um estrangeiro: Jorge
Felner da Costa, diretor
do Centro de Turismo de
Portugal.

A mesa diretora da sole-
nidade, presidida pelo sr.
Danton Jobim (presidente
da ABI), na impoeslbllida-
de da presença do jorna-
lista Paulo Filho, presi-
dente da Ordem dos Ve-
lhos Jornalistas, foi inte-
grada pelos conselheiros
da instituição, pelos repre-
sentantes dos ministros de
Relações Exteriores, da
Justiça e do Trabalho, pelo
deputado Ernani do Ama-
ral Peixoto, pelo reitor
Cumplldo de Santana, pelo •
representante do governa-
dor Negrão de Lima e pe-
los vice-presidentes da Or-
dem, senador Mozart Lago
e prof. Benjamim Morais.

DISTINÇÃO

Após o presidente da
ABI ter explicado que a
Medalha do Mérito é confe-
rida aos jornalistas que se
tenham distinguido em
suas atividades, o professor
Marcos Almir Madeira sau-
dou, em nome da mesa, os
agraciados, lembrando a
data de 13 de Maio como
muito importante para
quem trabalha pela liber-
dade. Lembrov que os agra-
ciados são amigos, devotos
e militantes da liberdade e
ressaltou que "tudo estaria
Incompleto se a nossa ori-
ginalidade não pensasse no

• outro sexo. o menos forte".
E afirmou que "a mulher

brasileira que se contem-
p'nu foi aquela que conser-
va uma tradição adminis-
trativa", Referindo-se a
D. Niomar, lembrou oue ?la
representa uma tradição,
não só pelo trabalho leva-
do à frente no CORREIO
DA MANHA, como também
pela lembrança de seu pai,
o grande professor de Di-
reito Penal, Moniz Sodré.
Desejou, depois, êxito a ês-
te jornal, "que pertence ao
patrimônio moral e cívico
dêste País".

NACIONAL

Antes de os agraciados
serem homenageados com
um coquetel, diante de pia-
tela onde se. destacavam as
sras. Sara Kubitschek, Al*
2Ír'a do Amaral Peixoto e
Stela Cordeiro de Farias,
discursou o jornalista Ari
Nepomucéno, v i c e-presi-
dente em exercício no Sin-
dicato dos Jornalistas Pro-
fissionais, que anunciou
desejo de sugerir ao presi-
dente da República, maré-
chal Costa e Silva, que es-
tenda às quatro diretoras
de jornais agraciadas a
Condecoração da Ordem
Nacional do Mérito.

O jornalista Paulo Ma-
galhães sugeriu à diretoria
da ABI que m-omovesse
uma homenagem aos cole-
gas veteranos e o sr. Dan-
ton Jobim encerrou a série
de discursos, pedindo a to-
dos os jornalistas que lu-
tem pela restauração plena
da liberdade de imprensa
no País, "que só existirá
de fato quando nSo for sò-
mente uma liberdade con-
sentida".

PRESENÇA

O sr. Jorge Felner da
Costa, que foi a Portugal
participar da peregrinação
do Para Paulo VI a Fáti-
ma, e d. Ondina Dantas,
atualmente também fora do
País, não puderam compa-
recer, tendo sido esta úl-
tima representada pelo sr.
Péricles Neiva,

£':'¦¦?¦¦

Para a Nova Eifa$ão

ELEGÂNCIA
INCONFUNDÍVEL!

Coleção
EF80M

Personat
®

ROUPA Tcnqni - corte mo*
demo • com 2 botSet • nas efl-
rest cinza, bege e grafite.

NCr$ 95,00
ROVPA.ZCVSÇVM -modelo com 2 ou
3 botSes • caimento natural - vários
padrões e cores. .NCr$ 105,00

ROUPA JfewrçjSfjM-modêlo "jaquetão",
com* botões forrados • padrões lisos
ou fantasia - em preto, marinho, cin-
xa e grafite. tNCrf 110/00

IMPORTANTE!
Com o Crtfdifo Imediato • assim:

Viu... gostou... levou!
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PARA SERVIR SLMPRE

MucJurílra - Niltrói

«ovo Io/o «m fpaatma;
Sua Viicoadt dt Pirajá, 265-B
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D. NIOMAR

D. Niomar Moniz Sodré Bittencourt, após receber as insígnias pelas mios de
d. Zélia Pinho Resende, é por ela cumprimentada
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CONDÊSSA
Diante do sr. Danton Jobim, a Condêssa Pereira Carneiro teve as insígnias colo-

cadas por d. Stela Cordeiro de Farias
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D. REGINA
D. Regina Leitão, diretora de A Tarde, da Bahia, recebe o diploma das mãos

do deputado Amaral Peixoto
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Tratar c| ou •! operaçOei dr.
H. Gonçalves, fonei 17-608S e
52-7179, marcar hora,

14090
NEUROLOGIA INFANTIL
Dr. OLAVO NERY - Prof.

PUC, Doctnt» UB — Rua Soro-
caba, 4*4, grupo 401 - 17.ÍSU.

J10»
CLINICA DS DOSNÇAS 8B-
XUAIS — Trit. da Impotência,
Pr6-Nupcl«l. Orientação do Dr.
QTLVAU TÔRRE8 - Av. Rio
Branco, 166, 1/ «13. Tel. 42-1071

JSIJO

Cansaço, innl-est.tr
iri'ii.1,1 nas

DEPARTAMENTO DE CAMBIO — é o novo serviço
do Banco Bahiano da Produção, Agencia Rio. Com » re-
cente instalação do Departamento de Câmbio, no BANCO
BAHIANO DA PRODUÇÃO, Agência Rio, assumiu a Ge-
rència desse Departamento, o Sr. Antônio Fernando Bar-
reiros, cuja experiência bancária dc quase 20 anos é uma
tradição 'de bons serviços.

Na foto, o novo Gerente, ao ser cumprimentado pelo
Dr. Paulo Kós, Diretor de Câmbio do Banco Bahiano da
Produção.

vanzes
corrigem-se com
as meias elásti-
caa americana8i
Twoway-Stretch.-
Na côr da pele,
confortáveia o
transparentes -
dão

ALIVIO InSIAnMNtO
[ BELEZA HS SUAS¦ PERHflS

importamos a "Qualidade
A" e vendamos direta-
mente, a preço acessível,

HERMES FERNANDES S-fl.
RIO: Av.Rio Branco, 133-18.«and.

Tel.: 42-9740
S. PAULO: Cons. Crispiniano, 139

10." and.-Tel.: 36-0755
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EXCURSÕES 00 TOURING
CIRCUITO TURÍSTICO' "URUGUAI" — ARGENTINA — PARAGUAI —

FOZ DF IGUAÇU
ITINERÁRIO. Rio de Janeiro, São Paulo. Presidente Epitâcio, Guaira,
Foz de Iguaçu. Assunção, Buenos Aires, Montevidéu, Santos c Rio dcJaneiro, (Partida a 8 de Junho).

EXCURSÃO CULTURAL A EUROPA - ITINERÁRIO: PORTl GAL. ES-PANIIA, FRANCA, BÉLGICA. ALEMANHA, SUÍÇA. ÁUSTRIA EiTALIA

(PARTIDA A 28 DE JUNHO).
INFORMAÇÕES E PROGRAMAS NO TOURING CLUB DO BRASIL —DEPARTAMENTO DE TURISMO - PRAÇA MAüA S/N - TEL? 23-1660

70670

SVRSAN
urbaniza
Castelo

Para que sejam construi-
dos uma avenida, saindo da
Rua Evarlsto da Veiga e pas-
sando sob a Avenida Repúbli-
ca do Chile e um túnel que
cortará o Morro doa Arcos
de Santa Teresa, terminando
na Rua Evaristo da Veiga, a
SURSAN está/executando o
plano de urbanização da es-
planada do antigo Morro de
Santo Antônio, onde tambtím
esti sendo construída a Ca-
tedral Metropolitana.

geri construída também
no local uma moderna esta*
Cio de bondes para Santa Te-
rasa, alem de áreas de esta-
clonamento. O plano da
SURSAN prevê a construção
de edifícios de 2 a 20 anda-
res ao longo da Avenida Chi-
le e da Rua do Lavradlo. Na
nova Esplanada de Santo An-
tônlo, serio preservados o
convento de Santo Antônio e
dos Arcos, tendo sido Iniciada
a fase de demollçio. Uma es-
Utua da Estácio de Si fun-
dador ds Cidade, seri ergui-
da no local.

A irea total da nova Espia-
nada de Santo Antônio aeri
de aproximadamente 295 mil
metros quadrados, Incluindo-
se na parte dos Arcos de San-
ta Teresa, toda a extensão da
Rua do Lavradlo, a Praça Ti-
radentes, a Rua e o Largo da
Carioca e o restante do mor-
ro, Que fica atrás da Rus
Evarlsto da Veiga. Dum ave-
nldas, uma delas a ji cons-
truida Avenida Chile e a ou-
tra, que passará sob a pri-
meira, terminando ns Rua
Evarlsto da Veiga, dividirão
esta irea em quatro quadras,

A avenida projetada peia
SURSAN se estenderá da Rua
Evarlsto da Veiga, cortando
o trecho do morro que res*
tou do desmonte através de
um tünsl, passando por bai*
xo da Avenida Chile, que
nesse ponto funcionará como
uma ponte, com três planos
diversos.

Milhares de
telefones
mudos ua ZS

Milhares de aparelhos tele.
fonlooa ficaram, durante
mala de três horas da
noite de ontem, totalmente
desligados, na sona com-
preendlda entre Botafogo e
Flamengo, espeolafianU n»
Av. Rui Barbosa. Vv

A Companhia Telefônica
Brasileira recebeu centenas
de reclamações, nio prestan-
do, contudo, qualquer expll-
cação satisfatória.

Diversos leitores explica-
ram nfio ser esta a primeira
vez que acontece tal fato, fri»
sando que, também em ou-
trás ocasiões, a Companhia
Telefônica nfio prestou qual-
quer esclarecimento, cauaan-
do grandes transtornos a
centenas de famílias. Adlan-
tam mesmo que, há alguns
meses, os telefones daquela
sona ficaram desligados por
doía dias.

Outro aspecto destacado
peloa moradores é o fato de
que a CTB, a despeito dos eu-
versos aumentos de tarifas,
nfio apresentou, até agora,
qualquer melhora nos servi-
ços prestados. Ressaltam quo
apenas um setor nfio deixa de
funcionar na Companhia: o
da cobrança das taxas e o
dos desligamentos que, mui-
tas vices, ocorrem irregular-
mente, mesmo com as contas
pagas em dia.

IMPOTÊNCIA
Ooencsi sexuais crônicas, pré-

nuaelal atrase de desenvolvi-
mente, tretamente ripldo, Dr.
AUOUSTO MARQUIS. Radies-
copie. Censultis a is J0 heras.
Síbedf e feriado tti Is II ho.
ras. Cariai • Informadas tele*
fonest 11-7411 • 31-ííri - Rua
Riachuelo. M6 - Rio. 5io«5

Correio
da Manhã

End'. Telag.: "Corfeominba?
ADMINIBTKAÇAO,

REDAÇÃO, OFICINAS e
CIRCULAÇÃO:

Avenida Gomei Freire, 411' —
Xel.: $8-2020 (ride lnterru).

DEPTO. DB PUBLICIDADE:-
Av."Rio Branco, ltS • loja C,
TeL: S2-41SS (rede-Interna).

RECEPÇÃO DE ANDNCIOS:
¦ — Baleio Assinaturas, In-
formações, etc.
AfêncU Centrei: ¦ Av.' Rio

Branco, 185, esq. Almirante
Barroso — Tel.: 52-ílSS
(rede Interna).

Agèncl* Gomes Freire (Zona
. Central): Av. Gomes Frei--

re, 471 — Tel.: 22-0037.
Acenda Copacabana (Zona

Sul): Av. N. s." de Co-
pacabana, 360-A — Tel:.' 37-1832.

Agência Tyuca (Zona Nor-
le): Rua Conde de Bonfim,
406 — TeL: 34-Í26».

AféneU Méler (Subúrbio):
Rua Lucidio Lago, 371.

SUCURSAIS
8(o Paulo: Rua da Consola-

çlo, m — 13.» andar —
Tais.: 3J-3O70 e 33-0991.

Belo Horixonte: Rua Rio de
Janeiro, 4«2 — Tel.: 4-0470Brasília _ DF — Quadra 14Casa 22 — TeL: S-1S24.

Recife: Rua Gervario Pirse.
„#* -l?l« 2 — TeL: 2-9409.Porto Aletre: Av. Bonés de

. Medeiros, 308 — Conj. 184.Niterói: Av. Amaral Peixoto370 — Loja 8 e Conj. 42S —Ed. Líder — Tel».: J-34J1— 2-3433 e 2-3433
ASSINATURA DOMICILIAR
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A minha
homenagem

Tiltosos os ave no dia
de hoje têm Mãe para >

homenagear. Infelizmente
não estou entre isses. Per.
di há alguns anos aquela

que me outrtu os primei-
ros vagidos, que me aca-
lentou nas horas amargas,

que sofria edmio/o nos mo-
mentos de dor e que sor-
ria ao meu lado quando
a felicidade nos bafejava.

Fui um menino levado,
mas tenho a consciência
tranqüila quanto ao afeto
indonnido que sempre de-
diquei àquela que vejo,
nesta noite escura, nas aU
turas, nimbada de ei-
trilas.

L « ro b r o-me perf ei*
tamente que multas vê-
sei levantei-me da minha
ride naqueles confins de
mundo em que vivíamos,
ao ouvir oi iiui lotucos
abafados. Corria para jun-
to dela a /im ds conso-
Id-la, como um homen-
zinho dedicado e sempre
alerta, evidentemente nâo
podia saber as raiões da-
qutlas lágrimas, mas i>il-
gava-me com o dei < de
procurar afastá-hs c «)
voltava ao roeu leito hii-
mude quantia Via outra
ve: seus olhos claros sem
a umidade do so/rimentn.

Desde muito cedo ama-
va-a profundamente, o
que não me impedia,
alias, d« lhe dar os des-
gostos justificados pela
irresponsabilidade de uma
In/dnda que era bravia
como a própria natureza
da região. Minha Mna
perdoava-me tudo.

De uma feita fui cf/rir-
rado pelo meu t'o Mm.
nuel AvQMio ao i. : oi-
contrar ent miio dos ei-
panos para atou u>
íoi na tua vida faveinan-
tt. Em vtz dt castigar-
me, minha Kit te abra-
cou comigo em prantos, na
persuasão de que meu in.
tuito era abandoná-la,
quando na verdade era
apenas a -primeira mani-
fiitacao de um ser que
via naquela nomadismo
dos ciganos uma avenlu-

,ra alegre. E ocultou o
fato ao conhecimento do
meu pai, evitando desse
modo mais uma daquelas
surras homeVÍcaiy muita»
véres bero merecidas.

De outra feita fui para
longe trabalhar na cons-
truçfio de um trecho da
estrada, de responsa bi li-
dade paterna. Meti-me
numa caçada de patos
bravos t, à beira da la-
goa, no meio do mato, so-
fri grave acidente. Minha
Mfie, ao ter eonidfncia do
ocorrido, larpou-se atrás
de mim. Viajou léguas e.
léguas e ao chegar ao pé
do filho acidentado, foi
como se ujn anjo do céu
descesse naquele instante
sobre o corpo diste pobre
mortal. Jlap^d-mente as
padeclmenfos desaparece-
ram e em breve ertnva
eu de novo d enta dos
patos e dos marrecos, que
constituíam pratos sabo-
rosos como nunca mais
desde então experimentei
iguais.

A cena mais profunda-
mente indelével, porCm,
que vivi., foi aquele adeus
de minha Mãe ao ver-me,
na flor da idade, partir
para o Amazonas em bus-
ca da miragem da fortu-
na. A imagem da ternura
entremeava-se com o ter-
rivel desalento que a do-
minava.

Só muito mais tarde é
que pude realizar, em.
toda a sua plenitude, ao
me sentir sozinho no muru
do, aquele quadro dolo^
roso. Deus me ajudou,
entretanto, o eu consegui,
sobreviver a tudo para
afinal ver, num amanhe-
cer, minha Mfie aqui nes-
ta metrópole fechar aquè-
les olhos, outrora tão be-
los, por assim dizer nos',
meus braços, chamando-
me para ajudá-la a viverí,

Não tenho mais a ale-
gria de poder hoje home-
nageá-la em pessoa, mas
meu espírito está todo im*.!.
pregnado dela: '-<}

E eu digo bateinho, so-*
litário, enquanto outros
por al além festejam fe-
Hzes o gronde dia, os ver--
sos imortais desse triste'
amigo que foi o da Costa.
e Silva: £

Saudadel Olhar de
[minha mãe rezando

E o pranto lento
[deslizando em fio...-

ALL RIOHT
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-NA FAVELA
O cx-vice-presidento norte-americano foi ii praia • do Pinto ver a favela
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HÉLICES JAPONESES NA

NACIONAL
ii O moderno turbo-héllce }a-•ponts YS-11, com' capacidade- para 60 passageiros, desenvol-

.vendo 490 quilômetros por ho- -
ra o tipo ideal para as rotas¦do interior brasileiro, onde os•' campos de pouso, na sua maio-'.ria,'têm uma extensão, apenas,"para ura Douglas, pc-3 levan-•tar vôo', porém, com 28 pçs- .
aageiros.

.:; Fácil é alndo fazer um con-
.fronto entre custos operado-
toais de tipos de aeronaves da• mesma categoria. O YS-11 ofc-
rece um barateamento da or-"dem de 20%.
..No BrasU, todavia, ,o YS-11

, ainda terá a vantagem de co-
laborar na estandartizaçSo do

..material, de vôo, de hi muito'.reclamada pelo Ministério do
Aeronáutica, uma vez que as

-suas turbinas Rolls-Royce têm
.linha de montagem em SSo.
Paulo e o principal InstrSunen-

...tal do avlüo 'japonês é ae fa-
brlcaçflo norte-americana, cujo
parque abastece de pecas, em
mais de 80%, a aviação comer-

.«ini e militar do BrasU. 
'

i. Levando em conta a' sua ad-
.•Xniravel performance, jé pro-clamada no Japfio, nas Flllpl-

Jias o até nos EstadoB Unidos,
rjpor intermédio do Hawai, a
.CRUZEIRO pO SUL vfcm de

.adquirir oito. YS-11 ficando,

..desta maneira, a sua frota com
61 aviões; com um total de•3.258 assentos: .

¦H Os aviôés YS-11, usados ne-
Ja ALL NIPON, JAPANESE"DOMESTIO AIR e TOA AIR-
UNES, do Japão, PHILMPPI-

NES ORIENTE; das Filipinas o
HAWÇAIAN AIR _ LINES,, do,
Hawai, nos Estados Unidos, se- \
rão postos 'tias frotas domestl-
cas da CRUZEIHO PO SÜL.
principalmente,, no Oesto e na
Amazônia, onde' aquela tra-
diclonal empresa esoala cm- 52 «
cidades, sendo que muitas nSo.
conhecem outro melo de.trans-
porte permanente, regular ae*
nflo o aéreo,,'1- Tendo chegado ao Oeste .em.
1930 — Corumbá ,— com um i
monomotor JUNKER-F-13, a "
primeira a fazê-lo naquela
longínqua reglfio do pais, já
em 1943 .colocou uma frota de
DC-3 a serviço das populações
do hinterland, seguindo-se os

por fim, oDC-4 e Convair, e,"Caravelle".
Estos fatos mostram a per-

manente preocupação da CRU-
ZEIRO DO SUL em bem eep*
vir soa núcleos populacionais¦ distantes das capitais, lntegran-
do-os na comunidade.nacional.

Em 1943 dotou o Bsasll com
o que havia de melhor nas 11-
nhas aéreas domésticas dos
Estados Unidos.'Na época, os
CONVAIR «ram oa aviões de
passageiros, mais populares na
América do Noite, com capa-
cidade para-44 pessoas ea ve-
locidade de 440 quilômetros
horários., .

Nfio parou.al o trabalho pio-
neiro, feito . com arrolo e ár-
duo trabalho. A empr.êsa, au-
torlzada á funcionar, em nos-
so pais a.29 de janeiro de 1926,
empregou grandes recursos,

multa energia,, e inexcedivels
sacrifícios; que , permitiram
mais que o>lpO"préM0,« a «X--
pansíq • de. áreas .IsolMãsóaüa-.

• prforia/.lntagtaeíi)t á falxaill-.'
lòrâhéà.' -^tab -afotronàda ' ém •
portos e outros meios de trans-
portes. . .

' A CRUZEIRO DO SÜL nSo
hesitou ,em.colocar-a. sua mo-.,
deritàv frota de sete Cárívèlles
nas rotas' dò Oeste, servindo a
Campo Grande, em Mato Gros-
ao, Brasília, Belém e Manaus,
na Amazônia,' e mais uma de-
zena de capitais. Agora com o
mesmo, espirito de brasilldade.' a CRUZEIRO DO SUL realiza
uma operação'de vulto, adqut-
rindo pltp turbo-héllce» YS-11,
já batizados no Japão por"MINI-JUMBO", já que a sua
linha de construção oferece to-
do conforto aos - 60 passageiros
sentados,' em 15 filas, .com . 50 -
Janelas,''quando, 

'o 'antigo cri-
térlo eia uma laçiela para

dada fileira de poltronas.
Partindo do principio uni-

versai de que o transporte ba-
rateia sempre quando aumenta
a capacidade- do Veiculo, o
YS-11 atende plenamente aque-
Ia vantagem, situando-se 'em
torno de *)% o barateamento
do seu custo operacional.. Os'
primeiro» aVlíeí Japonêsrt.de.
Uma frota de oito, adquiridos
pela CRUZEIRO DO SUL, se-
rSo colocados nas rotas do Oes-
te, e farfió' q. circulo Belém-
Culabá-Rlo-Belêm e, também
nas Pontes Rlo-Sfio Paulo e• Rio-Brasllia.

O ex-vice-presldente dos
Estados Unidos, Richard Ni-
xon, afirmou, em entrevista
na Embaixada s uierlcana,

. que'V'eecretárloigttal da
ONU,. Ü •MAritjVe8Ía enga-

• nado; pois ¦'-* intensificação
da 'açáo dos feUÁ ria jguerrado Vietnam nfio provocará
a terceira guerra mundial
mas, ao contrário, visa por

, termo à agressão comunis-.
to, para evitar ,a terceiro
grande guerra. "

DÍssa -ainda que, apesar de
dUkwt^ f>4e' '#"• ''Thant,
acha-o um homem muito
bem intenclenado e. dedica;
do à busca da pa?. Quanto
ao emprego de energia nu-

¦'çlWiVví>íI^n«-Vr^-T' ;çl*
necessária «5 nenhum pais'
gostaria de náo aproveita-
Ia, deyendo-se achar uma

' fórmula para «o seu uso pa-
. ra fins pacíficos, o mais rá-

. píflo po^ek* ¦* -v t .
} M]_mMv)p^ que,"o,a^-'¦' cerw paíí 05,dè^vf^U^tó^'

to é a estabilidade, mas es-
ta nào pode e não deve ser
uma meta em si mesma.
Um prfdlorcom 

"nm .aiicerce'
firme e bem feito, poderá
sustentar, o desenvolvimento
mala rapidamente des anda.
res. Assim acontece com o

, desenvolvimento, fele é mui-
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to mais autentico e duradòu-
ro se acontece com uma es-
tabllldade que propicie uma
visão mais larga das neces-
Bidades**;'" ¦" ¦¦' ¦ "~>"¦ ''¦

NÂTAtlBADE
Declarou também admitir o

controle > da ' natalidade em '

certas regiões do inundo, mas
n3o*no Brasil que deve in-
centlvar o - desenvolvimento
econômico, para, assim, aten-
der ao crescimento da popular
SSO,''tépdo como tem-um po-
tencial que poderá uerfeita-
mente atender.'ao. crescimento,
populacional.

.' Afirmou ainda,.ter sentido
em conversas com lideres bra-
ailelros e de outros países que
a altuaçao, .da América Latina
é bem mais animadora do 'que

quando dé sua última viagem
e que é necessário que os pai-
ses da América Latina conti-
nuetn a buscar o desenvolvi-
mento das instituições demo-

, crátlcas, ;.,., . . '.'.;¦;

• ..,«.: V.'p*íSPECTg"A ¦

V'*-bi*ít àer "liripüisslvel' dlier
qual, à perspectiva da Amérl-
oa Latina, mas acentuem que,
se as Instituições democráticas'forem desenválvidás, ó futuro' da . América será bem ¦ mais' animador. Sôbre o presidente
.Frei disse que" ò -admira^ mui-

- {o, êle o sua atuação politica,
mas £Ie encontra grande opo-

sição em grupos que comba-
tem sua política de desenvol-
vimento democrático livre, afir-
-rijando ainda que a finalidade
e a meta do Brasil é a busca
continua da redemocratização.

ELEIÇÕES '
A propósito das eleições

norte-americanas declarou que
"já' arrisquei uma opinião sô-
bre. o.futuro da América Lati-
na| o que já é uma prova de
coragem. NSo "terlá coragem,'entretanto, para prever o des-
fecho da convenção do Parti-
do'' Republicano". Declarando
ainda' que/ como membro da

* Oposição,' não poderia criticar
o governo no exterior, "o que
não é, necessariamente, do fei-
tio'dos 'membros do partido
do governo".

MERCADO COMUM
Considerou o Mercado Co-

'' mum Latlno-Amerlcano parte
do esforço para a integração
econômica"" da América Latina,
e às 

'decisões de Punta dei Es-
te corajosas e acertadas.

Após a" entrevista o sr. Ni-
xon dirigiu-se às'imediações
da favela da Praia do Pinto,
onde conversou com alguns
populares cona o auxilio do in-
térprete, demorando-se* cerca
de 'dez minutos, e voltando á
residência do embaixador dos
Estados Unidos, na Rua São
Clemente. ¦•

ACORDO BA SUNAB
NAO BAWOU CARNE

Não se confirmou abaixa de -
22 por-cento nos preços, da •
carne bovina, ;aq .cóneumldor,)
que, • seguildq ln^Ec^açô?»:,^.'
necidas anteontem, peta"..'...t.
SUNAB e em nota oficial do
Mlrilstírlo da faíerida, deve-
ria ocorrer ontem -nos açou-

- gues cariocas, por força ' de
acordo, de cavalheiros entre
órgãos oficiais, retalhlstas e
atacadistas. A maioria dos va-
rejistas manteve . os preços
anteriores, enquanto. um re-

\duzld"ef núti-ieíC": de. estabelqçl-
mentos diminúltt;NÇif .4),10 —

, .menos de • í pórrçèhti*, r-v nô
preço da; alcatra,. coritinuari-
do a vender todos, os demais

.tipos pelas' cotações, «nterio-
res. Em grande número 

'de

açougues foram colocados, por.
rém, cartazes; anunciando 'que
a carne sofrei» lorte redução.

Açougueiro» í ouvldda pela
mmÊ^MmmsÊíl-mm

movlmenW
sflrlA* tf
zenda'». reepesto d» iralxa de
preços" teiw? flnaliaaíéi¦ pílço-''lógicas, nSo sahdo' possível

• aos retalhlstas diminuírem as
cotações nas' vendaB aos con-
sumldorea se oj mesmo não
ocorrer nas conl-jra»'i4ue fa-
zem aoa frigoríficos. Adianta*'
ram qüe a mercadoria 'está ex*
cluida do Kglme de tabela-'mento: dflblali; podendq cada
estabelecimento,; cçbrar,';. de
acordo com a chamada' lèl da

. oferta e da procura preconl-
zada pelo Governo, a Impor-
tâncla que julgar convenien-
te. Adiantaram n5o ser pro-
vável que os' frlgçrlflcoS ve-
nham a baixar os preços da
mercadoria no .atacado, pois
se quisessem já o podiam ter

feito; dè vez q"e"a 'arroba do
'^ból' èm 'pé,' :nás' regiões pe-
cuárias, vem.caindb de.cdta-

«•¦içíp^üii, ««(iícKisde.. fi' meses sem;.'' 
reQoxos importantes/ no mer-
cado atacadista de- carne. En-
tendem quo, ao contrário,
•loderão ocorrer novas majo-
rações, principalmente a par-
tir dc agosto ou setembro, a
prptaxto da chegada- do pe-
riodo de entressaira nas zo-
nas de lnvernada- de gado, '

• Pór . qptro ¦ todo, -persistiu,
sem que houvesse sido toma-
da qualquer providência ofi-
ciai para coibir o abuso, a ex-
ploração dos consumidores por
parte do comércio de flores,
co.m os estabelecimentos éspe-
cializndos cobrando' até NCrS
12,00 por uma: dúzia1 de rouas,
ou seja,' cèréà de-ipô'.por-cen-
to dè aunierito ein. 

'relação cos
, 'preço»-do Inicio 'da 'semana'*£__¦ v^bre.^a^érnais' .tipos

lôrés incidijií', inajóráijio
100 « i^Bo^c-sntOji Sa-

vendo oa floíleta» explicado
que a alta é decorrente da

.maior:procura''tú>r parte.ido»
consumldore»,' em' virtude das
festividades do .-Dia daa Mães,
que se .comemora hoje; como a
mercadoria tambiSnv *}«t* eu-
jelta apenas.à chamada,lei da

[oferta e' dápwçiÍ^.,**ao.hôu.
ve.. necessidade. jdei.. qualquer
[portaria 

'oficial 
pari pfjçlaitóar

a majoração. .~'..;.' . 
"

Donas'de casa Irttégrantes da
CACdcA'"— CaridiíarihaContía
a Carestla —'manterão hoje
entendimentos sôbre a conve-
niência èu não de uma comis-
são ir a SSo Paulo entregar a
Dona Iolanda Costa' e Silva o
memorial da campanha contra
os aumentos inexplicáveis

ocorridos' nos preços dos gê-
neros e produtos essenciais.
Acham que a chamada, lei da
oferta, e dá procura, sempre
invocada pelos órgãos gover-
namentats e grupos econôml-
cos interessados, nunca fun-
clona a favor do consumidor.
Fundamentam o ponto de vis-
ta na existência de centenas
de milhares de novilhos de
corte sem comprador, enquan-
to o preço da carne continua
sempre em ascensão: em ml-
lhões de sacos de açúcar ex-
cedentes ao consumo do Pais,
enquanto a mercadoria, con-
forme se verificou no mês
passado, sobe de preços; nos
milhões de saco» de^arroz tani-
bém excedentes, enquanto a»
cotações, em lugar do baixa-
Tem,' aão majoradás. Nahipó-
tese de não sçr aprovada-' a

¦ idéia da Ida de uma comissão
a ^So çaulj»,, a-jn^reta ^6:^0*.;.; ^011» i^rA; teíA •Mi-pro-ii-
ma, oportunjaàde •^em^íúe.vja

\. primeira dárü» vier a"
"bara? V'V."'--. ''-(«JJ*^

& 
'

oferece sempre o melhor

TUÚCA JEA*t),OM MAURÍCIO - à Bua Mariat
e Barros, 39. Disponível apartamento 610, de
sala-living, 3 quartos cqm armários- embú»
tidos, banheiro. social de Iuj-o, «;op)»-cowT:v
zinha e dependências de empregada. Sinal -
NCr$ 2.600,00 e prestações mensais dè
NCr$ 270,00. Tratar diretamente em ntesó y
Departamento de Vendas. .:¦....;
W!  ' r

TIJUCA - Edifício DOM MÁRCIO - à Rua
Conde de Bonfim^ 101. Disponível aparta-»:-
mento 1.110, de sala-living, 2 quartos com'

, arijiários embutidos, banheiro social de luxo» ' 
.

copa-cozinha e dependências-de empregada..
Sinal NCr$ 2.300,00 e prestações mensais de 

'•;

NCr$ 230,00. Tratar diretamente em noss» -

Departamento de Vendas. f-
• .; '( i M •* ¦

_¦¦'.' Mm—-i-mm—m—m-WÊi^Êlmmm

TiJÜCA - £d. DOM GERALDO à Rua Almt.
Cochrane 78. Disponível apartamento 20Í*»;,
de sala -living, 3 quartos com armários em-,;.. '

bütidos, 2 ba--heiros sociais de liixo, copa*^ 
""_

cozinha e dependências de empregada. Con«-#
trução em alvenaria. Sinal ÍNCr| 0.500,00 e; v

prestações mensais de. ríCr$550,M.|Ãatar:"di;
retamente, em nosso Departamento de Vendas.

¦" ¦ 
¦¦ • "'.'•' •' \ 

''¦¦'¦¦.

¦>..:•*. Edifícios 
."DOM" ;j

o máximo para o seu .cohlôHo-; 
";[

(onetrutoraQmM SA,
' - AV. RO. BRANCO, t73 • 12.* AND. -TEl^! "32-9I91 .,3_U_4SÒ,E __-Vim -
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rO A M P A NHA D A C RIANCA

Colabore, você também, no program* óe--_mpv_ •_*
';. 

menor abandonado.
¦ ¦ ' •• >': 
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IMPOTÊNCIA

IGREJA DO ROSÁRIO
TEM PEDRA LANÇADA
PÁRA RECONSTRUÇÃO

' 
A pedra fundamental da reconstrução dâ Igreja

de N. S. do*Rosário.e São Benedito dos Homens Prê-
• tos, destruída por incêndio na madmgada^de-Do-

mingo de Páscoa, foi lançada ontem. As festividades
iniciadas na última quinta-feira pela írmaiidade da
igreja têm por finalidade obter recursos para a_re-
construção do templo, tombado pelo Patrimônio His-
tórico Nacional. "

Doenças «exuals do homem,
pré-nupcial. atraio -do desenvol-
vimento, (lmose tratamento ri*
pido. Dr. Augusto -Marques.
Railloscopla Consultas 8 is 20
hora*;. Sábado » feriado «té is
U horas. Cartas • Informações
telefones: 152-7481 «32-6671 —
Rúa Riachuelo. S36 - Rio.

...4904»
' 

"' .—..-•'¦*. ^

Assistência aos Lázaros
Com à sua contrlbulçio a esta

Campanha que visa a .salvar
-centena» da crianças do conti*
gio da lepra, você estará pra-
tlcando um ato de alto sentido,
cristão • patriótico. Envie sua
ajuda para a sede da' Socleda-
de do Distrito Federal de Assis-
tenda aoí' Lájaros. Av. Alml*
rante Barroso, 6. sala. 609, Tel.
42-8264. % 81379

FLUMINENSE,
: ESCOLA DE ENGENHARIA ¦ & S; I

GRUPO DÊ ESTUDOS DE PRODUTIVIDADH
INDUSTRIAL

ÍÉMINARIOiPÀRA TÉCNICOS»
PNAMENTO.-

Período:
Horário:

18 e 19/5- r
8,30 às 17 hs.

"PROGRAMA: Planejamento .do , Treinamento,
Programas dt Treinamento, Avaliação do Treina»
mento e Instrução 'Programada.'.'/; '.-'.'o
EXPOSITORES:.....'.' ' 'yj- ".."',..." /..,'•

CELSO FRANCO
ISMAEL REBELLO
MARIUS BELLTCI
RUY FIGUEIREDO

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES-/
RIO: — 8 às 10 hs. — Tel. 46-9336 — Srta. Lourdes:

— 12 às 19 hs. — R, Luiz.de Camões, 68 — Srta.'
Lourdes. " / " '" '.'" '. ;'"•>

NITERÓI: 13 às 18 hs. — Rua Passo da Pátria, ;jú
156 — TeL: 2-3137 -r Sr. Cantuária. 75214

A irmandade está promo-
vendo, no local onde existia
a igreja, a í-elra do Roèárlo,
com barnqulnhas que ven*
dem livros religiosos, ima'*' gens, quadros o outros obje*
tos. O marechal Jo8o Batls*
ta de Matos, seu presidente,

.disse ter entregue ao. Depar*
tamento do Patrimônio Hlstó*
rico e Artístico do MEC, com
a colaboração do Conselho
Nacional de Cultura, o orça*
mento total das obras para
sua pronta'.reconstrução.

MISSA
A missa íos escravos, que

anualmente é celebrada, des-
de que a igreja foi construi-

da, realizou-se êste ano na,
Igreja de Santa Eugênia, na
Rua da Alfândega; .

As contribuições para o
inl^o da obra continuam a

. chagar dè todas as partes ,e' os livros para assinaturas,
ditsrlbuldos , pelos bairros,
também têm sido procurados.

O marechal Batista • de Ma*
tos disse que apesar da gran-
de ajuda do povo, a irman-
dade vem encontrando séria?
dificuldades.' Revelou que as
companhias Confiança e Sul*
América estão criando uma
série de exigências para o
pagamento do seguro da Igre*
ja, atrasando, assim, a recons-.
trução.

T. Petróleo Brasileiro S/A. PETROBRAS convida as empresas Interessadas na exe-
eueão de serviços, obras e fabricações nas áreas dos Estados da Guanabara e Rio de
Janeiro a se Inscreverem para fins de cadastro no Setor de Cadastro da Divisão dt
Contratos, atuado na Praça Pio X, 119 — í.° andar, nesta Capital, apresentando até
31 de fulho do corrente ano a documentação relacionada no Edital publicado no Dli-
rio Oficial do Estado da Guanabara, de 27 dé abril último, páginas 7423/4, Parte I.

2. Chamamos ainda a atenção das empresas interessadas para as diversas naturezas
de serviços que constituem objeto do Cadastro, abrangendo, em- resumo, ás seguintes
atividades. - .'.

FURNAS PREPARA OS
FUNCIONÁRIOS PARA
FUTUROS COMANDOS

Terá lugar amanhã, àa 8
horas, na Faculdade de Ciên-
cias Políticas e Econômicas
Cândido Mendes, a aula Inau-
gural do curso de extensjo
de» análise financeira para
funcionários da Central Elé-
trica de Furnas,

O curso visa ao aperfeiçoa-
mento do pessoal da área
contábil e financeira daquela
empresa, que assim se pre-
para para o exercicio de fun-
ções de .responsabilidade e
comando em tal setor espe-
cializado das companhias de
eletricidade.

Constará de 6 cadejiras e
será ministrado a turmas
sucessivas de funcionários
que tenham experiência bá-
sica, mas que necessitem de
aperfeiçoamento.

Sua duração será de, apro-
ximadamente, 20 meses e as
aulas serSo na parte da ma-
nhã, em horário que permi-
ta aos alunos atender às exi-
gênclas do curso, com o mi-
nimo de prejuízo ao expe-
diente normal de trabalho.

Convênio oficializando o
curso será firmado, também
amanhã, entre Fumas e a
Faculdade' Cândido Mendes.

Estudos e Pareceres Técnicos
Projetos
Inspeção
Fiscalização Técnica ,
Levantamento* Topográficos
Administração de Obras
Levantamentos Geoflslcoi
Movimentação de Terra
Construção Civil — Edifícios
Construção Civil Especializada
Execução de Instalações Industriais
Manutenção Industrial
Construção • Reparos Navais
Obras Marítimas
Transporte de Pessoal e Material

Sistema de Processamento de Dados

Serviços Tipográficos em geral
Serviços Gerais (Conservação e Limpeza

de Edifícios, Conservação • Manuten*

ção de Máquinas de Escritório, Decora-

ções Interiores, Conservação e Limpe*

za de Pistas, Diques e Jardins).

Poços de Petróleo (Perfuração, Perfila-
gem, etc.)

Serviços de Organização e Métodos

Serviços de Pesquisa Operacional
Serviços de Mlcrofilmagem.

3. Informações complementares poderão ser obtidas pelos Interessados no ande-
riço supra, diariamente, das 8 is 18 horas, exceto entre 12 e 14 horas, reservadas para
almoço.

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1967

SYLVIO DE OLIVEIRA

Chefe da Divisão de .Contratos do Serviço Jurídico é/521

*¦ - ____i__<___________k__ti__i ____________ __________
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EUA: MULTIDÃO DESFILA PELA GUERRA
TROPAS ABANDONAM
A UNIVERSIDADE
NEGRA DE JACKSON
JACKSON, Mississipi (Reuters-ANSA-FP-DPA-CM)
— As tropas da guarda nacional foram retiradas
ontem do campus da Universidade -negra de Jackson,
cenário de distúrbios" anteriormente nesta semana
por parte de estudantes negros.

Cerca de 400 guardas nacionais foram chamados
quinta-feira à noite, segunda noite de distúrbios, du-
rante a qual um negro foi fatalmente ferido. Muitos
dos guardas foram retirados quando a calma foi res-
tabelecida e os homens restantes foram retirados
ontem.

O Departamento de
Justiça iniciou uma invés-
tlgação sobre a morte do
estudante negro Benjamin
Brown, de 22 anos, morto
durante os distúrbios de
origem racial ocorridos na
Universidade de Jackson,
anunciou o Conselho Na-
cional das Igrejas.

A investigação foi aberta
a pedido deste Conselho
que declarou que Brown.
que trabalhou num progra-
ma de ajuda aos negros de
Mississipi no ano passado,
poderia ter sido assassina-
do e não vitima de uma
bala perdida como foi a
versão policial.

Segundo o Conselho,

Brown tinha sido detido e
ameaçado de morte por um
policial de Jackson e não
tinha participado dos inci-
dentes, tendo sido ferido
quando saia de um restau-
rante situado longe do lo-
cal onde houve os Inciden-
tes.

Houve dois desfiles de
protestos, tomando parte
centenas de negros sobre a
direção de Charles Evers
da Associação pelo Pro-
gresso do Homem de Côr.
Em outro, tomaram parte
estudantes brancos que
traziam cartazes aflrman-
do: "os estudantes brancos
protestam contra o assassi-
nato de Benjamin Brown".

INDONÉSIA ACUSADA
DE TERRORISMO
RACISTA PELA CHINA

i PEQUIM e JACARTA (Reuters-CM) — A" China
: lançou ontem seu ataque mais pesado contra o go-
j vêrno indonésio, acusando-o de desenvolver uma
J campanha de terror racista contra os chineses que
i vivem na Indonésia.

O Ministério do Exterior chinês convocou os
| correspondentes estrangeiros para sua primeira en-
j trevista à imprensa desde cerca de um ano para ou-
j virem dois diplomatas chineses recentemente ex-
| pulsos de Jacarta catalogarem os "crimes" do go-
! vêrno liderado pelo general Suharto.

Yao Ten Shan, encarregado de negócios em Ja-
; carta até sua expulsão há duas semanas, disse
; 

"que os reacionários indonésios colocaram agora as
j relações entre China e Indonésia próximas de uma
• ruptura". Interrogado posteriormente, entretanto, êle
. deixou claro que a China não deseja dar o passo
i final de cortar as relações diplomáticas a menos que
: a Indonésia force a isto.

Em seu relato dos dia-
túrbios antichineses na In-
donésla, Yao disse que as
tropas e a Polícia haviam
cercado missões chinesas e
40 diplomatas e jornalistas
íoram feridos pelo fogo.

Por um ano o governo in-
donéslo tem desenvolvido
fortemente uma política ra-
dsta contra os chineses re-
sidentes, que lá estão há ge-
rações, por melo de saques,
prisões e assassinatos.

Milhares deles íoram rou-
bados em seus pertences e
jogados em campo de concen-
tração e massas de cliine-
ses foram lançados dentro do
abismo da miséria sem ne-
nhuma segurança para suas
vidas e propriedades, disse.

Um membro do corpo da
Embaixada, Aslao Shou que
disse que íoi atingido no pel-

to em abril passado, foi apre-
sentado numa entrevista &
imprensa que foi presencia-
da por mais de 100 Jorna-
listas chineses bem como pe-
Ia Imprensa estrangeira, mas
nenhuma tentativa íot feita
para mostrar os ferimentos
do homem

Yao disse que os imperia»
listas dos EUA e os revisio-
nistas soviéticos deram aju-
da e armas para a Indonê-
sla e encorajaram o governo
nas suas atividades anti-
chinesas.

Yao falou claramente com
toda autoridade do Mlnisté-
rio do Exterior chinês desde
que o vice-ministro do Ex-
terlor, Han Nlen Lung, es-
tava entre o grupo de auto-
rldades sentadas numa lon-
ga mesa em baixo de um
grande busto branco de Mao
Tsé-tung no Hotel de Pe-
qulm. 
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O AMOR DE MAE

... dorme-nenêm,
mamãe tem que fazer,
vai lavar, vai,..
.. .eternamente estar

ao seu lado,
e seu infinito amor,
é como uma flor
que se desabrocha
de um botão colorido,
jnacioe perfumado.

— Àquela que simboliza a tran-
qüilídade da família, a mensagem

felicidade e alegria do seu

Montepio Geral de W
Economia dos §$
Servidores do Estado M

e seu concessionário
CBI

Distribuidora de Títulos e Valores SA.
Rua do Rosário, 83 • Loja • Rio GB

Orbiter 4
envia foto de
fenda na Lua

PASADENA — (Reuters-PP-
ANSA-DPA-CM) — Os cl-
entlstas estudando as foto-
grafias tiradas peto Orbl-
ter-4 dos Estados unidos na
Lua descobriram uma fenda
de 318 quilômetros de exten-
sáo e 16 quilômetros de lar-
gura na superfície da Lua,
causada, provavelmente, por
movimento sísmico. Harold
Masurkav, da pesquisa geo-
lógica, dos Estados unidos,
disse que essa fenda era "um
aspecto completamente novo
e jamais visto pelo homem."
Masurkay acrescentou que a
fenda foi parcialmente cheia
de lava que transbordou de
suas vertentes. Esta carac-
terlstica do solo lunar não
tinha sido observada pelo
homem. Masurkay afirmou
também que as inúmeras
crateras que aparecem na
foto tirada pelo satélite são
devidas a uma atividade
vulcânica e não a impactos
de meteoritos.
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FENDA NA LUA
Foto enviada pelo Orbiter 4 mostra fenda de 318 por 16 km na Lua (AP)

Ovando diz MULTIDÃO EM HONG
que Debray
será julgado
LA PAZ e SAN MIGUEL DE
TTJCUMAN (PP-CM) — Ré-
gis Debray será julgado se-
gundo a Constituição poli-
tica do Estado, declarou on-
tem o general Alfredo Ovan-
do, comandante-chefe das
Forças Armadas da Bolívia.

O general Ovando, que
acaba de regressar a La Paz,
depois de uma viagem de
inspeção pela zona guerri-
lheira e por Santa Cruz,
acrescentou que "o local on-
de Se encontra Debray é um
segredo militar".

Dois indivíduos com mo-
chilas, de nacionalidade
francesa, com a6 barbas à
moda de Fidel Castro e que
se dirigiam & Bolívia, foram
detidos, acusados de vincula-
ção com guerrilheiros, mas
logo recobraram a liberda-
de. Trata-se de Bernard
Bonto e Jean Despane, ei-
tudantes de Etnologia que
iniciaram uma viagem de es-
tudos. Estiveram no Brasil,
na Argentina, ficando 3 me-
6es na província de San
Juan, onde se interessaram
pela fabricação de vinhos.
Daí foram a Tucuman onde
foram detidos para averl*
guação de antecedentes. No
entanto possuíam permissão
turística e foram libertados.
Parece que nfio 6egulrão
mais para a Bolívia reoeo-
cos de que sejam tomados
por elementos guerrilheiros.

Bolívia não
fêz pacto com
a Argentina

LA PAZ, e BUENOS AI-
RES (PP-DPA-CM) — As- denúncias feitas no Senado
chileno, no sentido de que
a Argentina e a Bolívia te-
riam assinado um pacto mi-
litar secreto foram conside-
radas como "absoluta e ri-
dlculamente falsas" . pelos
círculos chegados ao Minis-
tério das Relações Exterio-
res. A noticia, procedente de
Santiago, nfio mereceu pro-
nunciamento oficial. "A
imprensa argentina nfio
será amordaçada", disse
ontem o secretário de im-
prensa g o v e rnamental,
Hector Dias Gonzalez, que
desmentiu e n èrgicamente
os rumores de que Buenos
Aires prepara uma lei de
imprensa semelhante à di-
tada pelo Governo brasi-
leiro."Desde a subida ao Po-
der do general Ongania,
surge uma vez ou outra o
fantasma de uma tal lei,
mas não é verdade. Não
está em preparação nada
parecido. A liberdade de
imprensa é total e conti-
nuará sendo respeitada",
disse.

Garrison diz
que Osivald
conhecia Ruby
NOVA ORLEANS (FP —
Reuters — ANSA — DPA
— CM) — O promotor Jim
Garrison revelou ontem
que a agenda de Lee Har-
vey Oswald, suposto assas-
sino do presidente Kenne-
dy, continha em código o
número do telefone parti-
cular de Jack Ruby.

Ruby faleceu em janeiro
passado de um câncer, e
matou, sem razão aparen-
te, Oswald no dia 24 de
novembro de 1963, dois
dias depois do assassinato
de Kennedy em Dallas.

A Comissão Warren, en-
carregada da investigação
sobre a morte do presiden-
te Kennedy, tinha estabe-
lecido que Oswald e Ru-
by não se conheciam.

Garrison trata, visível-
mente, de provar o contra-
rio. Além disso o promotor
afirma ter notado na agen-
da de Clay Shaw uma
anotação de caixa postal
de Dallas "P O BOX
19106" que também figura-
va na acenda de Oswald.

KONG QUEIMA 
'CASAS

E ATACA A POLÍCIA
HONG KONG (Reúters-CM) —Jovens chineses em'
fúria causaram graves distúrbios no Distrito de
Kowioon, a parte desta colônia britânica que se liga
com o continente chinês, botando fogo em edifícios
e carros, e lutando contra a Policia.

Quando a noite caiu e o toque de recolher entrou
em vigor pela terceira vez consecutiva, a Policia cc-
meçou a limpar as ruas e prendeu pelo menos 12 pes-' j
soas em acidentes isolados.' '^ ¦•>'' •!'

As prisões de ontem elevaram o número de de-
tidos para cerca de 270 em três dias.

Um jovem chinês morreu à noite passada, de fe-
rimentos na cabeça, e dezenas foram feridos 'nos dis-
túrbios.

HELICÓPTERO

Grandes patrulhas poli-
dais guiadas por um heli-
cóptero guardavam, esta
noite, os locais de confusão
no setor industrial de San
Po Kong.

A polícia usou,gás lacri-
mogêneo para dispersar a
multidão, composta de mui-
tos adolescentes, que desa-
fiavam as tentativas de
restaurar a ordem em áreas
perto do aeroporto inter-
nacional deí-jong Kong.%,

Todas as escolas budis-
tas foram saqueadas e car-
ros queimados. A polícia
foi apedrejada quando se
movimentava para atirar
lacrimogêneo para disper-
sar a multidão.

Um porta-voz do govêr-
no negou notícias de que
os distúrbios tivessem atin-
gido a própria policia com
coquetéis Molotovs.

Fontes do governo dis-
seram que os distúrbios
são causados por uma in-
satisfação legítima dos ope-
rários e por grupos de pres-
são de jovens esquerdistas
que tiraram vantagem da
situação.

PERSEGUIÇÃO

A Imprensa pró-comu-
nista nesta cidade atacou
o governo por levar a
disputa trabalhista para
uma «perseguição aos tra-
balhadores". Ela acusou o

governador de Hong Kong,
sir David Trench, de ser"o culpado pela repressão
polidal".

Os ataques verbais es-
querdlstas, juntos com as
manifestações, seguem o
padrão de distúrbios no vi-
zinho enclave português de
Macau no Inicio deste ano,
que forcou os portugueses
a se submeterem às exl-
gências esquerdistas.

A Federação Esquerdis-
ta -de Sindicatos de Hong
Kong ^conclamou, sexta-
feira, a noite, o governo1 a
fazer uma confissão, pôr
fim à "sanguinária perse-
guição" aos trabalhadores,
soltar os que estão, presos
e punir os responsáveis pe-
Ias prisões.\ , . .

As manifestações tiveram
início durante uma dispu-
ta salarial numa fábrica de
flores artificiais em San Po
Kong.e com a demissão de
mais de 20 trabalhadores.

CHINA

O Exército dé Libertação
da China Popular anunciou
que distribuiria a todos os
oficiais e soldados uma In-
slgnia com o perfil do che-
fe do PC chinês Mao Tse-
tung e com a inscrição
"servir ao povo", segundo
anunciou a agência Nova
China. .

O Departamento Politl-
bém instruiu todas as fi-
letras para estudarem os
pensamentos de Mao.

POLÍCIA DE FRANCO
CASSA REVISTA DE
FRADES: SUBVERSÃO
BARCELONA c MADRI (FP-CM) — A obra "A
Liberdade na Educação', editada em lingua cata-
lã pelos frades capuchinhos do Convento de Sairia
(em Barcelona) foi seqüestrada pela Policia.

Segundo se soube, nas obras estavam publicados
documentos relacionados com algumas atividades
ilegais da oposição: a reunião realizada no Convento
de Sarria em março do ano passado, e na qual, se
formou o "Sindicato Democrático de Estudantes" e
uma manifestação de sacerdotes, que ocorreu em
Barcelona dois meses mais tarde, para protestar por
supostos maus tratos da Policia a alguns detidos.

TRIBUNAL

Serão Julgados por um Trl-
bunal da Ordem Pública -21
operários catalães.

Dezesseis deles são acusa-
dos de reunião ilegal o foram
detidos há três semanas,
quando saíam de uma reu-
nifio realizada numa depen-
dância da paróquia de San
Jaime na localidade de Cor-
nella em Barcelona, e ago-
ra estão em liberdade condi-
cional provisória.

Outros cinco são acusados
de associação ilegal e estão
detidos desde o dis primei-
ro de maio quando particl-
pavam de uma reunião num
parque nos arrabaldes de
Barcelona.

LIBERDADE RELIGIOSA

Era Madri, as Cortes espa-
nholas terminaram ontem à
noite o debate sobre a Lei da
Liberdade Religiosa.

Durante seis dias a comis-
sfio de leis fundamentais dis-
cutiu o projeto de lei ao qual
tinham sido apresentadas 250

emendas e 3 moções para quo
fosse dissolvido o Conselho
de Ministros para uma nova
elaboração.

Os espanhóis seguiram os
debates apaixonados com cer-
ta surpresa, depois de um
quarto de século em quo as
Cortes analisavam com rigor
técnico, mas com isenção po-
litica, as leis que lhes eram
submetidas para estudo: este
primeiro tiroteio pariamen-
tar constituiu o tema de
maior interesse nacional, du-
rante uma semana.

As eleições diretas, que pe-
Ia primeira vez, desde que
terminou a guerra civil, vão
ser realizadas dentro de dois
ou três meses, assim como
a crescente politlzação da vi-
da espanhola, levaram os
deputados a tomar posições.

Pela primeira vez foram
delimitados dois campos, que
popularmento foram defini-
dos como o "lntegrista" en-
cabeçado por Notário Ma-
drileno Ollas Pinar e o "pro-
gressista" no qual se destaca-
ram o economista Cotonuelo
o o engenheiro Lamo de Es-
plnosa.

Posse na Índia
lembra dias
dos marajás

NOVA DÉLÍ (AP-FP-Reu*
tew-ANDA*DPA-Cp., —
A índia deixou de lado on-
tem seus inúmeros proble*
mas por um momento e ini*
talou um novo presidente
em uma brilhante cerimê-
rua que recordou os melho-
res^dlas. do esplendor real
dos marajás. Zaide Husain,
educador muçulmano de 70
anos de idade, foi empos-
sado ontem pela manhã
como presidente e Varaha-
glrl Venkata Glrl, ex-go-
vernador do .Estado de My*
apre, substituiu a Husain
na vice-presidência. O nô-
vo presidente foi o cindi-
dato indicado pelo primei-
ro-rnlnistro Indira Ghandi,
que pretendia, cota a eld-
Cão de um muçulmano,
provar ao mundo que a ire-
ligifio nada tem a ver com
política na Índia.

Em seu discurso inaugu-
ral na sala central do
Parlamento, Husain pare-
cia ter em mente us criti*
cas lançadas conti* éle por
alguns extremista.-- hindus
durante i campanha elei-
toral. • "Juro lealdade a
meu pais sem ter em con-
ta região ou idioma", dis*
se. "Juro trabalhar pelo
progresso • pelo bem-estar
de meu povo sem distin-
çfio de classe, côr ou cre-
do."

Assassinado
ex-dirigente
da Guatemala

GUATEMALA (PP-ANSA-
DPA-CM) — Um («-gover-
nanto guatemalteco e supôs-
to dirigente de um grupo se-
creto ultradireitista, íoi as-
sasslnado ontem, nesta capl-
tal, quando saía de seu car-
ro e ia visitar seus filhos.

Trata-se do coronel Enri-
que Trinldad Oliva, que foi
membro da Junta Militar in-
tegrada por Carlos CasUllo
Armas e Elfego Monzon,
quando da queda do regime
de Jacob Arbens, em julho
de 1954.

Oliva foi abatido com oito
a dez tiros de revólver. Al-
gumas testemunhas de vista
do atentado afirmaram que
os tiros foram disparados por
um de dois Indivíduos que
Iam numa motocicleta, e que
desapareceram rapidamente.

O coronel Oliva esteve pré-
so durante cerca de três anos
durante o regime do prest-
dente Ydlgoras Fuentes.

Ê difícil a
identificação
de Bormann

FRANCFORT, GUATEMA-.
LA (FP-AP-CM) — A po-
Hcia da Alemanha Oclden-
tal não está segura de pos-
sulr as impressões digitais
de Martin Bormann, haven-
do dúvidas quanto ao fato
de serem verdadeiras as
que possuiu em seu escrl-
tóriò.

As informações, de fon*
tes ligadas a policia, dr-
cularam a propósito da no-
tida de que as autoridades
guatemaltecas farão che-
gar, hoje, as impressões di-
gitais do suspeito preso,
para confrontá-las com as
que estão no arquivo.

Anuncia-se que os peri-
tos alemães poderão dizer,
na têrça-íeira, se Falero
Martinez, é realmente, o
ex-carr xo nazista.

Embora tenha sido dado
como morto, oflciümente,
em 1954, o procurador ge-
ral de Francfort mantém
um prêmio de 100.000 mar-
eos para quem encontrar
Bormann vivo ou morto.

NOVA YORK e SAIGON (AP-FP-Reuters-ANSA-
DPA-CM) -—•Milhares de pessoas que agitavam ban-
deiras e cantavam; desfilaram ontem pela Quinta
Avenida em uma demonstração sólida, com filas
intermináveis, de apoio aos membros das forças ar- -
madas dos Estados Unidos que lutam no Vietnam. O .'
desfile, que foi uma resposta à gigantesca maniíes-
tação contra a guerra realizada aqui no mês passado,
prolongou-se até o anoitecer.

Ainda que a Polida não
tenha feito um cálculo ofi*
dal da multidão, um dos dl-
rigentes do desfile Indicou
que a psrüdpaçfio na ma-
nlfestação seria de 250 mil
pessoas ou mais, tendo a
passeata durado 4h30min.
Milhares de cartazes dl-
ziam "bombardeiem Haaói"
enquanto o cardeal Spell-

, may, no palanque oficial,
recebia cumprimentos da
massa. Os generais Wast-
mooland e Eisenhower en-
viaram votos de apoio bem
como o sr. Ricbard Nixon,
que telégrafo- do Rio de
Janeiro. Os manifestantes
eram dirigidos por/11 ga-
nhadores de medalha ¦ de
Honra do Congresso e in-
clulam 100 malorais do
Vietnam.

. GUERRA AÉREA
Em Saigon, a Força Aé-

rea norte-americana Infor-
mou que teve ontem outro
grande êxito na guerra
aérea quando seus caças
derrubaram sete Migs nor-
te-vietnamltas sobre a área
de Hanói.

Um porta-voz militar
norte-americano declarou
que dois outros caças co-
munistas, também Mlg-17,
foram provavelmente des-
traídos. Nenhum avião
americano íoi perdido.

O total de sete caças
derrubados igualou o re-
corde de aviões norte-viet*
namitas. abatidos durante
um dia de combates aéreos
no dia 2 de janeiro Último.

Por outro lado um total
de 2.196 aviões c hellcópte-
res foi perdido pela aviação
norte-americana, desde o
início da guerra do Viet*
nam, anunciou um comu-
ruçado do -«mando dos Es- .
tados Unidos publicado nes-
ta cidade.

Foram abatidos no Viet-
nam do Norte 539 aviões
e 177 no Sul. Quanto aos
helicópteros 5 caíram no
Vietnam do Norte e 314
no SuL

A aviação dos Estados
Unidos perdeu além disso
639 aviões e 520 hellcópte-

ros, que foram destruídos
no solo nu bases.norte*
americanas pelos comandos
vietcongs. ' .-. ; ü :;')

O DOBRO ; •'
Aparentemente, o desfile

de ontem em Nova York
teve o dobro do volume do
que se realizou há 30 dias
contra a guerra do Viet-
nam, que atraiu 135
mil participantes (apelida-
dos de pombas) segundo a
policia de Nova York. Ray
Gimmler, o capitão do Cor-
po de Bombeiros que orga-
nizou Inicialmente a mani-
íestação de "apoio a nos-
sós rapazes do Vietnam",
disse que nio podia pra»
dizer guando terminaria.
A maioria dos que desfila-
ram ontem — <? que são
chamados de falcões, por-
que são a favor da guerra— portavam bandeiras nor-
te-amerleanas que haviam
trazido consigo ou adqul-
rido de vendedores ambu-
lantes estacionados ao lon-
go do trajeto, que fizeram
bom negócio. Em toda a
zona metropolitana íoram
içadas bandeiras nadonais
nas residências privadas e
casas de negócios. Na sede
das Nações Unidas, situa-
da à margem do itinerário
da manifestação, alguns ra-
pazes com bandeiras norte-
americanas e cartões de
convocação das íôrças que
estfio no Vietnam, procura-
ram realizar demonstrações
ante o edifício do Secreta-
rlado, mas foram dispersa-
dos por agentes de segu-
rança. Um cartaz que dl-
zia: "ponham fim ao bom-
bardelo", que aparecia em
uma janela do terceiro an*
dar de um edifício na par-
te alta de Manhattan, pon-
to de formação dos. que
desfilaram, foi bombardea»
do comi ovos lançados por
manifestantes. Pouco an-
tes do desfile, dois pira-
quedistas desceram no Cen-
trai Park, onde se reunia
a parada, com bandeiras
americanas caindo dos pé-
ra-quedas, sendo imediata-
mente presos, acusados de
violar uma postura muni-
cipal.

NOVO PRIMAZ DA
GRÉCIA FAVORÁVEL
A DIALOGO CRISTÃO
ATENAS (PP-CM) — O capelão do pálido realJeron-rmoaKoysonis íoi nomeado arabispo de Atenas
e primaz da Grécia, por decreto real, anunciou-se
ontem oficialmente.

O novo arcebispo de Atenas, na opinião dos ob-
servadores, será mais favorável do que o seu prede-cessor^aó1 diálogo com as outras igrejas cristfis.

Dom Cnrysostomos, que o precedeu, deposto pelajunta militar, e de quem foi anunciado, ontem cedo,
que sofreu um novo ataque cardíaco, se havia des-tacado por suas ihvectivas contra as demais igrejas,
mormente contra n católica romana. Dom Jcronymòs
foi eleito pelo Santo Sínodo da Igreja da Grécia,
de 9 membros recentemente indicados pelos militares,'
e se^ considera que sua escolha é uma grande con-
cessão da Junta militar do rei Constantino.

O novo arcebispo já se
pronundou, por conversa-
ções, com as Igrejas protes-
tantes.

Junto ao Vaticano, sua
posição, opinam os obter-
vadores, parece menos ca-
tegórica. Em todo caso, ja*
mais criticou as entrevistas
do Papa e do Patriarca
Ecumênico, como fizera seu
predecessor, com violênda,
há poucos meses.

Em matéria política, sa-
lientam também os obser-
vadores, o fato de que era,
desde há dezoito anos, ca-
pelão do Pálido real, ga-
rante sua lealdade ao re-
gime-

Ao favorecer sua eleição,
o atual'governo deu satis-

facão k família real bem
como a vários membros ei-
vis do Gabinete, que per-t e n c e m ao movimento"Zol".

O comunicado publicado
pelo Santo Sínodo declara
que "a nomeação do arce-
bispo de Atem.j por decre-
to real nfio constitui em ab*
soluto uma intervenção do
Estado nos assuntos da
Igreja".

O compositor Mikls
Theodorakis, autor da mu-
slca Zorbc, o Grego, está
sendo procurado pela Po*
lida grega desde o dia do
golpe de Estado de 21 de
abril.
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Falero sob • «arpeHa de ser Martin Bormann (AP)
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FUNCIONÁRIOS
A criação de um órgão

- - ¦ 
'¦'¦¦.' •'(»¦.•;

a especial de Justiça Admi-
* nistrativa está sendo apon-
"r tâda pelos lideres do fun-

cionalismo como única for-
.'nia de resolver, a longo

prazo, todas as questões em
**** pauta entre os servidores e'•' 

o Governo.

A par da criação da Jus-
;! tiça Administrativa, que-
\j rem os servidores também
i a redução para 30 anos de'• serviço o prazo legal de

aposentadoria incluindo-se
na contagem o tempo de

,- serviço prestado à émprê-

WEREM JUSTIÇA
sa privada arçteriormehte
ao cargo público.

.APOSENTADORIA."

Reestruturar as normas
de aposentadoria é uma
dhs metas do funcionalis-
mo, cujos lideres se decla- '¦

ram otimistas em relação à ,
campanha de recomposição
salarial qüe estão moven-
do e para a qual já con-
quistaram o apoio de im-
portantes setores da admi- .
Distração.

O presidente da FECASP,
senhor Bisneír Maiani, ln-
forma que não poderá ha- !
ver impedimento à réivin-
dicação dos servidores em

incluir, no prazo para apo-
sentadoria, os anos de ser-

/viço prestados a, empresas.
particulares. Na sua opi-; nlSò, o '•trabalhador, cum-'

, jpripdo çpm sua niissõo,. se- •
ja. dedicando-se diretameri-
te: àò' serviço público, seja

: partíclpando da inicíativia
1 privada está,. da _ mesma .

íorma,'; Contribuindo para o
desenvolvimento dá Nação"

; è, por isso, considera- in-
justa a distinção vigente' qúé exige 35 anos: de. prés--
tação de serviço direta-
mente ao Governo. ..'

Ainda• ¦¦ com ¦ relação. .à'
aposentadoria .'querem' os
servidores que sejam in-

, çlúldás na contagem de
tempo de serviço todas as
licenças. gozadas pelo • ser-
vldoç para tratamento de

saúde. O" que se deve ia-
- ze?,; Mí-«m,;;e íiscalízàr; h

concessão 4e -licença para
que seja. dada, realmente
quando hecèjsário ""'é":não
por interpnédio de -pistolões,
mas, de outra.forma, não se
pode "castigar nipguèm por
ter estado dOehté, è aumen-
tar.seu.tenipo, de atividade
em conseqüência disto é
uma espécie 'de castigo in-
compreensível".

ADIANTAMENTO

Na- campanha"'que estão
, movendp ,pela dighificação
profissional, quedem tam-
bém os servidores ò."resta-
belécimehto do • adianta-
mento.òulnzenal de sala-
rio "qúé vígorayá há alguns ,
anos pára -õs; funcionários

do ex-lAPC e qúè desejam ¦'¦¦'
estender a todo funciona-
lismo;; '¦'¦¦' '¦'.}, 'Jú^s

¦ C,v'.;rPELÀ GREVE;;,.'

Por i óy tro lado continuar
rá a FEÇASP, órgão que
congrega o funcionalismo
carioca', a "lutar 

pelo direi-
tò dev greve. Mas indepen-
dente de qualquer solução
legal a respeito declara sua
diretoria èm nota oficial
qué "cohsidéra o íJiréitò de
greye, como o mais impor-

, tante instrumento do assa-
làriado, pelo que sé Impõe
a sua garantia, para eman-
cipàção ecohôniica' é poli-
tica .do -povo, brasileiro,- de-
vendo a classe assalariadatercem .Vista quesua uti-lização é legítinia *e -justa

e; por conseguinte, a proi-
bicão literal não pode cons-
tituir empecilho ao seu
exercício", v

.novo modelo
que contínua

a granido tradiçà"
de ser

extraordinário

A i-,IIMEIRA
FABRICA 
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DO MUNDO
A PRODUZIR

. RELÓGIOS
AUTOMÁTICOS
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A CTB acabou em três meses com uma fila
de 25 anos. Quem eslava i^
inscrição-já tem data marcada para receber seu telefone.

' • 'V- ÍI' ':'::^y0^;'''' '-¦¦¦^^:X-.
5BE&J

:V í.:

¦

Telefone

Agora, os inscritos
em 1967-e mesmo

• ¦você que amaa nao
se inscreveu-podem

habilitar-se a um
telef one, sem fila nem

complicações.
O Plano de Expansão da Companhia Telefônica

Brasileira encontra-se em plena e acelerada execução.
Milhares de cariocas que há anos esperavam seus tele-
fones têm agora a tranqüila certeza de que os receberão,
em prazo previamente fixado, de acordo com a progres-
eão das obras pelas várias zonas da Guanabara. E o
sucesso do Plano de Expansão, já configurado, apenas
três meses depois do seu lançamento, deve-se em grande
parte à Confiança depositada pelos cariocas no Programa
de Participação Popular na expansão do serviço telefônico.

Os pretendentes a telefone, inscritos entre 1943 e
1966, foram convocados por editais a confirmarem suas
inscrições Integrando-se no Programa de Participação
Popular, que, lhes assegura, além de telefone, a aquisi-
ção de tituios da CTB. Assim, em apenas três meses,
a tão falada "fila dos telefones" simplesmente acaboui

Agora, a CTB convoca os Inscritos nos primeiros
meses de 1967, e simultaneamente convida todos os
moradores do Rio na área de sua concessão a Integrarem-
se no Programa de Participação Popular, que permitirá
a instalação de mais 150650 telefones no Rio, nos pró-
ximos 37 meses, Mesmo que você já tenha telefone,
pode habilitar-se a tantos outros quanto desejar. Basta
inscrever-se fazendo juz a títulos da CTB em número
proporcional. •

Êste é o programa de ampliação da rode telefônica
da CTB, já. em plena execução.

(Isto é apenas a primeira etapa 1)

CENTRO TERMINAIS
Engenho Novo 10.200
Maracanã 10.300
Copacabana 8.000
Ramos 10.300
Flamengo 10.000
Tiradentes 10.200
Ipanema 10.000
Grajaú 7.100
Gra aú 5.000
Botafogo 8.000
Ipanema 5.000
Engenho Novo 10.150
Tiradentes 10.000
Ramos 5.000
Flamengo 5.000
Tiradentes 8.000
Engenho Novo 7.000

INAUGURAÇÃO
15/ 7/68
15/12/68
15/12/68
15/ 2/69
15/ 2/69
15/2/69
15/ 3/69
15/ 5/69
15/11/69
15/ 1/70
15/ 1/70
15/ 3/70
15/ 3/70
15/ 4/70
15/ 5/70
15/ 6/70
15/ 6/70
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|| EXPANSÃO |

Onde apresentar-se:
Se vocô ainda não está

Inscrito, ganhe tempo e
procure nm destes três postos
de Atendimento:

Para a Zona Sul:
Av, Copacabana, 642 - de

segunda a sábado, das 8:45 às 17 horas.

Para a Zona Norte:
Rua Conde de Bonfim, 289-A de segunda a

sábado das 8:45 às 17 horas.

Para toda a cidade:
Av. Almirante Barroso, 54-de segunda a

eexta feira das 8:45 às 17 horas.

Documentação exigida:
Os inscritos em 1967 e os ainda não Inscritos,

deverão apresentar carteira de Identidade.

O pagamento é facilitado.
em 28 prestações.

Vocô tem 28 meses para integral izar
sua participação no Plano. A primeira
prestação deverá ser paga no ato da ins-
crição, A prestação inicial e as demais
estão sujeitas a reajustamentos, de acôr-
do com os índices de custo de vida da
Fundação Getúlio Vargas, Até o fim
do mês de maio, a prestação inicial
para os telefones residenciais é de
NCrS 64,60. A prestação inicial para
os telefones não residenciais é de
NCrS 170,60, sendo que para ambos
os casos, as demais prestações são
de NCrS 60,40. Ganhe tempo, aa-
segurando seu telefone ainda na
primeira fase doPlano de Expansão,

COMPANHIA TELEFÔNICA BRASILEIRA— procurando servir sempre melhor
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Broches em ouro 18 qòlloles
com pérolas legítimas

cultivadas em bonitos e
- modernos dQsenÜs&A

a partir de NCr$ 47,25

PLANO ESPECIAL BE CRÍMT»SEM JUBOS OU BBSrBSAS

HStwnJ

AVENIDA RIO BRAMCQ, 178
Em. COPACABANA- AVENIDA ATLÂNTICA, 1782

SAO PAULO, PRAÇA DA REPÚBLICA. 2-42

mmm
OE PORTUGUESES
Wãí iilllí!
>"¦:.::. Os portugueses aqui residentes es-

tão convidados a se reunir no cinema
Bruni:Flamengo> a partir de hojer das 14
horas em diante, ou seja durante as éxi-
bicões da superprodução colorida de
iean Manzon,

PORTUGAL DO MEU AMOR; ;
o maravilhoso filme " ie tanto ajuda a
amenizar a doce saudade de Portugal".

70100

JI SABE
QUE O GOVERNO
PAGA i" '>

i <-ri,!

PURO VOCE
COMPRAR AÇÕES?

De acordo com o Decreto-Lei n.° 157,
o governo "abre mão" de 10% do
seu imposto de renda (ou de sua empresa)
para que você aplique em ações.
A operação é simples e lucrativa.
Procure hoje mesmo a COMPANHIA
IPIRANGA DE INVESTIMENTOS,
que está habilitada a emitir
certificados de compra de ações.
Você paga menos imposto e lucra muito
mais! Venha nos visitar. Teremos
prazer em prestar-lhe êste serviço I

COMPANHIA

Sj9 ipiranga
ll-l DE INVESTIMENTOSDE INVESTIMENTOS
SOCIEDADE CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua da Alfândega, 47 - tel.: 23-8420
RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO - BELO HORIZONTE - CURITIBA

Ém
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PROMESSAS E AÇÃO
O ministro da Fazenda, fa-

lando em São Paulo, estabe-
leceu alguns pontos de vista
sobre a situação econômico-
financefra do Pais, que podem
ser considerados como pré-
definições da atuação do Go-
vêrno federal nesse terreno.
Merece destaque a opção ini-
ciai de que a solução aparen-
temente fácil do reajustamen-
to dos preços levará o nosso
sistema econômico a um im-
passe que, agravando as ten-
soes sociais, forçará o enrije-
cimento de soluções de natu-
reza política para evitar o es-
tremecimento e a quebra da
infra-estrutura institucional
do Pais.

Dessa premissa infere-se,
desde logo, que as autorida-
des econômico-financeiras da-
rão combate sem trégua à in-
fiação de custos. Para essa
tarefa, o sr. Delfim Neto con-
vocou o empresariado nacio-
nal, lembrando que o papel
da empresa livre transcende
o aspecto de instrumento de
criação e captação dos lucros.
Deve ela transformar-se, tam-
bém, no meio de engajamen-
to da política de combate à
inflação, pela racionalização
dos métodos produtivos e im-
plementação de novos meca-
nismos tecnológicos. Assim,
em contrapartida a uma po-
lítica salarial firme, seria pos-
sível obter o equilíbrio para
a retomada do desenvolvimen-
to em bases estáveis e capa-
zes de facultar a progressiva
elevação da renda per capita,
numa distribuição mais equâ-
nime a fim de que esses be-
nefícios atinjam a um maior
número possível de pessoas.

Essa colocação do proble-
ma significa, em última ins-
tância, a opção final com que
nos defrontamos: o desenvol-
vimento econômico e social
dentro dos quadros democrá-
ticos ou sua consecução atra-
vés da progressiva planifica-
ção e estatização. No seu dis-
curso de saudação ao minis-
tro da Fazenda, o presidente

da Associação Comercial de
São Paulo disse que as cias-
ses produtoras estão prontas
a atender à convocação para
superar as nossas cqntradi-
ções e realizar o desenvolvi-
mento dentro do quadro de-
mocrático. Permanecerão dis-
postas a fazê-lo, apoiando, co-
laborando e criticando cons-
trutivamente as medidas ne-
cessárias para liquidar difi-
culdades angustiantes, mas
não insuperáveis, que permi-
tam à livre empresa susten-
tar seu papel de mola pro*
pulsora do desenvolvimento,
econômico e social do País.

Foram fixadas assim, embo-
ra em fase preliminar, as pre-
missas fundamentais que nor-
tearão a política econômico-
financeira do Governo: reco-
nhecimento da livre empresa
como mola propulsora do de-
senvolvimento econômico e
social do Pais, combate à in-
fiação através da redução dos
custos e fixação de uma orien-
tação que, amparando as le-
gitimas atividades produtivas
em conjugação com uma po-
lítica salarial firme e coeren-
te, possa permitir ultrapassar
a fase com que nos defron-
tamos.

Mas para que não fiquemos
apenas no terreno das inten-
ções e dos compromissos pro-
tocolares, essas definições
precisam ser traduzidas em
medidas concretas. No caso
especifico da empresa priva-
da, por exemplo, é forçoso
reconhecer que o lucro é o
embasamento fundamental,
não só à continuidade da sua
capacidade produtiva, como
meio para ampliação de suas
atividades, de modo a acele-
rar.a formação da renda, sua
distribuição e capacidade de
oferta de novos empregos. É
o processo cumulativo, de au-
mentar o produto bruto do
País e conseqüentemente a
elevação do padrão de vida
de sua população. No quadro
atual, essa situação implica
numa redução de custos, pe-

Ia racionalização dos métodos
. produtivos e implantação de
aperfeiçoamentos tecnológi-
cos, de modo a haver o justo
lucro que possibilite, de um
lado, a faculdade de as èmprê-
sas atenderem á esse proces-
so de expansão e de outro
contribuírem para a redução
do processo inflacionário. Em
paralelo, não ó menos verda-
de que esta questão transcen-
de, na sua quase totalidade,
áo comando dos próprios em-
presários, diante da posição
do Estado como orientador
da política econômico-finan-
ceira e detentor do.controle
de inúmeras empresas, das
quais depende essencialmente
a atividade da livre empresa.
Trata-se do caso, por exemplo,
do transporte marítimo e fer-
roviário, para não citar ou-
tros setores básicos da econo-
mia, hoje sob rígido contrô-
le estatal.

Estamos num momento em
que cada minuto, por indeci-
são ou omissão, representa
um passo atrás no desenvol-
vimento econômico e social do
País. O ministro da Fazenda
conseguiu, em São Paulo, a
abertura do diálogo e o en-
gajamento da livre empresa
na batalha pela recuperação
do País. Resta, agora, que ca-
piíalize esse esforço em me-
didas concretas. Por outras
palavras, que ordene — se já
hão o fêz — conjuntamente
com o ministro do Planeja-
mento, a adequação da poli-
tica tributária, de financia-
mento e crédito, de investi-
mentos públicos e da máqui-
na burocrática administrativa
à nova situação, de maneira
que aa livre empresa possa en-
contrar o apoio necessário pa-
ra somar efetivamente seus
esforços aos do Governo fe-
deral. na batalha pela recv-^e-
ração nacional.

O problema é um só e sua
solução depende essencial-
mente da atuação governa-
mental, sobre a qual pesam,
neste momento, os encargos
de reconduzir o País para a
trilha do progresso em bases
democráticas. .•,. - '$ 
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ENTREVISTA
O sr. Richard Nixon disse algumas coisas certas

em sua entrevista coletiva à imprensa. Em particular,
corrigiu a gafe anterior, quando aplaudiu o milita-
rismo latino-americano. Para os jornalistas, acentuou
que desenvolvimento econômico livre exige institui-
ções correspondentes. E colocou a «democratização
como a principal meta do Brasil, o que, se é uma in-
tromissão em nossos assuntos, ajuda a desmistificar
a situação em que está o Pais.

O :sr. Nixon discorda de U Thant quanto ao
Vietnam, não considerando que aquela guerra possa
levar à conflagração mundial, Tem direito à sua opi-
nião, e desejaríamos todos que estivesse certa, mas o

que Thant disse foi repetido por Paulo VI e tem en-
centrado corroboração de observadores imparciais. A
política dos EUA no Vietnam, entretanto, é um nssun-
to interno americano, enquanto o conflito permanecer
localizado no Sudeste da Ásia.

O sr. Nixon está entre os prováveis candidatos
à sucessão de Johnson. Deveria ser melhor informa-
do sobre a verdadeira situação da América Latina,
para que não dissesse que ns coisas melhoraram des-
de a última vez que esteve por aqui. Em verdade,
pioraram, e muito.

FÁTIMA

Em seu sermão de Fátima,
Paulo VI ressaltou temas que
têm sido a constante do pensa-
mento católico, depois de João
XXIII. Mais uma vez acentuou
a disparidade entre os recursos
já disponíveis da terra e o pouco
acesso da maioria dos homens a
essa riqueza. Uniu a sua voz de
pastor à de U Thant advertindo
sobre os perigos da guerra no
Vietnam. que ameça converter-
se numa conflagração total, onde
não haveria vitoriosos e vencidos,
mas um retorno da humanidade
à sua pré-história de morte e de-
solação. Em síntese, o sermão de
Paulo VI uniu o pensamento de
fé da Igreja a uma visão rea-
lista dos problemas seciais con-
temporâneos e do desvario ar-
mamentlsta.

COMPETÊNCIA

O ir. Robert Kennedy acha
que o nazista Stangl deve ser
extraditado para a Polônia. Po-
de-se concordar com êle, mas, no
caso, isso é irrelevante. A extra-
dição de Stangl é assunto inter-
no brasileiro, da competência ex-
clusiva do Supremo Tribunal
Federal. O sr. Kennedy, como o
sr. Nixon, parecem investidos de
atitudes imperiais que os capa-
citariam a envolver-se nos pro-
blemas de países que não o seu.

REPETIÇÃO

As cenas do regime passado,
em matéria estudantil, já come-
cam a se repetir com assiduida-
det polida espancando unlversi-
tários em vários Estados, escolas
e faculdades em greve, comícios
ao sabor de bombas de gás, ban-
delras Incendiadas. Se, de um
lado, ninguém ignora que sem-
pre existem agitadores entre os
estudantes, de outro, o Governo
deve saber dar prosseguimento
ao diálogo anunciado e levemen-
te Iniciado. Na medida em que
a classe estudantil encontrar o

diálogo e medidas objetivas, os
agitadores que representam uma
Ínfima minoria não terão voz
nem assunto. Caso contrário, a
ser mantida a lei do cassetete,
perdem ambas as partes — estu-
dantes e Governo — e lucram os
agitadores.

TAMPO

Um deputado da Assembléia
Paulista exigiu sanções contra
um jornal- daquele Estado, por
haver divulgado e denunciado o
panamá de um aumento incons-
tltucional da parte variável dos
subsídios dos deputados estadu-
ais. Quanto à minlmoral desse
deputado, desnecessário tecer
comentários. Mas o exemplo é
bem edificante para demonstrar
a que e a quem serve a Lei Rô-
lha em vigor.

PELEGOS
O sr. Jarbas Passarinho, vez

por outra, verbera contra os pe-
legos. Certo; mas os pelegos con-
tinuam pousados no Ministério
do Trabalho. É necessário, assim,
deixar o estágio de referências
au vol d'oiseau e liqüidar o pro-
blema de uma véz."

TÉCNICA
Em São Paulo, o presidente

Costa e Silva e o governador
Abreu Sodré conversaram a res-
peito da criação, naquele Esta-
de, de uma Comissão Tecnoló-
gica. O objetivo é o de facultar
o desenvolvimento de técnicos
industriais nacionais, evitando
aquilo que ocorre hoje em dia:
a importação de técnicos estran-
geiros de produção. Para a in-
dústria, principalmente, trata-se
de providência de alto alcance,
pois a nossa capacidade de for-
mar técnicos, paulatinamente,
diminui os ônus que interferem
nos custos dos produtos acaba-
dos. Ao mesmo tempo, essa co-
missão, agora idealizada, permi-
tiria o aparecimento de novos
estímulos, impedindo o êxodo

atual dos nossos especialistas pa-
ra o exterior — fato que, há
pouco, também gerou uma ma-
nifestação da Federação das In-
dústrias do Rio Grande do Sul.

ATACADO
O Índice nos preços por ala-

cado, em abril, acusou um au-
mento de 2,1%, totalizando para
o primeiro quadrimestre do ano
uma alta de 11%. Em abril de
1866 fora de 4% e o total dos
quatro primeiros meses desse
ano somara 16,6%.

O confronto é promissor. Mas
o período é curto para quaisquer
vaticinios ou esperanças. Espe-
ramos que a nova orientação da
política econômico-íinanceira
permita não só a continuidade
dessa tendência como. no caso
da expansão e das atividades
produtivas, impeça a sua rev<>r-
são.

DÚVIDA

Instalou-se um Grupo de Tra-
balho no Ministério da Indústria
e do Comércio para, no prazo de
60 dias, elaborar o plano decenal
de siderurgia e criar o organis-
mo que coordenará essa política
setorial. Criado em cumprimen-
to de decreto presidencial, o GT
tem como normas, básicas a ca-
paridade ociosa existente em
nossas usinas e a conquista do
mercado latino-americano, par-
tindo de constatações de que os
resultados apresentados pelo Re-
latório Booz-Allen já náo têm
qualquer ligação com a realida-
de nacional.

O relatório Booz-Allen, sobre
a situação da indústria siderúr-
gica nacional e respectivo plano
de expansão, foi entregue no ano
passado e custa crer que, passa-
dos apenas alguns meses, iá não
tenha qualquer ligação com a
realidade nacional. Das duas
uma: ou alterou-se profunda-
mente nesses meses a situação da
indústria siderúrgica nacional ou
o relatório nunca esteve de acór-
do com a reaUrtade do setor si-
derúrgico do Pais.

¦ Agora também, o doutor
Goulart e '— diz-se —• o
engenheiro Leonel Brizo-
Ia estão simpáticos à Fren-
te que, de tão ampla, é
cada vez mais difícil de
caracterizar; Quando veio
a ser lançada, em fins do
ano passado, à Frente Am-
pia tinha. um sentido di-
nâmlco: refletia a necessl-
dadè de uma reaglutina-
ção de fôrgas e era a pri-
meira manifestação pon-
derável. nesse sentido, em
vista dos nomes que a lan-
cavam. O manifesto lan-
çado em outubro fixava
quatro pontos básicos: jus-
tiça, produtividade, sobe-
rania e democracia repre-
sentativa. Dois aspectos
acidentais o informavam:
as dificuldades tinham sido
de tal monta que o sr.
Juscelino Kubitschek foi
pressionado por alguns
correligionários a não assi-.
ná-lo (o que só viria a fa-
zer algum tempo depois)
e o Governo desencadeara^
um sistema propagandfstico
visando a caracterizar os
entendimentos como de na-
tureza subversiva, a fim de
antecipar-se com possíveis
novas cassações. Por tudo
isto, a Frente deu uma
partida pouco segura e isto
teria de ser corrigido de-
pois; no processo de ação.
Pasta ver que o manifesto
não tinha como desdobrar.
se imediatamente na prá-
tica e até influir em elei-
ções que ji tinham o qua-
dró estabelecido.

De fato, sô após elas é
que os srs. Juscelino e La-
cerda estabeleceram o cha-
mado Pacto de Lisboa. Que
dizia este Pacto? Repetia
a linha geral do Maniles-
to. de setembro ao convo-
i : a organização dos bra-

.'ros para união em tôr-
io dos temas "união para

a liberdade", "liberdade

Marcando passo

.para a paz", "paz para o
desenvolvimento" e "de-

•envolvimento para o bem-
estar, a Independência, a
segurança e a dignidade da

•Nação". O elemento novo
consistiu no lançamento

simbólico de um novo par-
tido político ou, segundo a
texto, "um grande partido
popular de reforma deme-
crática".

Após tantos meses, em
que se transformou tudo
isto? Uma parte da mensa-
gem popular esvàzlou-se,
desde que a catadura dita-
torial do sr. Castelo Branco
foi substituída no Poder.
Os ministros de Costa e Sil-
va repetem, em alguns ca-
sos,. a mesma terminologia
do primeiro manifesto e do
Pacto, e com as mesmas
generalizações. A Frente
tornou-se cada vez mais
incaracterística e confusa:
perdeu o gume antigover-
narnental (desde a saída do
último Governo) e não con-
seguiu dizer ao que veio,
depois do papel inicial e
positivo. Desde setembro,
quando veio a público o sr.
Carlos Lacerda, lembramos
que as generalizações até
então surgidas definiam
muito pouco e que os pon-
tos programiticos podiam
ser endossados por quase
toda a gente, precisamente
por serem Imprecisos. Hoje
permanecem imprecisos e
passam cada' vez mais a es-
queridos. O movimento é
exclusivamente de cúpula.
nomelhor estilo da ARENA
eMDB.

Hoje só se justificaria se
procurasse criar alguma
estrutura o que exigiria a
preliminar definição dos

pontos mal esboçados. O

Newton Rodrigues

que está ai é cada vez uma
conversa de faz de conta,
que se recusa a' fazer as
contas, ou, seja, a dizer o
que entende prtfeisámente
em matéria, de política ex-
tema, política financeira,
política trabalhista, educa-
cional e, assim por diante.
Compreende-se que ba eyen-
tuais aderentes a um mo-
vimento frentlsta (náo es-
quecer que êle se preten*
deu porém partidário) po-
dem não estar de acordo
entre si em todas as coi-
sas, e até devem não estar
de acordo entre si sobre to-
dos os assuntos. Mas isto
nada tem á ver com o lero-
lero.

O mérito do 31 de mar-
ço, e teu aspecto funda-
mentW, foi' o ter levado a .
crise Institucional a uma
ruptura de fundo, seguida
de um novo impasse, pelo
tampão militar. Qualquer
tipo de reaglutinação terá
não apenas de partir disto,
mas de abrir caminho para
tentarmos' sair 'disto. No
momento a definição poli-
tica mais clara continua a
ser a do grupo que diri-
giu o País durante três
anos, e que, por Isso mes-
mo, permanece o elemento
mais considerado, além do

Governo atual. A união
cada vez mais confusa de
lideranças, tradicionalmen-
te divergentes, que não se
dão ao trabalho de expll-
car em que ainda diver-
gem, no que estão de acôr-
do em termos práticos,
etc, não altera a realida-
de. O projeto de partido
é hoje impossível de levar
adiante, pois se já seria
dificílimo acioná-lo no es-
quema legal vigente (que
chefe político na ativa, vai

feâí

. desvincular-se de seu ea-
quema quatro anos anta*
de eleições, quando só ís=
Iam, os militares • o Go-
vêrno?) muito mais im-
pratlcável isto se torna
quando ninguém sabe ao
certo o que desejam esses

'senhores. Por exemplo:
estão pela permanência da
coincidência dos mandatos
(nesse caso teremos elei-
ções só em 1970), ou en-
tendem que isso deve ter-
minar antes daquela data?
Consideram possível a co-
laboração com o Governo
ou entendem, pelo contra-,
rio, que a Frente é total-
mente oposicionista? Per-
guntas incômodas como
mil outras que ninguém
trata de responder.

Se tentar fazer o que
prometeu, a chamada Fren-
to. poderá ter ampliado o
papel positivo que lhe po-
de ser concedido- inicial-
mente. Funcionar!'' com"»
um acelerador, obrigando
outras definições e retlran-
do a política do beco escuso
e obscuro em que está con-
finada. Facilitará os ali-
nhamentos, inclusive os que
sejam contra a própria, e
será de utilidade geral, üo
contrário, será cada vez
mais um clube de depostos,
asilados e ressentidos. Uma
espécie de retaguarda, mau
ou menos melancólica fei-
to tantas outras,

Quando os srs, Juscelino,
Lacerda, João Goulart e
Leonel Brizola forem jogar
sua partidinha de pôquer,
não esqueçam. Cabem dn-
co na mesa e podem cha-
mar também o dr. Jânio
Quadros. Sc não preferi-
rem o pif-paf onde poderão
entrar ainda o srs. Arrais
e Prestes e — quem sabe?
— o marechal Castelo
Branco e o secretário XT
Thant, da outra frente, a
ONU. ;

i
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Hoje é o dia de tirar as pílulas da vitrina

"Parágrafo — Perdeu-se
o 3.°, do art. 142 (ou 144)
da Constituição federal.
Gratifica-se bem a quem o
encontrar e devolver ao se-
nador A. C. K. R.,no La-
boratório de Constituições-"

João Brandão saiu em
busca do parágrafo. Não
tanto pela gratificação, que
êle é pobre mas desombi-
cioso de vil pecúnia. Tem
é vocação de pesquisa. Já
encontrou pérola não bar-
roca em ostra de restauran-
te da Avenida Mem de Sã,
criança de três meses, viva
e brincando, em mala de
Volks abandonado, até poe-
sia em poema práxís. Que
mais não encontrará por
aí?

Mas o parágrafo estava
dificil. O próprio anúncio
era dubitativo: art. 142 ou
144? Como as Constituições
mudam a toda hora, o ca-
tàiogo telefônico já não as
publica. Os vendedores de
leis, na rua, preferem tra-
balhar com o Imposto de
Renda e o ICM, que nasce-
ram eternos. Não há, que
se saiba, exemplar da Cons-
tiíuiçno no Rio. João teve
de ir a Brasília consultar
autógrafos, gravações, avul-
sos. Os dois números eram
válidos: 142, o do antepro-
jeto, 144, o do projeto apro-
fado. Um funcionário do

Sumiu a imagem

Parágrafo
C. D. A.

Senado, cétlco, alertou-o: a
essa hora o artigo pode ser
241 ou 414, pintado de nó-
vo pelo parágrafo '— um
parágrafo tão maluqulnho
que até sumiu. E aí ê que
ninguém acha mais o su-
mido.

JB não desanimou. Na
Biblioteda da Câmara, Éd-
son Nery da Fonseca in-
formou-lhe que o parágra-
fo passara por. lá, embuçado
em capa preta e, quando o
continuo lhe pediu que des-
pisse a capa, desapareceu
por encanto. Na Imprensa
Nacional, entrou na Unoti-
po e não saxu mais. O Diá-
rio Oficial que publica a
Constituição tem um furo
de dois centímetros no lu-
car dele. Mistério, misté-
rio.

Mas como foi que su-
miu? Afinal, um parágrafo
nâo é assim tão microscó-
pico.

Se somem até elefan-
tes, como quer que nao su-
ma um parágrafo? Jteipon-
deu-lhe um gerente de cir-
co — c no circo, no lago,

no Torto, nos trevos, na ca-
tedral inacabada, éle não
estava,

O senador Moura Andra-
de mostrou o lugar onde
estivera. E dai? Dai, quem
não está em Brasília é por-
que voltou para o Rio, mas
vi alguém procurar no Rio
qualquer coisa que seja, se
tudo está em falta.

JB procurou no Jockey,
no Country, no Império
Serrano, na Feira de Livros
da Cineldndia, nos braços
do Cristo Redentor, na es-
tação da Leopoldina, correu
ao DOPS a ver se o pari-
grafo fora detido por se en-
volver em protestos untoer-
sita rios. Nada. Onde é que
um parágrafo pode escon-
der-se? Fechadura? Porta-
jóias? Dentro de sapato?
Sapato de quem?

João encontrou diversos
parágrafos, em cestas de
papéis, amarfanhados, rô-
tos; eram de Constituições
passadas e futuras, nenhum
com cara de ser o tal. Ha-
via mesmo Constituições in-
teiras jogadas fora, mas o

3.*, do 142 ou 144, onde,
onde, que não aparece esse
diabo?

E por que sumira depois
de aprovado, como se re-
cusasse aprovação, ou lhe.
desaoradasíe .viver com
seus manos? Vm parágra-.
fo até simpdtico, mandan--
do a lei estabelecer condi-
ções para a recuperação de
direitos políticos suspensos-
ou perdidos. Por que se
perdera, como os direitos?

Brincando de esconder,
então? JB já se d&mltía
vencido pela'malícia do pa- •
rágrafo, quando teve uma
iluminação. Voou aò ende- '
réço do anúncio, onde foi i
recebido imediatamente. O \
senador Konder interpelou-.
o, ansioso; ;

Achaste?
Senador, procurei por '

toda parte, sem resultado.
Mas resta uma chance. O
senhor já examino* o Ml-:
so do paletó? •

Não. Procurara em tudo,',
menos ali. Não podia ser. -
Em todo caso, meteu a'
mão no bolso e, maravilha!
Lá estava o parágrafo 3.°,
escondidinho, rindo, rindo,
o maroto.

BANCO BOAYISTA S. A.
Uma completa organizaçSobancária. 999
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. • A Companhia dé Repa-
»XPs. Navais: Costeira, está
3coagindo seus; empregados
^autárquicos a optarem pe-

\o regime da Consolidação
„das Lek do ,< Trabalho,. ser

gundo declarou, ontem, em
nossa redação uma cómis-
são de funcionários daque-
Ia sociedade dé economia
mista. ¦•

• Informaram ainda, que,
apesar de serem funciona-
rios autárquicos e estarem
submetidos a um regime
de trabalho de 6 horas e
meia, a Companhia vem
prorrogando a jornada de
trabalho para até 9 horas,

sem pagamento de horas
extras.

COÀÇAO
De acordo com o decre-

to-lei baixado pelo* èx-
presidente Castelo' Branco
e que transformou a en-
tão Companhia Costeira de
Navegação em sociedade
de economia mista, o pes-'
soai autárquico da'. compa-
rihia poderia ;optar .pela
Consolidação dás Leis do
Trabalho ,pü" 'permanecer
regidospela lei 1.711.

Na salda, dos emprega-
dós, na sexta-feira, a em-
presa distribuiu um termo
de opção, para ser preen-
chido até amanhã. Se o

empregadoregidq, pela Lei
1.711, optar, perderá, entre
outros, os seguintes direi-
tos: i.^- o salário fàmiliâ
sofrerá redução de NCrS
ItiflO fcara'NCÍr$ 5,25' pór
filho, ejccluída a esposa e
limitados até os filhos de
14 anos, quando pela Lei
lv711,. êste;seria pago até

- que os filhos completas-
;sem 18 anos; 2— prOrro-

gação da jornada de traba-
lho diária de 6 horas e
meia pira 8 horas; 3 —
perda de licença prêmio,

V'.-; LEGALIDADE ¦•'•'
'. Caso o empregado dese-¦'4p. continuar regido pela

Lei 1.711, embora esta lhe' '
assegure- salário familia de*
NCr? 10,00 para esposa e ,cada filho terá de receber .
o salário previsto ha ÇLT. _.'
A' licença prêmio qüé a lei
lhe garante, a' Costeira nfto ¦
deixará, cer gozada, dei- ..
xando apenas que a mesma
conte para efeito de apó-
sentadoria. Os aumentos
salariais dos funcionários .
regidos pela Lei 1.711
sejam, concedidos junta- -
mente com os dos funcio-
nários. públicos, entende a
Costeira qué. o funcionário
que não optar vai. receber
os aumentos de acordo com .
os dissídios coletivos.

GONTACTOS
Empresa em organização necessita contactos parapublicidade. Entrevistas das 10 às 12 horas, com o

Sr. Spuzs. . ",

Rua Senador: Dantas 117j conjunto 718 — Centro.
."".... 70641

todos oferecem desconto em sou
imposto'dé"renda" w.. -

- FOMENTO oferece mais .lucros
sôbre' o seu capita! investido!

adquira CERTIFICADOS DE «ÇÕES na
FOMENTO NACIONAIL Sf, A.

%0. CENTRAL - AV. RIO BRANCO.iljj£- S/U127
Tels. 42-5626 - 2?-0631 
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PREVIDÊNCIA: MÉDICO Ê'^mWTODOlM FRANCA
-SAO. PAULO .(Sucursal) — O
,2.° secretário da AssociaçãovPaalista dé Medicina, dr.
Francisco Lanar! do Vai, do-
clarou ao CORREIO DA MA-
NHA, sôbre o movimento em
Sio Paulo pela húmantiação•da Medicina, que o objetivo
é propagar um sistema de
previdência social semelhan-
te ao praticado na França,
do combate à comercializa-
ção. e à burocratização no se-'tor; e ensejando áo doente o
direito à livre escolha do má-

.dico,.- ¦ .,,. i
Acentuou que no sistema

atual, o doente assistida pela
previdência nio pode espe-' rar por parte do médico nem
atenção hem dedicação, pois'O tempo é exíguo diante das
dezenas do casos que o fa-
cUlUtlvo tem de assumir em

.poucas horas, enquanto que
Sob 

o seguro coletivo "os
oentes atualmente sio tra--tados como mercadorias e,

.como tal, negociados".
LIVRE ESCOLHA

Afirmando que se persistir
o sistema atual o médico par-
ticular tende a desaparecer,

disse que. q que se pratica
atualmente, tanto na previ-
dência oficial como no cha-
mado seguro-saúde, está mui-
to longe de se constituir
em socialização da medicina,
como muitos' pregam. E, tt}*
sou: — "í preciso firmar o
conceito da legitimidade e
utilidade da prática da 11-
vre escolha do mèdieo pelo
doente".

REFORMULAÇÃO

Informou que é pensamen-
to da atual diretoria da APM
encetar movimento no senti-
do de uma verdadeira refer-
mulaçio da Previdência So-
ciai, visando, principalmente,
ao citado direito da livre es-
colha que todo o doente de-
ve ter. Lembrou o exemplo
da França, onde ninguém so-
fre o vexame de longas es-
peras nem é submetido a fl-
las e podo escolher o médico
de sua preferência ou espe-
ciallsta de sua confiança."Para que cheguemos a ésse
estado é necessário travar
uma verdadeira batalha de
conscientização e, ao mesmo

NUM POSTO
e ganhe o brinde do seu 1

; Revendedor Esso em homenagem ao 1

DIA DAS MÃES

Uma linda bolslnha de moedas . jj
da Gotinha Esso para a mamãel I j

tempo, sensibilizar os órgãos
governamentais para i Ira-
portftncia dessa reformula-
ção. Precamos uma nova for-
ma de seguro coletivo, assls-
tido è controlado pelo govêr-
rio, qUe possibilite a cada cl-
dadão e seus fainiliaras a
possibilidade de consultar, o
médico de sua escolha, me-
diante uma taxa proporcional
aos seus vencimentos".

ERROS

: - Exemplificou que o atual
sistema. de medicina do tra-
balho tèln sido lesado, pnia
não ó cumprida a exigência
da presença do médico nas
empresas em aue o mimem
de empregados Indique essa
necessidade. Em multas em-
presas os médicos ficam ab-
sorvidos pela medicina assis-
tehcial, devido i precarieda-
de do sistema previdenciárlo,
o que os desvia de seus obje-
tivos principais. Valendo-se
da possibilidade de realizar
convênios para prestação de
assistência médica aos seus
empregados e dependentes,
há empresas que Incluem os

CE devolverá
máquinas das
costureiras

O chefe do Setor.de Edu-
cação para o Trabalho da
Legião Brasileira de Edu-
cação, sr. Luis Mário de Sá
Freire Sobrinho, disse on-
tem que foi a presidente do
órgão, sra. Iolanda da Cos-
ta e Silva, quem '.'conse-
guiu com o Conselho Supe-
rior das Caixas Econômi-
cas a devolução dé todas
as máquinas de costura em-
penhadas, desde que a mu*
tuária fizesse provas de que
era um instrumento utili-
zado como meio de vida".

A medida faz parte das
comemorações a serem re-
gistradas como homenagem
às mães no mês de maio,
considerando-a o sr. Freire
Sobrinho não só muito hu-
mana mas destinada tam-
bém a atender ao Setor de
Educação para o Trabalho
da LBA, que vem manten-
do cursos de ,corte e costu-
ra eih diferentes pontos da
Guanabara.

Associação de
magistrados
elege para 67

O juiz Francisco de Me-
lo Machado, titular.da 11*
JCJ, é o nôvo presidente
da Associação dos Magis-
trados da Justiça do Tra-
balho. Erh assembléia-ge-
ràl, para o periodo 1967/8,
também foram eleitos Car-
los Gonçalo do Amaral, vi-
ce-presidente; José;da
Cunha Ribeiro, secretário;"'
Azulino de Andrade, te-
soureiro; e Cristóvão Tos-
tes Malta, diretor-cultural.
Com o apoio e o incentivo
dos associados, a nova di-
retoria da entidade espera
ampliar a programação só-
cio-cultural e as iniciativas
de defesa e ftsistência a tò-
do o quadro social.

AGÊNCIA '
DE CASAMENTOS
SANTO ANTÔNIO

Agentes na Europa
e EE. UU.

Candidatos de ambos
os sexos.

SIGILO — SERIEDADE
Av. Rio Branco, 12S —

O. 1212
Rio de Janeiro — GB

Respostas pelo correio em
envelopes neutros.

70262

gastos do recolhimento previ-
denclírio como remuneração
de medicina do trabalho, .fu-
gindo. àquele ônus, parcial ou
totalmente. ,'• '

Focaluou nà desvantagens
para o doente das agências
dò seguro-saúde pois tan-
to o doente comp o médico,—• estranhos um ao outro —
sentem-se mal. O doente, por
saber que não passa de um
instrumento de transação eo-,
mercial; e o médico porque
sente-se um robô obf diéntò>
às ordens ou nos desejos dos'
poderosos que transformaram
a clientela em objeto de co-
mércio vulgar.

FINANCIAMENTO

"Nossas entidades de cias-
se — tanto a Associação Pau-
lista de Medicina como a As-
sociação Médica Brasileira —
estio empenhadas em resta-
belecer o processo normal de
atendimento aos pacientes,
devolvendo-lhes o direito de
procurar seu. .médico, atra-
vés de processo racional de
financiamento", concluiu o dr.
Laniarl do Vai., .:..',

i ¦ t.

Pela pas entre as Nações, pelo amor entre os povos,
pelo bem-estar do mundo... juntemo-nos a Sua Santi-

dade o Papa Paulo VI aos pés. da Virgem de Fátima, para"honrar Maria Santíssima e invocar sua interçessão em
favor da páz mundial". Vamos orar com êle. Todos nós
podemos elevar nosso pensamentoaté a Cova de Iria, numa precetão ardente quanto a nossa fé.
Unamos nossas orações às
orações de toda a Colônia
Portuguesa do Brasil, para
honrar a Senhora de Fáti-
ma e prestar um tributo à
humildade do Santo Padre.

Homenagem ao cinqüen
tenário das aparições da
Cova de Iria.
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Congresso decide sorte
da emenda ao Regimento

O Congresso Nacional estará rew
nido, depois de amanhã, para decidir
sobre a preliminar de inconstituciona-
lidade aroüida pelo. presidente Moura
Andrade no despacho com o qual man-
dou arquivar emenda ao Regimento Co-
mum subscrita pelo líder Ernani Sá-
tiro e que confere d Presidência do
Congresso ao we-presidente Pedro
Aleixo.

Se tt maioria parlcmientar, aciona-
da pela liderança oouernista recha-
çar a preliminar do senador Aí oura An-
drade, como se espera, a matéria vol-
tara, em seguida, às duas Comissões de
Constituição e Justiça, de ambas as Ca-
sas legislativas, a fim de seguir o rito
de tramitação a que estão sujeitas.as
proposições legislativas.

Trabalha-se, contudo, iníensamen-
te, nos bastidores, para dissuadir o pre-
sidente Moura Andrade de recorrer da
decisão da próxima terça-feira e acei-
tar os resultados dessa votação co-
mo um Jato consumado.

O próprio, senador Daniel Krieoer,
dizendo-se sumamente preocupado com
os aspectos negativos da contenda, que
a seu ver compromete a unidade do
Poder Civil do qual o Congresso é o
principal arrimo, dirigiu veemente
apelo ao dirigente da Câmara Alta no
sentido de acatar o resultado da vota-
ção, ainda que esse resultado contrarie
as suas convicções jurídicas.

Idêntica iniciativa teve o senador
Filinto Aíüiler, antigo companheiro de
partido do sr. Moura Andrade e atual
lider da ARENA. A um e a outro o
representante paulista repetiu os arou-
mentos dc que se valeu para instruir
e fundame?itar o despacho de arquiva-
mento da emenda ao Regimento Co-
muni. Acrescentou que não estava pré-
so a interesse pessoal, mas apenas de-
fendia a intangibilidadie de um prin-
cípio que se abrigava dentro da Carta
Magna, recentemente aprovada pelo
próprio Congresso Nacional. Nem como
parlamentar, nem como estudioso dos
problemas jurídicos — acrescentou —
podia compreender a alteração de uma
norma constitucional pela via do Re-
gimento- Comum.

Informou-se, não obstante, que o
senador Afoura Andrade teria sido alvo
de ameaça da liderança governista, caso
não aceitasse, resignadamente, o resul-
tado da votação da preliminar. A amea-
ça consistiria em barrar, daqui para o
futuro, as pretensões políticas do se-
nador paulista. O senador Daniel Krie-
ger considera a versão uma aleivosia e
acentua- que não é homem capaz de
praticar indignidades. "As vezes — diz
— posso errar, mas em nenhuma atifu-
de de minha vida pública ninguém ou-
sara jamais identificar objetivos suba!-
ternos ou incorreções."

Movimento social cristão
Com a responsabili-

dade ctos srs. Franco
Montoro, Roberto Car-
doso Alves (ambos do
MDB de São Paulo) e
Thales Ramalho, da
AHENA pernambucana,
está sendo estruturado,
na Câmara, um novo
agrupamento parlamen-
tar, que tem por lema o
Cristianismo Social e,
por inspiração, a Enci-
clica Fopulorum Pro-
gressio do Papa Paulo
VI.

A singularidade do
movimento é a sua ori-
gem, que não é nem ex-
clusivamente emedebls-

ta, nem arenista, pois
destina-se a aglutinar
todos quantos, na vida
política brasileira, assi-
milam os ensinamentos
da mensagem social dei-
xada por Cristo.

O deputado Grimaldl
Bibeiro, que dava con-
ta, à reportagem, das
articulações que prós-
seguem ainda numa
etapa preliminar, decla-
rou-se disposto á exa-
minar, com o maior In-
terêsse os pressupostos
em que se apoia o mo-
vimento. Consignou, po-
rém, que temia que o
Movimento Social Crls-
tão, embora "tenha nas-

cido em boas mãos",
pudesse se transformar"em mais um movlmen-
to dos muitos que pulu-
Iam desordenadamente
dentro do Congresso,
mas que invariável-
mente têm vida efême-
ra".

Acrescentou, que, se
o objetivo do novo mo-
vimento não se ligar a
motivações p o 1 iticas
imediatlstas, e sim, a
algo que transcenda a
isso, não terá dúvida
em vincular-se a essa
nova força e a lutar,
com o maior' entuslas-
mo, por seus postulados.

Revisão
Elementos de responsabilidade do

Governo Indicam que a reação do
presidente da Bepública às articula-
ções revisionistas decorrem da neces-
sidade que deter um processo de agi-
tação que começava a fermentar e que
precisava ser detido antes de alcan-
çar seus objetivos. .

Mas, no fundo, o Governo estaria
disposto a examinar o problema, tão
logo o processo se descaracterize como
•'articulação política de sentido duvi-
doso".

Observam as mesmas fontes que
o "melhor serviço que se poderia
prestar à causa da revisão ou da anis-
tia aos punidos da revolução seria,
presentemente, o silêncio, pois são no-
tórlos os sentimentos que animam o
atual 'Governo no particular. Mas en-
quanto se der ao movimento revisio-
nista o sentimento de manobra políti-
ca, dificilmente poderá o mesmo surtir
qualquer efeito prático."

Confidencia-se, a propósito, que,
toda vez que a questão começa a ser
examinada com as cautelas exigidas,
a atoarda instalada à retaguarda é de
tal sorte que o Governo se sente obri-
gado a reformular inteiramente os seus
planos.

Inquiridor

O deputado Marcos Kertzmann
está ganhando notoriedade, na Câ-
.Viara, pelo volume diário de reaueri-
mentos de informações que subscreve.

Na última sessão da Câmara o re-
presentante arenista de São Paulo deu
entrada, na Mesa, para encaminha-
mento, de cerca de cinco requerimen-
tos.

Um deles, dirigido ao ministro do
Trabalho, solicitando informes sobre o
aproveitamento da mão-de-obra exce-
dente no País; outro, ao ministro das
Relações Exteriores, sobre a consulta
formulada pelo Departamento de Co-
mérclo dos Estados Unidos para a com-

pra de cristal de rocha; um terceiro,
ao ministro de Minas e Energia, for-
mulando quesitos sobre a politica de
minérios; um quarto requerimento ao
ministro da Indústria e do Comércio,
indagando os prejuízos-financelros da
Companhia Siderúrgica Nacional p ^a
USIMINAS; e finalmente ao Banco do
Brasil, pedindo esclarecimentos sobre
a venda de ações da ACECTTA.

Quer mansão
'Deixou Cabo Frio, onde acaba de

passar uma semana no sítio de seu an-
tigo correligionário Miguel Couto Filho,
o ex-governador de São Paulo, sr. Ade-
mar de Barros

De tal modo o cassado nolitiico pau-
lista gostou dos ares e das coisas de
Cabo Frio que está pretendido adqui-
rir, ali, uma mansão que é nronrieda-
de de Dom João de Orleans e Bra°an-
ea. E encarregou o seu secretário
Evandro Cotrin de entabular as nego-
ciações.

O antigo governador de Sfio Pau-
lo pretende instalar, naquela região,
uma indústria. .

Confiança

Reafirmando sua confiança no es-
quema pela retomada do desenvolvi-
mento sem inflação, o ministro.Delfim
Neto, da Fazenda, repetiu em Sáo Pau-
lo que as quatro primeiras provldên-
cias do Governo, recentemente adota-
das, vão produzir os resultados espe-
rados.

São elas: a redução das taxas de
juros; a elevação do teto para paga-
mento do imposto de renda; a dilata-
ção do prazo para pagamento do im-
posto de consumo e o apoio de infra-
estrutura para garantir a colheita e o
transporte das safras agrícolas que são
promissoras este ano.

O ministro da Fazenda falou du-
rante o encerramento do Simpósio sô-
bre a iniciativa privada oue acaba de
se realizar na capital paulista.

VÁRIAS

íJí Diz o senador Gilberto Marinho que a homenagem do Senado ao
embaixador Gilberto Amado teve o significado de verdadeira consagração,
a despeito do tempo reservado para a solenidade. E explicou que os
discursos proferidos pelos srs. Benedito Valadares, Júlio Leite, Leandro
Maciel, e por êlo próprio, da presidência dos trabalhos, traduziram o
respeito da Nação ;•. um dos seus filhos mais ilustres. % Estudantes
universitários dc Botucatu íízem marcha-forçada daquela cidade até à
Capital paulista, para defender, junto ao governo do Estado, a melhoria
das instalações das Escolas que se encontram em situação precária. :£ A
partir de ontem à tarde, três Estados da Federoção começam a reger-se
por novas Constituições. São eles: São Paulo, Guanabara e Rio Grande
do Sul. Amanhã encr.rr-se o prazo estipulado pela Carta Magna para adap-
tação das demais Constituições estaduais. :': Até o momento são conhe-
cidos os seguintes votos, na bancada da ARENA do Senado, a favor do
sr. Auro de Moura Andrade: Carvalho Pinto, Vitorino Freire, Gilberto
Marinho, Paulo Torres, Teotônio Vilela e Wilson Gonçalves. Da bancada
oposicionista não se. conhece, até agora, qualquer defecção. Todos votarão
pela tese da impropriedade da alteração constitucional pela via regimental.

FALA DE ALEIXO
TESTE PARA

Francisco Pedro do Coutto
Apesar da posição tática caminho da redemocratiza- áreas militares àquelas ini-

do presidente da Repúbli- ção do País e levar a efei- ciatlvas quei aüás, se fun-
ca, na impressão de vários to a revisão de certos pro- dem numa só. Fundem-se
setores políticos, o Govêr- cessos políticos/passou po- numa só e são realmente
no Costa e Silva, dentro de sitivamente pelo teste des- indispensáveis à vida, na-
seu objetivo de seguir pelo tinado a sentir a reação das cional. 'V. ' ;S
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O plano á o PIONEIRO, baseado nos mais atuais a modernos
princfplos eôonômico-sociais, dando chances de os particlpan-tes receberem «eus veículos mesmo com poucas mensalidades.

Inscreva-se, hoje mosmo, no
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Sem dúvida, o pronun-
ciamento do vice-presiden-
te Pedro Aleixo, defendeu-
do a revisão das punições
políticas, para se utilizar
da imagem militar, funcio-
nou como o, capacete atl-
rado por sobre a trinchei-
ra, no sentido dé verificar
a forca do inimigo. Para
vários observadores, o Go-
vêrno passou no teste, sen'
tindo-se agora mais à von-
tade para encaminhar o
problema — não era um só

. estágio •— porém donjvan-
te em bases mais concre-
tas. No caso, é óbvio; o vice
não falou' individualmente,
proporcionando tim avanço ¦
nós passos governamentais.

FACÇÕES

Não só porque o sr. Pe-
dro Aleixo possui a auto-
rldadè de ter sido lider da
oposigão ao presidente João
Goulart e ocupado a lide-
rança da maioria do Go-
vêrno Castelo Branco, so-
bretudo porque a reação
que provocou restringiu-se
a facções amplamente mi-
noritárias — ainda saudo-
sistas dojGovêrno passa-
do — de atuação e pensa-
mentos políticos fixos, In-
capazes de serem motiva-
das por quaisquer fatos ou
atitude». A reação contra-
ria desses grupos era nor-
malmente esperada e o êxi-
to da sondagem resultou
de se ter verificado que
tal reação não se estendeu
ou atingiu as demais áreas
de influência polltieo-mi-
litar.

Informa-se, também, que
foi o próprio sr. Pedro
Aleixo quem sugeriu ao
marechal Costa e SUva ser
a pessoa em melhores con-

i dições de ampliar e apro-
fundar o debate político
pela revisão, argumentan-
do, também, com o fato de
haver sua indicação à Vi-
ce-Presidência da Repúbli-
ca partido do próprio ex-
presidente-'Castelo Branco,
estando munido, assim, da
conteúdo suficiente para
neutralizar as correntes
ainda castelistas, Realmen-
te, todos se lembram do
que ocorreu, quando d Dl-
retório da ARENA íormali-
zou a indicação de seu
nome à convenção nacional
partidária, sendo afastada
das cogitações a cândida-
tura do senador Paulo Sa-
razate, que chegou a ficar
chocado com a lnterferôn-
cia presidencial no pro-
blema.

FRENTE AMPLA

Mas outro fato, polltl-
:amente importante, interli-
gado com o encadeamento
do problema da revisão e
redemocratização, v e rifi.
cou-se nesta semana com
as noticias procedentes de

do gerente
de banco

____! ____t '

I aos gerentes I \ (3E) MmímfCl . fy*

- í

CIA. CARIOCA DE INDÚSTRIAS PLÁSTICAS

-.. V'í"':;''"-*'i-i'"4^rMontevidéu, informando*
embora con tro vertidametv»!
te, que os srs. João Goyi;
lart e Leonel Brizola ri*
sorveram ¦ dlspor-se a i_ni
gressar no moivimento d»
Frente Ampla. A aini
dade dêsse propósito é sc
peita. Por que, logo
momento em que o si

i
Pe*)

dro Aleixo aborda o pr0«;
da revisão os srs^jblema

Goulart e Brizola decideflg
apoiar um movimento par*
o qual antes não demon»»i
traram receptividade? O stw
Leonel Brizola nunca deseií
jou conversar sobre o as_
sunto e o ex-presidente <tâj
República esquivou-se con«*
tinuamente, dentro de séttt
tom habitual marcado potj
vacllações. É simples: sen»;
tindo que o Governo Cost»r,
e Silva começa a demons*i
trar possuir aa condições^
para levar a efeito a eUj*
pa revisionista e sabencWj
que não poderão estar ini*
cluidos nessa revisão. dé«
sejam, com sua presenc*
na Frente Ampla, provocam
eontradlçôes e antagonifim^j
entre ns correntes que itk*
tegram o esquema do po*
vêrno. exatamente parjí
impedir tal revisão. Isso»,
porque sabem que a revi*
são — em decorrência de-,
üm sentido natural de so»
brevlvêncla tiolltlca ^j,
dividirá os lideres atln»
gidos pela revolução d»
1964, reduzindo'ainda maij!
suas perspectivas de reln*
tegracão na vida nacional^
perspectivas que, quanto
aos dois, todos reconhecer||
ser das mn's remotas o
até mesmo lmoraticávelrr
In"1".<!lve 'Orfue. no pre*
cesso político brasileiro,
não são vítirr"! e Sim tp**
ponsáveis diretos pelo
evento do governo Castelo
Branco, embora so rcc~r>''e-
ça que, na realidade, detém
considerável parcela de in-
íluêncla Junto a amplaa
camadas da opinião públi»
ca. E para evitar que, cora
a revisão, essa influência
seja definitivamente absor*
vida px>r lideres que po»
derão reintegrar-se sem
maiores problemas, torpe»
deiam a revisão, não só
insinuando apoiarem a
Frente Ampla, mas tam»
bém insistindo na tese d*
anistia. Al estão dois fa»
tôres oue obstruem — mais
que quaisquer outros — a
etaDa revisionista: a posi»
ção dos lideres de Monte»
vidéu e a atitude dos po»
llticos que conseguiram
chegar ao cenário nacio»
nal cm decorrência daa
cassações e que não dese-
Jam ter suas perspectivas
cortadas pelo retomo de
líderes que, naturalmcn-
te. uma vez reabilitados,
passam a representar obstá*
culo às suas ambições. Oa
mesma forma que a for»
mação do terceiro partido
político somente poderá ter
êxito quando as contraeli»
ções internas da ARENA
e do MDB começarem a
se evidenciar, em conse-
qüêncla de lulas Internas'
pela escolha dos cândida»
tos partidários às suces-
soes estaduais de 1970, a
revisão dos processos po»
llticos tem muito mais pe»
sando contra si as dlver»
gênclas de propósitos' a
objetivos das correntes
que formaram e surgiram
na oposição ao governo
Castelo Branco.do que en»
tre as forças de sustenta-
cão do marechal Costa o
Silva, por paradoxal que
pareça — aos menos avi»
sados — tal raciocínio po»Uticameníe frio.

FOCOS

Para diversos setores
políticos, o estágio atual
para o encaminhamento do
processo político brasilei- •
ro exige, antes de mais
nada, sejam debelados os
chamados focos casteHsta*
que, de uma outra forma,
influem nas decisões do
atual governo, dificulta--
do a iornada da redemocra-
tização, pois o movlmen-
to de 31 do março — de-
sencadeadopara sustentar a
democracia — pouco a pou-
co levou o pais a uma
semldltadura que precisa
ser superada em benefício
do presente e sobretudo do
futuro do País. Contra es-
sa redemocratização, estão
aqueles que somente de-
sejam soluções radicais,
visando com sua atuação a
trazer ao primeiro plano a
exacerbação de áreas polf-tico-mllltares que, hoje, jáse encontram mais serenas
e mais afinadas com a rea-
lidade brasileira. Contra a
etapa revisionista, também
por paradoxal que pareça,
formam na mesma linha,
em estranha aliança, com
intenções diversas, as cor-
rentes asiladas no Uruguai
e os que as levaram ao
exílio político.

É________________*
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1.° Caderno CORREIO DA MANHA, Domingo, 14 de maio de 1967

-r1'. PRIVATIZAÇÃO
TÈRÂ PROJETO

DE SEGURO
f*BRASlLIA';(Sucursiü) — q mi- do decrelò-lel que permitiu a/«tetro Jart-a> Paiisatlnho en- prlvàtizatao do seguro dé acl-eamfahací, ao presidenta Cos- . dentes do trabalho,
ta • SUv». este semana, ante- As autoridades do Minlstê-
proj.to de lei para alteração rio* do Trabalho, ao que se in»

ALTERADO

I CRUZEIRO MARÍTIMO A
I BUENOS AIRES e ski em

BARILOCHE
I SAÍDA 1.° DE JULHO |gà¦'••••»•••?•• • • -•••••, •^ff^CMftP*»

I inesquecíveis âm WÈ' '
programa turktl-o >%jÊ$M WmW&fM'
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1 \^0*0,000*~ciaJn\ROMARÍTIMO
1 /ÉStlfí^ C0M AMPL0
I/ÉOlS-M PLAN0 DE FINANCIAMENTO

I M|§|gr ttW-ÇQ mundial de viagens

I EXPRINTER
I RIO : Av. Rie Branco, 57 - Tel. 23-1909
I S. PAULO: R. B. Itapetininga. 243, Tel. 35-7104

P. ALEGRE: R. dos Androdai, 1079, Tel. 4-7330

formou, entendera que,, como i
íoi estipulado:-pelo Decreto-lei'
n.° 293, as empresas I privadas
sio as beneficiadas, cabendo' 
ao Instituto Nacional de Previ-
dência Social os seguros nas
localidades mais remotas e mé-
nos- convenientes.-• '¦. ._

• BÉVOGACAO .;,"'•

Projeto, revogando o mesmo

decreto, baixado nos últimos *
dias 'do Governo Castelo Bran- '
co, será apresentado amanhã,
na Cftmara dos Deputados, pe-
lo líder do MDB, deputado Má-
rio Covas, o parlamentar con»

sidera que "o documento cria
um sistema que praticamente,
Impede a sobrevivência das
empresas estatais de' seguro".

além de-"reduzir as possiblli-
dades de. beneficio Bos traba-
lhadores em determinados ca-
sos de' acidentes de trabalho".

Segundo o deputado Mário
Covas o Decreto-lei 293-não
chegou'propriamente a priva-
tlzar os seguros de acidentes do
trabalho, mas a emenda saiu
pior do que o soneto.

INTERINO ESTRANHA

A ComissSo Nacional de
Defesa dos Interinos divulgou
nota, "contra a estránháVel
discriminação contida sa deci-
sSo do ministro Jarbas Passa»
rlnho mantendo 261 exonera-
ções após cancelar 1.120". Te-
legramas sobre o assunto fo-
ram enviados ao presidente
Costa e Silva e sua esposa, e
ao chefe de gabinete do Ml-
nistério do Trabalho.

A note da CNDI diz ainda
estar vigilante na defesa dos
281 funcionários do INPS
ameaçados dc demissão, que se
for consumada, prejudicará os

' segurados, além de' lançai na
miséria e fome chefes de fa- ¦
milia". A classe pode se reu-
nir, diariamente, ás lfih, á' Rua
Alcindo'Guanabara, 20/10** an-
dar.: ' '•' • ;

"Manifestamos a confiança,
em que', como resultante' da
continuidade de nossa luta —
prossegue o'' documento —- é
da - visão realista- dò minlstrq
Jarbas Passarinho, e do pre-
sidente do INPS, sr. Torres de
Oliveira, seja evitada a demis-
são de 261 servidores como fo-
ram sustadas as 1.120 exonera- ,
ções dias atrás." A vitória fl-
nal, segundo os Interinos, virá
"com a : constante campanha

'junto ao marechal ¦ Costa e SU-
va e outros servidores, ern fa-
vor dos interesses da previ-
dênclã social brasileira. .

No telegrama enviado a Do»
ha Iolancia, 6 Grupo aproveita

t a passagem do Dia das Mães
para dizer-lhe que "as mães
interinas do INPS tendo a car-
go despesas de manutenção de
filhos,. sozinhas ou completan»
do parcos salários dos maridos,
cumprimentam a V. Exa., e
confiantes apelam por nosso
intermédio, seu coração . de
mãe, no sentido de obter de seu
ilustre esposo que não se con-
sumem exonerações de .261
servidores interinos do INPS".

0 QUE SE OFERECE AO PUBLICO
2 - AUTOMÓVEL CLUB DA GUANABARA

í Dnaa notíoiaa sobre o
Automóvel Club da Qua-
nabara:

1) — A Caledônia, fir-
ma,qne comanda o em-
preendimento nos apre-
sentou um documento da
Betubris, firma que apon-
ton nm seu titulo, em que
essa empresa se declara
responsável pelo aponto
indevido e que teve ori-
gem em desencontro de
ordens à companbia de fi-
nanciamento portadora.

2) — O Sr. Carlos Vir-
zl, informa-nos a emprê-
sa, é apenas o chefe de

vendas do empreendi-
mento denominado' Auto-
móvel1 Club da Guana-
bara, nfio sendo sen só-
cio.

A propósito do Auto-
móvel Club da Guana-
bara, estranhamente ma-
teria aqui publicada e
assinada por éste colunis-
ta, saiu transcrita em ou-
tros jornais sem nossa au-
torlzação e paga não sei
por quem. Além de re-
gistrar esse péssimo com-
•portamento ético, de pu-
blicar matéria alheia sem
o consentimento do au-
tor, ainda queremos in-

formar aos interessados
que não estamos aqui pa-
ra servir a interesses'dè
grupos, sejam eles quais
forem. Cuidamos, exolü-
sivamente, do interesse
do público ,e se alguém
pensa qne vai fazer dis-
so um sistema de tirar
vantagens para seus ne-
gócios, às custas dé uma
campanha feita com esse"intuito exclusivo, posai-
velmente não vai se dar
bem. Transcrito da "Trl-
mina da, Imprensa", de 9
de maio de 1967, coluna
de Hedyl Rodrigues Vai-
le. 71318
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Fique em paz
com sua
consciência...

ija Leite Ninho!

PORQUE Leite Ninho é sempre o
mesmo leite Integral puríssimo,
verdadeira proteção
para crianças e adultos.

PORQUE contém todos os
elementos nutritivos indispensáveis
ao crescimento e ao bem-estar
do organismo, sendo rico em
vitaminas, proteínas e sais minerais.

PORQUE é o leite em'que V. pode
realmente confiar - puro, gostoso
e nutritivo como nenhum outro!

NINHO É SEMPRE NINHO

GARANTIA NESTLÉ

r -'
QUATRO CANTOS

Mãe do ano

As professoras e os alunos da es-
cola pública Júlia Kubitschek, de Bra-'
sília, vão prestar uma homenagem, ama-
nhã,. pela data de hoje, à mãe de pro-
le mais numerosa, cóm filhos naquela
escola. Trata-se de uma senhora com
vinte e cinco filhos, todos vivos e
sadios. .•*•-.

* *

Na semana que antecedeu o "Dia
das Mães/' á diretora da escola pro-
Ourou saber de seus alunos quantos ir-
mãos cada um possuía. Encontrou de-
zenas de famüias com treze, quatorze
a até quinze filhos. Mas na sexta-feira
foi surpreendida com a revelação feita
por um dos meninos, de que possuía
vinte é quatro irmãos.

* *

A djretora resolveu ir visitar a mãe
do menino e realmente constatou que
ali estava uma senhora que não acre-
ditava no controle da natalidade. - ¦

Inauguração do racionamento
Segundo' informa o gabinete do

prefeito de Brasília, o sr. Wadjo Go-
rnide, em homenagem ao dia das mãe3
vai inaugural, hoje, a iluminação da
asa-norte-residelicial da cidade e a de
Taguatinga.

* *

Acontece, entretante, que imitando
o mau exèmpio do Rio,! Brasília está
sob rigoroso racionamento de energia
elétrica, pois a Usina do Parahoá está
em pane e somente a partir da próxi-
ma senfana um técnico recém-chesado
da Alemanha começará a resolver o
problema.' Além disso a enerria que
vem de Peixotos, na Cachoeira Dou-
rada, para .Bíasília está sendo consu-

-i

mida, mesmo, em Goiás.

I * * *

Ocorre que a solução prevista pelo
governo passado, através do Ministério
das Minas a Energia — construção da
Usina de Queimados -t, não vai ser le-
vada adiante, pois o atual titular da pas.
ta mudou dé opinião a rerHo do
assunto. Os projetos deste empr-jendi-
mento já estão prontos e •'• aram vá-
rios milhares de cruzeiros novos ao Te-
souro.

* * «

Desta forma, o racionamento de
energia e luz, em Brasília, vai conti- ,
nuar. E a homenagem do prefeito Go-
mide ao dia das mães vai a-pena*, inau-
gurar a ampliação do racionamento...

Vôo

O ministro Jarbas Passarinho, de
viagem marcada, ficará ausente do País
por 39 dias. Dizem as más línguas po-
líticas que quem vai ao ar...

As mesinhas do marquês

O marquês Terry de la Stuffa, en.
carregado por d. Maria MeUão Sodré
de decorar a mansão do Horto Flores-
tal, em São Paulo, onde ficarão hos-
pedados o presidente Costa e Silva e
dona lolanda, ficou furioso quando re-
cebeu ordens para instalar também seis
mesinhas de escritório, destinadas às
dactilógrafas e secretárias.

* * f

Mais tarde, já calmo, La Stuífa íêz
um muxoxo e pediu:

— Mas antes de colocar as mesi-
c nhas, vocês não poderiam permitir que

a primeira dama visse a minha arte?
Permitiram. E o marquês ficou ex-

tremamente satisfaito.

O título

O padre Antônio Vieira, deputado
federal pelo Ceará e autor do best-

.séller Nosso irmão, o jumento fêz um
discurso, anteontem, na Câmara, exal-
tando. os jornais e os jornalistas bra-
sileiros,' por ocasião da passagem do dia
da imprensa.

¦ -R ? -p

Mais tarde, êle contou que, em
1928, quando o cardeal D. Leme e ou-
tros líderes católicos do Rio de Janei-
ro discutiram a possibilidade de lançar
um diário católico, ficaram em dúvida
quanto à linha do jornal: se comba-
tivo ou conciliador.

Discutiu-se multo o assunto e não
se chegava a uma conclusão quando
êle, então um jovem sacerdote, apre-
sentou a seguinte' sugestão: que o titu-
lo do jornal fosse Epístola, o que pro-

vocou os protestos gente,
dos participantes a considera-" a Mete
simplesmente imbecil.

-*W«".

Éle, entretanto, ala se deu por
vencido. Explicou que o título seria
funcional, pois no dia em que o jor-
nal fosse conciliador mesmo, o título
seria Epístola, e quando fosse comba-
tivo, bastaria deslocar o acento, fican-
do É pistola. E concluiu: *

- ... .'4j&—• Pois é assim que eu entendo
jornal: uma epístola, que ensina, orien-
ta e aconselha. Mas, também uma pis-
tola, que fere, destrói e mata.

Contrabando V-'m0':

Durante o governo do marechal
Castelo Branco o ministro Gouveia de
Bulhões revelou que dispunha apenas
de cem fiscais aduaneiros para a vi-
gilância sobre os portos marítimos- aero*
portos e os milhares de quüômeiros [de
faixas de fronteira. ?.-*-

Na mesma época, o chefe de poli-
cia, general Riograndino' Kruel, infor-
mou que calculava o prejuízo anual do
Brasil, com o contrabando, em mais dt
um trilhão de cruzeiros novos.

V -V'-'¦ ;

* *
¦ tV 'y.'V

- Querendo resolver o problema de
forma muito peculiar, no final do seu
governo o marechal Castelo Branco
mandou ao Congresso mensagen- cor-
rigindo falhas no quadro da Fazenda
mas sem tocar no fato de que existiam
— e existem — mais de mil cândida-,
tos aprovados no concurso para a fls-
calização aduaneira. '

* '¦;>¦*:

Agora, no Senado, um vice-lider do
Governo incluiu no antigo p ':eto tinia

.cláusula mandando aproveitar os con-
cursados. O projeto está na Câmara e
o sr. Erníni Sátiro recebeu recomen-
dação .expressa de fazê-lo aprovar o
mais depressa possível "pois o Govêr-
no pretende arrecadar os milhões
desviados pelo contrabando".

Diplomáticas
pW**'' W'
**'.'i.

O embaixador do Japão e sra.
Keiichi Tatsuke, convidam para alteA
cepção no salão azul do Hotel Nacio-
nal, em Brasília, no próximo dia vinte
e três de maio, por ordem de Suas Al*
tezas Imperiais o príncipe e a prince-
sa herdeiros do Japão, em honra do
marechal e senhora Costa e Silva. Ca-
saca e condecorações.

.4».
* *• 0Mé

........!!-...
" ¦ ' .T--*"

O géneral-de-brigada Vernon A.
Walters, adido militar da Embaixada
dos.Estados Unidos, convida para re-
cepção amanhã, às dezenove horas, pa-
ira apresentar suas despedidas. **•
Amanhã também acontecerá uma. re-
cepção na Embaixada Soviética. O.
embaixador e sra. Sergei Mikhailov
recebem para apresentar o ballet Be-
riozka. - '

....-»-
* .* •

, -.. ^(Iíj

Para despedir-se do corpo diplo-*
mático e da sociedade carioca, o em-
baixador e sra. Paul Beaulieu, do Ca-
nada, recebem para coquetéis dia vin-
te e quatro de maio. "'"''

A cidade dia a dia

.Augusto Rodrigues deu uma fes-
ta, na sexta-feira à noite, no Largo do
Boticário em homenagem a Nara Leão,
que compareceu com seu noivo, o ci-
neasta Carlos Diégues. O chamado "to-
do-Rlo" esteve presente. *** A Gale-
ria Giro apresentará gravuras de New-v
ton Cavalcanti, de 16 a 31 de maio. ***
A Academia Brasileira de Letras còn-
vida para a sessão comemorativa* tio 

'
octogésimo aniversário do acadêmico
Gilberto Amado, a vealizar-se no dia
virite e quatro de maio, às dezessete.
horas. Será o orador o acadêmico Jú-
sué Monteüo.

Pinga fogo yXJ

Em princípios de julho estará,
funcionando a Cervejaria Canecãoj a
primeira no seu esülo no Rio de Ja-
neiro, situada à saída do Túnel Novo.
Terá lugar para duas mil e quatrocen-
tas 'pessojjs e aDresentará os maiores
síiotos do País. Ziraldo decorou a cer-
vejaria com um painel de 140 metros
quadrados.

O Sr. Roberto Abreu Sodré, go-
vernador de São Paulo, estará pre-
sente à noite de autógrafos em que o
seu xará, o cantor Roberto Carlos,
apresentará o seu primeiro livro de
poesias. O governador de São Paulo
confessou que é fã do iê-iê-iê mas que
reseçira para uma análise posterior a
sua opinião sobre a poesia do cantor.

As mulheres russas usarão
mais curtas, mas não mini-saiae, em
1963, segundo declarou V. Po*q*ul»*yW»
um figurinista soviético.
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flÊiB/I/TiÇiO 4BRE
I SEMANA NA GB E
MOSTRA O QUE FAZ
| As Associações de Fisioterapeutas e Terapeutas
^cupacionais do Estado da Guanabara e o Diretório
^Acadêmico Fernando Lemos, da Escola de Reabili-táçio do Rio de Janeiro, pertencentes à ABBR, vão
promover de 16 a 19 de maio a I Semana de Reabi-
litação, .com o objetivo de levar ao público o ver-dadeiro sentido da reintegração do indivíduo que foi
afastado da sociedade por, doença.

CORREIO DÀ MANHA; Domingo,' 14 de maio de I96\ 1.° Caderno

A-semana será aberta terça-
íelraràs 20h, no auditório do
tíospltal Miguel Couto, seguin-
do-se uma palestra; na quar-
ta-leira estarão abertas à -vi-
sltacao pública as instituições

.que se dedicam à reabilitção,
como Associação Beneficente
do Instituto Brasileiro cre Be-
educação Motora, Instituto Os-
car Clark. Instituto Nacional
de Educação de Surdos. Ins-
tituto. Benjamim Constant, So-
dedade Pestalozzi do Brasil e

-Associação Brasileira Benefi-
çpjte de Heabültação; na quin.
ta-íeira, palestra às 20h no au-
dltôrio do Clube de Engenha-
ria: a finalmente sessão sole-
ne de encerramento, sexta-
feira, às 20b, na ABBR.

A comissão coordenadora do
'Programa compõe-se dos es-
todantes Edgar Meireles Bo-
drigues, Tbomas Hlsch, Marie-
Ba Vieira,. Maria Ramena Ter-

nandes e Miguel "Vieira. De-
ciaram eles que a reabilitação
é a última fase da Medicina
de hoje e compreende um
sistema de assistência global
e dinâmica, utilizando-se de
processos físicos, psicológicos,
sociais, educacionais e econo-
micos, visando a colocar o
homem reintegrado na socle-
dade, feliz e capaz de produ-
zir dentro das suas limita-
ções. O tratamento global e
dinâmico requer uma' equipe
numerosa, formada por mé-
dicos, fisioterapeutas, terá-
peutas ocupacionais, pslcolo
gos, assistentes sociais, educa-
dores, orientadores prolissio-
nais, enfermeiras, audiofonia-
trás e outros. Cada profisslo-
nal tem seu campo de ação
perfeitamente determinado e
entrosado com os demais da
equipe.
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EM BUSCA DO FDLHO
Vovó Felícia gostaria hoje de tor a companhia do filho, «ne sumiu hi trinta anos, «rm dizer aonde ia

BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO
CREDENCIA COMO INICIADOR

A SAOEx — SOCIEDADE ASSISTENCIAL
DE OFICIAIS DO EXÉRCITO

A SAOEx-Sodedade Assistência! de Oficiais do Exército acaba
de receber do BNH carta que. a credencia como INICIADOR, fato de
excepcional significação para todos os Associados dessa importante
entidade beneficente.

A SAOEx-Sodedade Assistência! de Oficiais do Exército — lan-
m recentemente na Guanabara, o FAECO — Fundo Automobilístico
de Esforço Conjugado, plano aberto para aquisição de carros, cujo
êxito no Rio Grande do Sul e no Paraná (mais de 1200 aufomó-
veis distribuídos) bem atestam a eficiência com que a SAOEx o ad-
ministra.

Como INICIADOR do BNH, a SAOEx, fiel ao seu lema "PARA

CMS E MILITARES, BENEFÍCIOS SEMPRE EM VIDA", brevemente trará
para a Guanabara o FfECO — Fundo Imobiliário de Esforço Conjuga-
do, substancial contribuição para resolver o problema da casa
própria. 70674
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Mae senhora, a mãe
preta do Brasil

Zora Seljan
Estávamos em Warri, nas margens

do Rio Eüope, visitando o maior cole-
&a secundário da Nigéria. Havíamos
percorrido a cidade velha e deslizado
pelo rio em barca, passando ao largode navios do mar e canoas rudes. Osdeuses das águas, gente de Olokun, oterrível pai do oceano, moram em ca-sinholas de sapé, nos alagadiços cober-tos de vegetação.

É o Hussey Coljegy um estabeleci-
mento modelo. Estende-se por milhas,
como povoado, com seus edifícios esco-lares e as casas dos professores. Umdestes inspirou-se nas colunas em "V"
de Brasília.

Discutimos com os professores temas
atuais de estética e filosofia. Vimos ar-
te, ouvimos e fizemos conferências,
constatamos a harmonia entre a cultura
e a tradição, sob os auspícios do amor
erudito. Gostei das'cerâmicas e das
danças itsekiris. Lembro-me de alguns
bailados: o dos leques, o dos penachose o do culto dos antepassados, no qual'os bailarinos usam máscaras em forma
de peixe, parecendo casquetes em cujas
bordas são pregadas até o chão fazendas,
de estampas fulgurantes. ':,-

Passeamos com a gente tranqüila
daquela nação, passeios imponentes, de
caminhar lento porque os homens usam
camisas européias, casacas e saias de
caudas longas, que deslizam pelo chão
ou se recolhem graciosas no braço es*
querdo.

Quando visitamos Ogbemi Rewani,
o diretor do Hussey Collegy, encontra-
mos, privando da sua douta intimidade
um velho, muito velhinho, de olhos brí-
lhantes e rosto vivo. Era um famoso
balalaô que só falava uma língua jámorta, uma espécie de latim do culto
dè Ifá, • dono da adivinheçao. Poucos
os que podiam conversar com êle, como
o pai de Rewani, também babalaô eidoso. A seu pedido, o velho de olhar
brilhante jogou para nós as correntes do
mestre dos segredos. Tudo -quanto dis-
se está acontecendo, as coisas boas e as
ruins. E a pior delas — «om que dor es-
crevo — foi a morte de minha queridaamiga Senhora. Disse o babalaô na lin-
gua dele que Senhora ia morrer. O paide Rewani traduziu para a língua itse-
kiri e Rewani para o inglês. Nós co-
mentamos em português: mentira! An-
dou nos idiomas do mundo o -aviso me-
donho. Tratei de esquecê-lo. Disse pa-ra mim: tolice, êle se enganou, não po-de ser, não quero que seja. E esqueci
mesmo.

Quando voltamos ao Biasil. alguns
meses depois, veio me ver uma amiga
fraternal, Eulina de: Xangó:

Sabe, minha irmã, nossa mãe járecebeu o "aviso". '
Aviso?
Sim, "aviso da passagem".O que é isto? — insistiu minha

patetice.Vamos perdê-la. Nao é para já,mas ela já está se despedindo. .
Eulina é ^ilha-de-sárito de Senhora,

das mais antigas e fiéis. Além da linha
do candomblé circula entre caboclos e
pretos velhos.

Fiquei arrepiada, o babalaô dos
olhos de fogo e agora Eulina.

Como é que você sabe disto, cria-
tura?

Foi minha velha quem contou.
Respirei aliviada. Era coisa da ma-

cumba, não vinha da Bahia, oficialmen-
te do "Ilê Opô Afonjá", o candomblé de
São Gonçalo do Retiro, onde Senhora
reinava. Calei minha boca, nada con-
tei do babalaô e telegrafei para Salva-
dor pedindo notícias. Senhora não es-
tava passando bem, vinha sentindo-se
indisposta há algum tempo. Então es-
crevi para Pierre Verger, o antropólo-
gp francês que passa seis meses na
África e seis no Brasil e entende da sei-
ta dos condomblés mais do que estes
pais-de-santo jovens e novidadeiros
que não conhecem os segredos profun-
dos dos orixás. Não falei de Eulina nem
de Warri, só da doença — que segundo
resposta de Xangô para Senhora, "era
doença de médico, não era feitiço".
Verger veio de Osogbo, a cidade de
Oxum, e trouxe uma coisa para Senhora
colocar sobre a língua. Feito isto, pou-
co depois Senhora ria e lidava, bem
disposta e cheia de entusiasmo, passan-
do descompostura nos relaxados e de-
satentos. Estivemos nesta época na Ba-
hia e ela queixou-se:Imagine, Zora, que Eulina teve a
ousadia de me pedir para tirar minlja
mão da caberá dela. iá ouviu?

Vai ver que ela leve mêdb dr fi-
:ar doente no Rio e não poder vir mais
squi, ela anda meio caída.

Senhora não se deu ao trabalho de
re-rvwJer, Cor»Hrm«w oieando quiabo,¦jcir.o ferir fódr- ri ouarta-feiras para
O fit^pVí rio Xinin — kíHed!

— Tirar minha mão da cabeça de-
Ia... como se, estivesse para morrer.
Quando chegar minha hora vou com as
graças de Deus. Sou muito contra es-

i ta» ialorixás que doentes deixam uma
filha morrer no lugar delas. Nós temos
de obedecer a lei de Deus. Aprendi as-
sim com minha mãe Aninha e conservo
a mesma direção deixada por ela.

A propósito, Senhora cantou algumas' cantigas na língua iorubá, cantigas de
sotaques, zombando do aviso que Euli*
na tentara dar-Jhe. \

No dia 22 de janeiro último, réce-
bemos, em Nova York. uma carta de
Jorge Amado: "Tenho de dar uma no-
ticia terrível para vocês, mas que re-
médio, é preciso contar que Senhora
morreu..." Vieram depois outras com
recortes db enterro e do que se falou
delas em jornais e revistas. Reunimos
os amigos de Senhora e mandamos ce-
lebrar missa na capela das Nações Uni-
das. Um mês depois, outra missa em
Paris, na igreja de Saint Germain des
Prés. Senhora deixou amigos na Fran-
ça. na América, na Inglaterra* e em
tantos outros, países. '¦¦'¦' 

':j:
Foi bom ter estado longe e não ter

visto Senhora morta. Senhora sendo en-
terrada. O axexé de Senhora. A terra,
caindo. Assim guardo pedaços de vida,
seu riso alegre, seu corpo enorme dan-
cando tão leve, cantando com voz den-
gosa, meneios faceiros. Guardo lem-
branca de uma rainha africana, vesti-
da com panos da costa, usando ouro e
pedras preciosas. Guardo lembrança do
dia 13 de maio de 1965, quando ela íoi
eleita a "Mãe Preta do Brasil".

Revejo os terreiros da Umbanda
desfilando era sua homenagem no Ma-
racanã. Renato do Almeida entregando-
lhe uma placa de prata, Paizinho a re-
cebendo, Mãezinha se jogando nio chão
para oferta-lhe um buquê. Milhares
de pessoas beijando-lhe à mão. -

— Esta gente está pensando que
eu sou santo? Sou não. Me davam anéis
para benzer, medalhas, já ouviu? Cala
boca. i

E ria com seu riso claro e suas co-
vas. As cartas chegavam às centenas
para ela dar jeito em doenças e amores
infelizes. Outras agradeciam milagres.
Em vez de filtros ou mandingas Senho-
ra mandava que rezassem missa para
as almas ou orassem para os anjos da
guarda ou para algum santo. De ma-
drugada, sozinha, conversava com toda
a intimidade com Xangô, através dos
búzios. E depois informava sobre os
prixás de quem a consultava.

Revejo Senhora, dona Maria Bibia-
na do Espirito SantõF sentada com os
embaixadores do Daomé e do Senegal

IJue foram a. São Gonçalo especialmen-
te para visitá-la. Uma dama africana
entre seus pares.

Mas a imagem que ficou destacada
é mesmo, a do Maracanã. Ela com a
saia de renda francesa, aa jóias, toda
alegre dando a mão ao povo da Umban-
da, casando a Umbanda com a viva tra-
dição iorubana. O colo enorme podia
abraçar o povo da Umbanda e o povodo candomblé e ainda os filhos da seita
dos eguns do misterioso culto de Amo-
reiras. Senhora íoi a mãe deles, dos
mortos que hoje devem estar beijando
sua mão nos campos de Aruanda.

Dos seus títulos são mais impor-
tantes, em primeiro lugar, o de Oxum
Mmá que lhe íoi dado pelo seu anjo da
guarda, vem depois o de Iyá Nassô ofe-
recido pelo rei de Oyó. a comenda do
Senegal mandada pelo presidente Sen-
ghor e o de "Mãe Preta do Brasil". "

Ficou, pois, a imagem de Senhora
em lôda a sua majestade. Dona Maria
Bibiano do Espírito Santo reinando e
rindo, abraçando a abençoando. Por is-
so, não estranho quando a gente de Um-
banda vem me contar que Mãe Senho-
ra está fazendo milagres no Rio, que
estão acendendo velas para ela nos cru-
zeiros e nas igrejas, que ela está dis-
tribuindo graças e curando doenças e
que está aparecendo aqui e ali, sempre
rindo e rfbençoando, sempre mãe e rai-
nha. E não estranho também as orações
que os terreiros do Rio, no seu retiro
anual para as almas, estr" fazendo por
ela. Senhora mereceu tudo isto.

Vou contar em breve a vida desta
mulher admirável que, vencendo a po-
breza, os preconceitos de côr e a falta
de instrução, se tornou a amiga queri-
dn e a conselheira de escritores e artis-
tas, de políticos e nilionários. Vou con-
tar por que ela figura em tantos li-
vros nacionais e estrangeiros, por quemotivou artigos de jornais e revistas e
por oue recebeu as homenagens de
ii:t'i> do-c; •..••o mil nei?oa.«,' dia 13 ío
mrio de lí'65.

EX-ESCRAVA REfflBÈ
HOJE HOMENAGEM
NETO E TETRANETO

Com 115 anos. de idade, nove filhos, nove netos,
14 bisnetos e quatro tetranetos, dona Felícia de Sotí^ -
za, ex-escrava, alforriada pelo próprio DòmTèdroJüi
nos idos dà Lei Áurea, será homenageada-'hojfe'pêlo':
Unidos do Araras, no Caju, como'a Mjie dp/Ãrço, do
bairro, devendo, na ocasião, apagar ás velas.".'dè:VtÍKty\
grande bolo e contar para os presentes as suas. inú*^
meras histórias "do tempo-em que preto .apanhava.;'
de branco no Brasil". '

Lúcida, com a yisãò perfeita.^, ainda enfia H&t
nha em agulha de uma vez.,-- ;e¦-'á'iimerny^-;viv|,;?í.
vovó Felícia, como ê'conhecida, disse'ciaé^o^èlhoí-H
presente que poderia receber'no Dia das/Mies era ''

' o beijo do filho Ernesto Souza, que desaríipéceu de
casa há mais de 30'anos. ' ;-¦$. . t'

ESCRAVA

Felícia de Souza nasceu
a 5 de abril de 1852, mas
não tem documentos, "por-

que o tempo comeu tudo".
Filha de Francisco Guerra
de. Souza e Ana Maria de
Souza, natural de Leopol-
dina — MG —, contou que
so casou aos vinte anos com
o então primeiro trabalha-
dor contratado da E- Ferro
Leopoldina, Eduardo José
da Souza, que "era um prê-
to muito bom para mim".
Aos 50 anos ficou Viúva,"com os nove filhos prá
cuidar e o povo falando o
disbo, que eu fazia isso e
aquilo para arranjar di-
nheiro". E acrescenta:"Criei meus filhos lavando
e passando roupa, coisa que
faço até hoje, aqui em ea-
sa, todo dia de manhã, além
de costurar as roupas da
bisneta, quando nfio estou
de cabeça quente; se isso
acontece não enxergo o bu-
raco da agulha."

Felícia de Souza foi li-
bertada do cativeiro pelo
próprio imperador, que co-
nhecia seu pai de criação,
José Guilherme da Silva."O que sofri no tempo da
escravidão, nem é bom
lembrar. O capataz dava
surra, o patrão açoitava a
gente por qualquer bestei-
ra.""Atualmente só duas col-
sas me interessam: a igre-
ja" — assiste missa na
Igreja de Santana e Lam-
padosa, dia sim, dia não,"8,o comportamento dos
meus bisnetos. Se não an-
dam direito crio um su-

rum e mando todo nrundb
andar, pois fico de cabeça
quente, aborrecida".

ISABEL

A princesa Isabel, para
d. Felícia, "era uma mu-
lher bonita, que usava ves-
tido de "rodão" e "pena-
cho" e que assinou a liber*
dade dos escravos com
uma caneta de ouro, pois
era contra as malvadezas"."Quando rompeu a liber»
dade, no dia 13 de maio do
1888, foi festa por todo can»
to, com bombas e fogos. Só
os senhores é que não goa»
taram, porque a sopa tinha
acabado."

O trabalho das escravas
era "fazer azeite/ moer ca»
na, dar de mamar a menl-
nos brancos e fazer vestidos
de renda, que eram man-
dados para Portugal"."Meu vestido de noiva",
lembra vovó Felícia, foi to-
do costurado por mim. Era'
lindo, seu moço, todo feito
a mão. Naquele tempo, com
200 réis ou mela-pataca so
comprava a. fazenda. Hojo
é tudo uma roubalheira. Oa ¦
panos não valem nada •
custam um dinheirí|V* \\,

¦¦ . .i »¦'——*>——¦—mmWtm ,

Em refloresfamento
Imposto Renda

A Lei permita usar 1/2 tf
I. R., e V. forma da »r»ça um
patrimônio. Vendo M alqi.
«eom. Se floreita. Itatiaia.
NCr* 7» mil, faoUlto. SANTAS— 30-5406 on 42-0017.
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HOMENAGEM DA COLÔNIA
AMAZÔNICA

AO SENHOR MINISTRO
DO TRABALHO

A CASA 0 PARÁ e a colônia amazônica
prestarão, no próximo dia 18, significativa home-
nagem ao Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Sena-
dor JARBAS GONÇALVES PASSARINHO, com um
banquete que se realizará no salão de honra do
Clube Militar às 20 horas.

As listas estão à disposição dos interessados
na Casa do Pará — Franklin Roosevelt, 84 s/303;
Representação do Governo do Pará — Almte. Bar-
roso, 90 5/ 824; nas Representações dos Governos
do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima
e nas Agências dos Bancos da Amazônia, Moreira
Gomes, Comércio e Indústria da América do Sul
e do Estado do Pará. voen

ÇMk FCOMÒMICA FEDERAL
y*^, • 

T 09 RIO OE JtNlIftO 
'

AVISO
Atendendo a apelo daLecUo Brasileira de As.sistencia, através de soa Ilustre Presidente, a Eaoe-lentíssima Senhora Yolands da Costa e SUva. a CaixaEconômica Federal do Rio de Janeiro (GB), fiel àsua tradição de comemorar o "Dia das Mies", decidiuliberar todas as máquinas de costurar empenhadasem suas Afénclu, atendidas as seguintes eondlçdes:
a) — prova da mutuária ser mie, eu costureirade profissão; e,
b) — a liberação terá de uma aó unidade pormutiria.

70SJ6

£Mk fSQNÔMiCA FEDERAL^^ [* Mi «o tt «m*o »
Contrafação de Serviços de Alvenaria
e« Proteção da Estrutura da Nova Sede

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO avisa aos interessados que fari realizar,
nos termos do Decreto-Lei n.° 200, de 25/2/1967, uma
TOMADA DE PREÇOS para contratação de senrlcos
de alvenaria e proteção da estrutura da Nova Sede,
de acordo eom as cláusulas e condições constantes do
Edital afixado na entrada principal do seu Edifício-
Sede ("hall" dos elevadores), na Avenida Treze de
Maio, n.°s 33/85, e na sobreloja do Edifício Darke deMatos, na mesma avenida, n.° 23 (Serviço de Mate-
rial).

Outras informações poderão ser obtidas no Grupo
de Trabalho da Nova Sede, cujo escritório está loca-
Hiado no canteiro da obra na Avenida Rio Branco
n.° 174 (entrada pela Avenida Almlnate Barroso),
diariamente, das 12 às 16 horas.

As propostas seráo recebidas até às 14 horas do
dia 31 de maio corrente, no Grupo de Trabalho da
Nova Sede.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 1967.
FERNANDO TORQOATO OUVEIRA

Secretário do GXN.S. 70657
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UNHA DE AFETO
•',','¦•..oi meninos prepararam uma surpresa, para homenagear as mães

CIRCO SOBREVIVE
COM O HONG KONG

Um pequeno mundo en-,
cantado coberto de lona
colorida, já desgastada pe-lo tempo, levando alegria
a toda a gente e, principal-'meiite, às crianças: o Cir-,
co, yem, aos poucos, desa-
parecendo, de seu passado;apenas resta saudades,:
aqui e ali, por onde tenha
passado.

Um porém, conseguiu
sobreviver: o Circo Hong-
Kong, com; .seus acrobatas,
equilibristas, mágicos, ma-
labarlsta eo palhaço '<Rl-
polim", já-percorreu todo
o Brasil.

Q CIRCO CHEGOU
0'Hong-Kong já chegou

ao Rio e está armado no
Cajú-Retiro e, em breve,
vai ' transferir-se para o
Largo de Vaz Lobo, em
Vicente de Carvalho. Seu
mastro central pertenceuao famoso Circo Sarrazani— diz com certo orgulho o
alemão Seppel Tuziems-
ki, o homem que faz tudo
no Hong-Kong, desde a

.mecânica nos automóveis
ato a preparação da lona.
Há 40 anos, Seppel, vive
em circo. Foi chefe de ofi-
cina* e artista do Sarraza-
nl, 'que em 1934, segundo
diz,. Unha 150 carros e 6
aviões para' uso próprio."Era uma cidade e nunca
mais verei um circo igual",
afirma.

O circo teve a sua época
de apogeu. Gerações exis*
tem ainda os que nasceram
e se criaram em seu
mundo Inconstante e incer-
to. A arte passava de pai
para filho. As crianças en-
tram logo em contato com

os segredos, preparados e
treinados para os espeta-
culos do .trapézlo, do. con-
torcionlsmo, equilibrlsmo e

I de^ outras formas de atra-
iffio ainda hoje de grande
sucesso. .Agora, todos vol-

, tam-sè para a televisão, co-
mo acontece com o «x-An*
dré Gargalhada, hoje o
Zumbi da TV, Fred' é Carequlnha, também
ex-palhaços. De outros tem-
pos foram também "Cari-
jó " em dupla "Carrapicho"
«outros, em dupla
com' os hbje atuando
em teatro. Os circos mais
conhecidos, nos últimos 50
anos, foram o "Teatro Dor*
bi", de Zilco Monteiro e do
palhaço, já morto, Benja-
mim' de Oliveira, o mais
famoso de todos; O Circo
Ollmfecha, cb Luiz França,
o Democrático,-Tia família
Pery; o Circo Dudú, de Pe-
dro Gor>"n'vo". que nos úl*
timos anos de existência,'
ficam instalado na Praça•da Bandeira. Porém, o mais
famoso de tod ¦>: tendo via*
jado o mundo inteiro, -oi o
Circo Sarrazani, de Hans
Stosch Sarrazani, alemão,.
já morto, e que veio para
o Brasil em K '. Naouela
época, seus espetáculos
eram assistidos, inclusive,
pelo presidente da Repú-
blioa, G°tú'lo Vprirs. "'ís-
sados alguns anos, o Sar-
razani entrou em declínio
o filho de Hans nSo quis
prosseguir com o Circo e
viajou • para a Alemanha,
lí. falecendo em 1941. Ven-'
dido por etapas, do Sarra-
zani resta hoje um dos seus

mastros, que serve ao Cir-
cg Hong Konj.

No Hong Kong, apesar
das dificuldades financeiras,
atuam ainda 

'tradicionais,
famílias circenses. O trape-
zista Luiz Olimecha e os
irmSos Edgar e Edvar
Ozon, por exemplo. O atual
dono do Hong Kong, Alei-
des Serratl Keiroulo, ou o
palhaço "Rlpollm", perten-
ce a família tradicional
em circo. Organizando os
espetáculos percorreu qua-
se todos os Estados brasi-
leiros, Ve fizemos grandes
sucessos, embora atual-
mente mantenha o circo
com dificuldade. O proble-
ma é a época".

Entre as atrações do Hong
Kong, destacam-se o "Gio-
bo da Morto,", o casal de
trapezistas, Wilson e Ele-
nir Rodrigues, no "Salto da
Morte", que fazem com os
olhos vendados. Quase tô-
das as famílias que com-
põem o corpo de artistas
residem no próprio circo.
Alojam-se em vagões e es-
tão sempre prontos, assim,
para as constantes mudan-
ças, como antes. "Só o tem-
po mudou na vida do circo.
Continuamos .os mesmos:
queremos ver alegria no
público, em troca de aplau-
sos". •

Durante o dia, no circo,
todos têm tarefas especifi-
cas: restauração das lonas,
revisão das instalações elé-
trlcas, controle de seguran-
ça das arquibancadas. As
mulheres cuidam do ves-
tuário, das crianças e tra-
balham ainda na cozinha.
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O MENOR ESPETÁCULO
"Saltos da morte" são bem sucedidos no circo, que está vivendo aos sobressaltos

A •

EM MÚSICA E VERSO
CRIANÇAS REALIZAM
JUSTAS PARA MaES ,
v. ¦ ¦ *-..'-'^' .'¦''"¦.* . ,v *\^ * ¦..' -.¦ - * ¦ ¦ v? ¦*' • *¦ '*

Crianças da'Escola Jardim Hervé,, na Muda da
íTijuéa, realizaram ontem,' às lOh; á íesta do Dia-das

Mães, quando foi escolhida a Mae'do Ano dona:
Cármem Soares Campelino, que recebeu uma faixa
rie sua filha,' úma criança de sete anos;

, As crianças, cerca de 100. do jardim de infância,
primeira e< segunda séries primárias, improvisaram
um espetáculo, corri apresentação rde músicase versos
alusivos à datai, seguido rie distribuição de presente»? 

'¦•
oferecidos pêlos .Alhos e doces levados, pelas mães.

f-l] ;. -MAEZINHA

Ojtq alunos do jardim .Se.infância íorn^rarDjpm fila,'.
còni,.folhas, d^ caríbüna .ná '¦

, rripo,. forrnàndo , .'fti..^jpalavra': Mãezlnhá, depois dn apresen'-.-
táç|o da5.músic<\s.0-,ftla-híe
Querida, Quem Será,. Mamãe.
éj Meu .tesoiiífi, A Flor-Mate'.
Perfeita, Acalanto e Tonos os
Dias, As alunas Kátia Pinhei.
ró.ÇèlIa Sqares .Cárnpelinò.»
Melre. de Farias.Moreiíá 'e'

¦Mônica .Stern .recitaram';vef-
sòs'sôbre .b.l"%'%s,'MSíes è
foi .çhcehádá também, "uina
peça, intitulada Dramatiza- -
çSp, proparadá, por prbfèssò-ras e alunos'.'. ' > . • •

BENJAMIM CONSTANT
Centenas de presentes fo-

ram, ontem,- oferecidos .às

Chega novo
secretário
do Canadá

Acompanhado de sua es-
posa, chega hoje à Gua-
nabara o. sr. Robert Ge-
orge Sandor, novo secreta-
rio comercial adjunto da
Embaixada do Canadá em
substituição ao sr. Robert
W. Burchill, que seguirá
para Joanesburgo. O novo
secretário é formado em
Economia pela Universi-
dade de Windsor, Ontário,
e ingressou no Ministério
do Comércio em 1966, e és-
te será o seu primeiro
posto. '

suas mães pelas crianças dá
Escola Benjamini Constam,
de Santo. Cristo;: em ifestá.
prornpyida pçlo educandário
para; Mmenaigear.. os Diá das'
MSéS. OSv poentes, foram
prep^dps; .'pelos ( próprios:aiupósj' .spbva ,6Hent|iQi5o-das.

. protèssfoaV"e' todos náíticí-.
param da organização da' fes-
ta," leVaiidov ;Bólo!",: .doíes e ;¦
fito*," ./¦'

-' . ASltó ! te^" -

. No.'AsiÍo S|o Francisco'foi''
comemorado, na última se*-
ta-íelra, 6 Dia das Mães. A
festa contou com á parti-cipação especial' da poetisa'
e declamadora Lourdes Pdvoa
Bley, qúe em homenagem à
data declamou poemas da
sua autoria.

Sing Out vai
darshowna
Guanabara

Viajando eiii avião espe-
ciai da FAB, desembarcou,
ontem, no Galeão, proce-
dente de Brasília, o con-
jüritò EÓusícal aíem5o,:,,Sing
Oüt", após exibir-sè na^P:
pitai federal e nos Estados'
dó Sul. No pró-dmodia 24;
o grupo fará uma apresen-
tação, no ginásio do Mara-
çanãzinhó, juntamente coin
outros sete conjuntos "Sing
Out" fundados no' Brasil,
em igual número de Esta-
dos.
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Entre outros fatores, depende do custo*e da ropides
nas entregas dos materiais, de etmstnuSn me Sao
Bento Comércio e Representações S/A pode oferecer.

' Omanfo Ono
Ai-o E-pedaf 5.000 CA (Hi-Bond-A)
Aso Especial 6^000 (Berna 60)
Forro CA 24

• Azubjt»lOaUn

jíi\{': ¦"'..- -•"

¦','.;¦ - ±Nossos custos afio nuas baratos poi-gnoi
t. Somos reproMitcrates direto» rfo fabricantos a exdudvet «a alagna

«asos, o quo isento nono» produtos de õnia WefriHidiSríos.
2. Trabalhamos axdustvamento oom a,linha acima» do materiais básico*-

o qu» impodo que a mesma seja onerada eom entoa indireto-.

i-jl

SãoBaite
Comércio e Bépreseiítcrçõès S.A

Rua Buenos Aire% 23-3.* andar ¦ -¦
SEÇÃO DE VENDAS: te!«4MÓI7-43^89-23-9937»a3.4418--43-907p
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Spam let

0^_Bm^M
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CRILL
automático Luxo Spam
Prepara rapidamente pemil. frah'yò..'ròàst-"beôí cos»
teletas e almôndegas. Peixes, camarões, frutas,
perus, patos e salgados. Linda aparência, Pode fun*
clonar na própria mesa.
Valor Real NCR$ t89,55 ;¦•¦.-¦. ; ^-:, :;

::'' Pelo Credi-Mesbla NCR$ 18f95
mensais s/acréscimo ,í .,

OFERTAS DE 'artigo?
de

Bom Gosto
Economia e
Qucúidgde

*

m
irmae»

LUSTMMRTIC SPAM
Útil e rápido. C/5 acessórios para
limpar, espalhar pomada e polir.
Valor Real NCR$ 57.13

No CwdVMMbi» NCR$ Sf II
mensais s/scréscimo

Tostador
Spam SPAM

5í*l,írada.8 .de cada vez ef»»
questão de minutos.
Leve, simples e prático.
Valor Real NCR$ 57,63

PA CitKH.MssiJI» NCft* 5,76m«Mhí «/acréscimo

Valor Real NCR$ 22,46
Prics MssHt ICr$

19,90 à fista
Pslo Credi-Mssbla
5 manítlldidss de NCR* 4,49

::¦< iv^i*.';:*::1.? .,.¦,¦;. wmsism mtmtSt
Use o Crédl-Mesbla Feminino onde o mulher encontra as maiores facilidades j J Btem 4/fjj

Canadá-U.S.A..ÍU

SP*GRAUS
dwatt e p«Mt 4t sut (Mprts •
ilntyo NdlN tatMTHtt HMHs.
Estrado -4I1 Im Evirtito it Vsifa, 63.

Compre no

MAGAZINE]

Cinelândia: Rua do Passeio, 42/54
Botafogo: Ria General Polido», 74
Tijuca: Rua Conde de Bonfim, 254
Méier: Ria Dias da Crtir, 155
Niterói: Rua Vise. do Rio Branco, 521/3
Volta Redonda: At Amaral Peiioto, 228/32
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SINDICATOS DE FORTALEZA
PEDEM PARA USAR O DIU

AVIAÇÃO & ASTRONÁUTICA

FORTALEZA (Correspondeu-
te) — Representações sindi-
cais de Pernambuco já requi-
sitaram ao Bem-Estar da Fa-
milia, do Ceará, entidade fi-
liada à Organização Mundial
da Saúde e à ONU, o empre-
go do DIU (a "serpentina"),
"para iniciar-se o controle
da natalidade no Estado, se-
gundo a capacidade econômi-
ca das famílias".

A informação a do médico
Galba Araújo, presidente da
BENFAM do Ceará — orga-
nização particular com sede
no Rio — e cuja finalidade
é "orientar a planificação fa-
miliar, tratando da esterill-
dade e da profilaxia do cân-
cer ginecológico", sendo as-
Sistidas, em seu trabalho, por
equipes dos Voluntários da
Paz.

O BEM-ESTAR

A área de atividades do
Bem-Estar da Família, no
Ceará, tem-se limitado, até o
momento, à cidade de Forta-
leza. As pacientes — cujo
número é estimado em oito
mil —, atendidas na Materni.
dade-Escola Assis Chateau-
briand, recebem aulas sôbre
métodos anticonceptivos: os

métodos atualmente em uso
são as tabelas e as pílulas.

Embora neguem qualquer
ação no interior do Estado,
era Aracati» uma enfermejra

. pertencente aos Voluntários
da Paz (Peace Corpi), Miss
Mary, já iniciou uma campa-
nha pró uso de pílulas anti-
concepcionais entre mulheres
do município.

CONCEPÇÕES

Para o médico Galba Araú-
jo, "só deve ter filho quem
pode, isto é: quem tem con-
dições financeiras para cuidar
e educar uma criança. Não
temos problemas de superpo-
pulação, precisamos é povoar
o restante de nosso território
com homens sadios e educa-
dos. O controle n necessário
para uma seleção. O nosso
principal problema é a falta
de alimentação para todos: os
esforços e planos apresenta-
dos até agora não resolve-
ram o problema da fome".

— O controle da natalida-
de, porém — explicou o pre-
sidente da BENFAM cea-
rense —, é de competência
do Estado. Minha obrigação
como médico é descobrir mé-
todos mais adequados, na área

do planejamento familiar, à
mulh:r do Ceará.

O sr. Galba Araújo, men-
salmente, elabora relatórios
de suas atividades ao Rio, à
BENFAM, filiada à Federa-,
tão Internacional do Planeja-
mento Familiar — com* sede
em Nova York —, organiza-
ção ligada à ONU e à Orga-
nização Mundial da Saúde.

OS MÉTODOS

O mé-dlco Galba Araújo,
qué acha a ligação de trom-
pas nas mulheres "um meto-
do criminoso" (na Materni-
dade-Escola Assis Chateau-
briand uma mulher, porém,
teve suas trompas ligadas e
está pasando por crise de
nervos, pois nãp foi avisada
previamente dá. operação),
prevê para mais dois anos o
desaparecimento das pílulas."No futuro, usaremos inje-
ções — tanto no homem co-
mo na mulher —, em aplica-
ções semestrais, que evitarão
os filhos".

Para os próximos meses, o
Bem-Estar da Família esta-
rá empregando o DIU, "como
se vem fazendo no Rio, Natal,
Recife e Salvador". As "ser-
pentinas", segundo o secre-
tário da organização, médico
Pereira dos Santos, "podem
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Contratação de Serviços de Processamento de Dados
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Avisa - quem interessar possa, em relação à Tomada de Preços quefará realizar para a contratação de serviços de processamento de dados, queresolveu no intuito de favorecer aos interessados o estudo e a elaboração
de soas propostas, fixar o dia 29 de maio corrente para a apresentação das
mesmas, ficando, assim, dilatado o primitivo prazo estabelecido. Comunica,
outrossim, que nos dias 15, 16 e 17 deste mês poderão ser prestados aos queo solicitarem esclarecimentos verbais em sua Secretaria Geral, 5.° andar do
cãifício-sede na Avenida 13 de Maio, 33/35, das 15 às 16 horas.

Antônio Nunes de Aguiar Filho
Secretário-Geral em exercício
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trazer complicações, como có-
licas, irregularidades mens-
truais. Mas câncer, nunca".

— Em recente congresso
médico realizado no Chile —
revelou o sr. Pereira ,dos San-
tos —, chegou-se à conclusão
que o DIU pode ficar até oito
anos no útero Ha mulher,

que engravida somente quan-
do o retirar. Na Maternidade-
Escola Assis Chateaubriand,
ainda, tomamos o cuidado de
perguntar às* nossas pacien-
tes se querem de fato tomar
as pílulas, que evitam a con-
cepção quando sob boa orien-
tação. Quando a resposta é
não, chegam às vezes a ter
20 filhos'. Primeiramente exa-
minamos rigorosamente as
pacientes, para saber se pos-
suem condições satisfatórias
de maternidade. Dai, parti-
mos para a escolha das dro-
gas que devem ser tomadas.
Mas a consulta não acaba
aqui: controlamos, demorada-
mente, todas as reações das
pacientes e os exames são
constantes. A nossa campa-
nha de controle da natalida-
de foi iniciada* em fevereiro
de 1966, a partir de quando
as pacientes começaram a re-
ceber aulas para o controle
mensal.

À camapnha seguir-se-á
uma pesquisa — da qual
participarão sociólogos, eco-
nomistas e médicos — para
determinar-se a capacidade
econômica real das -famílias
cearenses e, indiretamente, a
média de filhos que cada uma
deve possuir. A BENFAM
ainda, está planejando uma
segunda campanha: de edu-
cação da população. A plani-
ficação da família, os meto-
dos de limitação, os proble-
mas do orçamento e as pos-
sibilidades reáls de cada fa-
milia servirão de tema.

DOAÇÕES

As pílulas anticoncepcionais
são distribuídas gratuitamen-

te pela Maternidade-Escpla às
pacientes, "Isto porque.—
explica o médico Galba Araú-
jo — recebemos doações dos
laboratórios, a titulo de pes-
quisa. Repito: o problema do
controle é do Governo. Res-
peitamos o ser humano.
Quem quiser realizar o tra-
tamento, realiza. Nossa fina-
lidade é orientar a planifica-
ção familiar, tratando da es-
terilidade e da profilaxia do
câncer ginecológico. Executa-
mos um trabalho de pesqul-
sas clínicas, de informação
para centros de estudos e pa-ra*o própria Governo. A igre-
ja, inclusive, já aconselha .o
método da abstinência sexual.
t bom notar que 24% da po-
pulação mundial está bem e
que 76% na miséria. Os pri.meiros residem nos Estados
Unidos e na. Europa. Ainda:
em 1958, registravam-se 18
milhões de analfabetos e, ho-
je, em 1967, o número é de
38 milhões. Quantas escolas
foram construídas de 58 a
67".

OS VOLUNTÁRIOS

Grupos de Voluntários da
Paz estão prestando assistên-
cia ao BENFAM. Na Materni-
dade-Escola Assis Chateau-
briand trabalham várias en-
fermeiras norte-americanas
nò setor de Planificação da
Família. O . médico Galba
Araújo é também assessor -do
United States Information
Ssrvlee — USIS - e presi-
dente da sociedade civil que
controla o Instituto Brasll-Es;
tados Unidos, IBEU.

A aplicação de métodos
anticonceptiros em Pernam-
buco foi tema de um seminá-
rio, realizado em Recife por
médicos dó BENFAM, que
concluíram que "a grande dl-
fleuldade em uma campanha,
nos moldes da feita no Ceará,
entre famílias pernambuca-
nas é a mentalidade religiosa
do povo".
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FUMAÇA NO AR
Componentes da Esquadrilha da Fumaça, da esquerda para a direita, seu
comandante, cap.-av. Antônio Artur Braga, cap. Moura, Famplona, Délcio,
Wylton e os ten. Rangel e De Castro, hoje participarão das festas em

Belo Horizonte

Esquadrilha da Fumaça: 15 anos
A esquadrilha da Fumaça, da FAB,

comemora hoje 15 anos de atividades,
com' 15 mil horas de vôo e 601 demons-
trações sobre cidades brasileiras e np ex-
terior. Seu comandante é o cap. av. An-
tônio Artur Braga. As festividades serão
realizadas em Belo Horizonte, onde o Ide-
allzador da esquadrilha — cel. Haroldo
Ribeiro Fraga — comanda atualmente a
Base Aérea.

Criada em 1952, com o apoio e o ln-
centlvo do então ministro Henrique Fie-
luss, no comando da Escola de Aeronáu-
tlca, só um ano depois a Esquadrilha da
Fumaça foi oficializada. Equipados os
aviões T-6 eom tubos e bombas lnje-
toras de, óleo, o treinamento para for*
mação perfeita — com acrobadag arro-
jadas — exigiu multo esforço dos cap.
Fraga e Domenecb e dos companheiros
que participaram das primeiras demons-
trações. Atualmente os vôos são feitos em
formação de cinco aviões- Em 15 anos
de evoluções houve dois acidentes fatais
com integrantes da esquadrilha da fu-
maça. Em Salvador, morreram os. ten.
Paulo César Rosa e Ciprlano Marques
Guimarães, o sargento Archlmar e o ca-
bo Gloyd. Em 1965. no Rio, naE abertura
dos festejos do Rio-Mar (IV Centenário),
morreu o ten. Luiz Edmundo Peixoto de
Albernaz, e, com éle, o fotógrafo" Joveral-
do Lemos de Souza, da Tribuna da Im-
prensa.

Para ampliar as atividades da Esqua-
ilrllha — que constitui grande promoção
para a Aeronáutica —, o Estado-Maior
pretende adquirir novos aviões a jato.
possivelmente os T-37, ou de tipos seme-
lhantes.

Recebemos o livro Aeroportos, do prof.
R- Horonjeff, em português, comemoran-
do o S*? aniversário da Aliança para o
Progresso. Já conhecendo a obra no ori-
ginal americano, daqui elogiamos a fe*llz
idéia que tiveram em traduzi-la. Seu
autor, professor da Universidade de Ber-
keley. Califórnia, é considerado a maior
autoridade Internacional na Engenharia
de Transportes de Pesquisas de Tráfego
Aéreo. Nossos votos para que ps amigos
americanos continuem a proporcionar-nos
o acesso aos melhores livios, que; por se-
rpm muito caros, nem sempre estão ao
alcance de todos. Assim, a Aliança Para

o Progresso dá Inestimável contribuição

ao aperfeiçoamento dos transportes aé*
reos em nosso Pais. '

* * *
Como os leitores sabem, estamos ter-

minando três livros: A Famosa Contro-
vérsla Wright-Santos Dumont; Varijç:
Obra de Ruben Berta e Psicologia dn.
Aeronáutica. Para subsídios ao primeiro,
fomos a São Paulo em busca do velho
amigo e colega Raul de Polillo, autor do
melhor livro que Já se escreveu sôbre
Santos Dumont. Com 70 anos, lúcido e de
cultura, e inteligência invejáveis, continua
escrevendo na Folha de SIo Panlo. Fomos
almoçar e contou-nos que "ficou fora do
circuito da Aeronáutica", por algum tem-
po, porque estava muito absorvido pela
Editora W. M. Jackson. no Departamen-
to da enciclopédia, do qual saiu em 1954.

Polillo ainda á o mais velho de todos
nós na aviação. Recordou com carinho
Paulo Einhorn e Humberto Setembrlno,
que está escrevendo livro sôbre Santos
Dumont e que, a pedido dele, descobriu
o médico do famoso brasileiro. Dentro da
sua biblioteca, Polillo está fazendo tradu-
ções (13 publicadas) de livros ingleses,
franceses, italianos e alemãs?. Como Santos
Dumont, Gênio é mesmo o melhor livro
(já havíamos escrito aqui, em 1953), pedi-
mos consentimento — para não atrasar
nosso trabalho — de copiá-lo na parte da
biografia do grande brasileiro, pois a tese
é nossa, embora êle com ela concorde.
Acha mesmo que temos razão.

Depois de tarde tão agradável e provei-
tosa, pedimos que entregasse h Fundação
Santos Dumont os recortes dos jornais de
dezembro de 1901, sôbre o vôo dos Irmãos
Wright, poli já dispomos de cópias,

•a * *
Dia 26 seguiremos para Paris, em bus-

ca de cópias de outros documentos e paraconsultar ao velho amigo prof. Charles
Dollíus, diretor do Museu do Ar da
França. Assistiremos ao XXVII ème Salon
Acronautique et Espatiale e, no regresso,
terminaremos o livro para entrega à
Editora. Os outros dois, pensamos ter-
minar até o fiai do ano. Quanto à segun-
da edição da Epopéia do Correio Aéreo,
aguardaremos a chegada do nosso velho
brigadeiro Eduardo, que foi a Fátima. 5

Nossos leitores ficarão sabendo, no
fim cíêsto mês, o que de mais avançado
está havendo na aviação e na astronáutica
internacional, pois no Paris Air Show
aparece tudo que há de mais moderno
nos EUA, França, Inglaterra, Rússia etc

JOSÉ GARCIA DE SOUZA

MARINHA EXÉRCITO
O diretor-geral do Pessoal assinou atos,

designando o capitão-de-mar-e-guerra Jo-
sé Gerardo Teófilo Albano de Aratanha pa-
ra o Estado-Maior da An.iada; o capitão-
de-fragata Carlos Antônio Martins de
Carvalho para a Diretoria do Pessoal; o
capitão-de-fragata Domingos Pereira de
Oliveira para a Diretoria de Engenharia
da Marinha; o capltão-de-fragata José
Cruz Guimarães Matos para o 3.° Distrito
Neval; o capitão-de-corveta Gaüthier José
Pereira dos Santos para o Serviço de Ad-
grafia e Navegação; o capitão-de-corveta
Fernando Villa Alvarez para o 3,° Distrito
Naval; o capitão-de-corveta Luiz Carlos
Pereira dos Santos para o Servioç de Ad-
ministração e Tombamento dos Próprios
Nacionais; o capitáo-de-corveta (IM) João
Celso Torres Ribeiro para a Diretoria de
Engenharia da Marinha; o capitão-de-cor-
veta (MD) Almir José de Salles para o 7.°
Distrito Naval; o capitão-de-corveta (D)
Gilberto Castelo Branco Caldas para a Di-
retoria de Saúde; e o capitão-tenente Sér-
gio Luiz C-ianottl para a Diretoria do Ar-
mamento da Marinha.

HABITAÇÃO — O Clube Naval firmou
convênio com a COPEG, para aquisição
de casa própria para seus associados. A
Carteira Hipotecária e Imobiliária do Clu-
be Naval está convidando os Interessados
à regularização de suas inscrições.

RESERVA, — As inçcrlções para o
concurso de admissão à Escola de Forma-
ção de Oficiais para a Reserva da Mari-
nha estarão abertas a partir de amanhã
até 7 de julho, de 2." a 6.a-feira, de 12 às
16h, Rua Acre, 21, térreo.

TÉCNICA — Estarão abertas de ama-
nhã até 24 as inscrições aos cursos de
Aprendizagem Industrial da Escola Técni-
ca do Arsenal de Marinha do Rio. Serão
exigidos dois retratos 3x4, certidão de nas-
cimento (firma reconhecida), comprovan-
do que o candidato é brasileiro e tem 16
anos ou mais.

CURSOS — Estão abertas no Institu-
to Superior do Mar as inscrições para os
cursos de caça submarina e nagevação a
vela, com duração de 3 meses, em aulas
teóricas às 4."s e 6.**s-fclras (caça) e, às
3.as e 5."s-feiras, (vela), das 20h30min às
22h30min, no 6.° pavimento da Biblioteca
da PUC; práticas, aos sábados, das 8h às
12h. Inieio a 3 e 4 de junho, respectiva-
mente. Informações tel.: 27-5428, Rio.

As comemorações do 24 de maio, ani-
versário da Batalha do Tuiutl, êste alio
serão realizadas pela primeira vez na
Guamição da Vila Militar, com a preseh-çf. do presidente Costa e Silva, dos três
ministros militares, do chefe do EFMA e
de outras autoridades. Desfilará a tropa
dc Vila, com 20 mil homens e será lida
ordem do dia do ministro do Exército.
Encerrada a sojenidade no Regimento
Sampaio, haverá almoço festivo. Falará o
presidente da República. Outras homena-
gens a Osório, Marquês di Herval, serão
realizadas junto a seu monumento naPraça Quinze.

REALENGO — O ministro Lira Tava-
res visitou a Fábrica do Realengo. Rece-
beu-o seu diretor, gen. José Alves Mar-
tins, acompanhado de seus oficiais '

PACIFICADOR _ Por proposta do
chefe do EME, o ministro do Exército
concedeu a Medalha do Pacificador ao ten.-cel Lex 0'Obrient Jr., da delegação mili-
tar americana da CMMBEEUU.

FONIA — A Diretoria de Comunica-
ções está relacionando as pessoas que fa-
larão em fonia com o Batalhão Suez. So-licita seu comparecimento ao Ministério

, do Exército, Ala Marcílio Dias, 4.° andar,
Sala de Fonia, depois de amanhã: Maria
Coell S. N. Silva, Sylza Alves Portilho,
Marli Barroso Macedo, Lília Vitória F. G.Lins, Shyrlei Haro da Rocha, Alcyone
Araújo Miranda, Maria Helena P, Labre,
Léa Souza Calaça, José Correia Espirito
Santo, Ltía Vasy Gomes, Francisco Pheeny,
Rita Lopes e David Bezerra Falcão.

ADIDO — O coronel Hugo Andrade
Abreu, recém-nomeado adido militar doBrasil nos EUA, viaja hoje para Washing-
ton, a fim de assumir as novas funções.
Seu embarque será no Galeão, às 23h.

HABITAÇÃO — Os convênios firma-dos com o BNH e a COPEG estão desper-
tando o interesse dos associados da CHIdo Clube Militar em todo o Pais. Abertas
as Inscrições nos diversos planos. O mar.Alcir de Paula Freitas Coelho, diretor daCarteira, tem sido solicitado para palestrassôbre o assunto.

PENTATLO - A Comissão de Despor-
tos do Exército realizará dias 31 de maio,
1. 2 e 3 de junho, na Academia Militar
das Agulhas Negras, em Resende, o Cam-
peonato Militar do Exército

ENGENHARIA - O Centro Social do
Instituto Militar de Engenharia, na Praia
Vermelha, mantém livraria e tipografia
para serviços próprios e particulares. Im*
prime qualquer tipo de apostila.
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PÍLULAS, sim ou não?
Palpitante pergunta que vem apalxonan-

do todas as camada» sociais do mundo Inteiro.
E a discussão torna-se cada vez as mais nrdo-

. rosa: uns • favor, outro contra, as/Uo faladas
Pílulas anUconcepclonals.

Já foram chamados a opinar os técnicos
mala aballsados de todos os matizes: médicos,.
sacerdotes, lideres religiosos, psicólogos, edu-

: cadores, pais t mies.' Ro entanto, nlguém se lembrou, até hoje,
de pedir a oplnlüo dos mais Interessados no
assunto: aa crianças que pretendem nascer l

Julgam que o mundo esti superpovoado...
Mas quem sabe se os nasclturos assim frustra-
dos nSo serfam futuros torcedores de futebol,
que adorariam permanecer apertados no melo
das multldSes ?

Afirmam que nio haverá alimentos sufi-
cientes para todos... Mas quem pode garantir
que os candidatos A vida nfio pretenderiam ser
•faqulres»?

Porque tantos sustos e medos, que che-
gam ao cúmulo de equiparar os seres huma-
nos nos produtos manufaturados, cuia produ-
(fio se diminui, para nio haver demasiada
oferta e hfio cair o preço da mercadoria?

E, todavia, é tio ficll e simples a 'solução:
tornem-se sócio* da CAPEMI, e deixem vir
as criancinhas I A CAPEMI pensará no futuro
de todas elas!

quando o convidamos para pertencer i
CAIXA DE PECOLIO DOS MILITARES-BE-
NEFICENTE, fazemo-lo com o Intuito de re.
sol veros problemas de seu maior Interesse:
garantir seu sono tranqüilo HOJE, em vista da
confiança no AMANHA, comprovada pelo
ONTEM de uma organização capaz e eficiente.

Veja algumas du vantagens que lhe
oferece a CAPEMI]
Seus beneficiários r-.eb.rIo amparo
certo e valioso.
As crianças necessitadas receberlo ai.
slstência de suas mfios abençoadas.
E tudo isso, vantagens IMENSAS, sio
obtidas com seu esf.rço financeiro re-
.ativamente PEQUENO.

CIVIL OU MILITAR, INSCREVA-SE IME-
DIATAMENTE NA CAPEMI, assegurando seu
futuro, e sabendo que seus filhos Jamais sofre-
rio maiores dificuldades.

INSCREVA-SE E INDUZA SEUS AMIGOS A FAZC-LO. VM DU, ELES
LHE AGRADECERÃO

Capeml
XJH_J0'

GUANABARA: R. Senador Dantas, 117 «. Tel. t 41-6718 - 8. PAULO : H. los* Bonifácio, 9)
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EdUido Tlfucçra. cos). JOH/IOIS - SALVADOR. Rua CMIo. S/206 - FORTALEZA t Edlf. JoIct
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; ÍÒ8 após; chegar ao Aéro-
; pétíç- de Monte. Real;!- oxí*>

tem, nesta cidade, o Papa
Paulo VI ouviu um peque-
DO discurso de boas-vin-
das e de saudações profe-
rido pelo presidente por-
tuguês, Américo Tomás, ao
qual respondeu agradecen-
do comovido a gentil e de*
licada recepção que tivera.

Antes de se dirigir pa*
ra uma pequena tribuna
armada a pouca distância
do avião, exatamente às
8h-Omta -—¦'' hora de Bra-
sÜ.a —- o Sumo Pontífice
teve que parar .por alguns
instantes para aberçoar o>
presidente português, o ml*
nistro OH-.e'ra Salazar, o
ministro Franco Nogueira, o
Núncio/', Aptqsiólieo de Por*
tu_al,MaxlmiíIano de Furs-
ünberg, o bispo de Leiria,
D. João Pereira Venânclo e
o emba|xador de Portugal
na Santa Sé, que se aloe-
lharam dlantedêle es bei-
jaram ó anel pr.nal.

o presidente
Disse inicialmente o pre-

sidente Américo Tomás,,ao
saudaf o Papa Paulo VI,
que 9 pais em cujo solo o
Papa.estava pondo o pé
riree-' a; de oito sécu-
los e viveu sempre sob o
signo de Cristo»

"Seu apego à fé foi tio
sólido e tão ardente que
seus predecessores (do Pa-
pa),de venerável memória,
a. proclamaram a nação
mais fiel entre todas. Con-
sideramos parte da nossa
Histeria à nobreza dêsse ti-
tulo, qué não sustentamos
por orgulho, mas única-
mente como indicação de
um dever apostólico a cum-
prlr."

Em seguida o presiden-
te .América Tomás ácen-
tuouquer.era pordsso -que
!_ma profunda. énoçSff e
uma alegra vibrante 8è dl-
fundiram entre o. povo
português, quando soube da
decisão do Papa em viajar
para Fátima, no dia em que.
se celebrou o cinqüentená-

rio da aparição, ou du apa-
rições. '.'•-..•;¦"

, "Sua Santidade — prós-
seguiu o almirante Tomás

--•—- rezará no santuá-io de
Fátima e humildemente
pedirá a - ... as graças da
Justiça do Amor e a paz
entre o?_ ...ms peque-
no ¦ e modesto templo de
Fátima se encontra sobre
esta ter _ de Santa Maria,
mas* seu signlfl-pdo ultra-
passa as fronteiras e t a-
br •_,< »ce igual-
mente a todos é- ao patri-
mônio espiritual comum de
tõda^ a cristandadé e, em
todo o munlo, p símbolo de
acôrd" e fraternidade fer-'

-vorosos."
Depois de elogiar o Papa

Paulo VI como um ''des-,

pojado das grandezas terre-
nas" o presidente disse
que . sua voz I ressoaria
mais uma vez, diante»do
altar de Fátima, ao servi-
ço do bem comum e pára
o consolo dos'que.sofrem,
para. a esperança dos que
vacilam e para a ilumina-
ção de todo. E finalizou:

"NSo posso falar mais,
senão em nome dessa''na-
ção íidelíssima pára ex-
pressar seus sentimentos, e
declaro a Vossa Santidade
a que ponto sentimo-nos
honrados por sua augusta
presença e comunico-lhe a
expressão de nosso respei-
to, de nossa abnegaçSo, de
nossa fidelidade com fer-
vorosos votos que foram*
Íamos pela glória de seu
Pontificado."

O PAPA

Em resposta ao discurso
de boas-vindas do presiden-
te português b Papa de-
clarou que íôra a Fátima
para suplicar á Nossa Se-
nhora a fim de que faça
reinar na Igreja e no Mún-
do o btem inestimável da
paz.

"í com a maior satisfar' 
ção que pisamos o solo por-
tuguês .--declarou iniciàK
mente. —- Desta , bendita
terra de Santa Maria par-
tiu em tempos anteriores
um grupo de generosos pró-
pagadores do . Evangelho
para regiões mais distantes
do Mundo. Nós vimos co-

mo peregrinos. Desejamos
ardentemente render uma
homenagem filial à Santa
Mãe dé Deus, na Caverna
de Iria. Dirigimos a ela
nossos passos com um es-
pírito de oração e de pe-
nitêncla para suplicar a
Nossa Senhora ¦ de Fátima
que faça reinar,' entre a
Igreja e o Mundo, o bem
inestimável dâ pa.." '

Mais adiante o Papa re-
feriu-se ao què considera
os dois problemas de maior
importância atual para a
Igreja:, o primeiro referen*
te à sua vida interna, e o
segundo, a contribuição de
amor pelos homens que a
Igreja trata de dar hoje ao
mundo no qual vive. Se-
gundo êle, a sua solicitude
pastoral o movia naquele
momento particular da His*
tória da Igreja e da Huma-
nidade, a empregar todos
os esforços n. sentido .de
atingir aqueles objetivos,
considerando-os da maior
importância. . ( . -

"Tendo ' em conta que
estas, duas intenções são
objeto de nossa mais. viva
preocupação —continuou
— iremos a Fátima, com
humildade e o fervor, do
peregrino, que afronta uma
longa viagem pára cónfíá-
las àquela què a Igreja e
o povo cristão invocam sob
o doce nome de Maria."

Finalizando o agradeci-
mento, o Papa Paulo' VI
disse: "Queira' Nossa Se-
nhora de Fátima que des-
çàm sobre Portugal Çatóli-
co as mais abundantes gra-
ças' de bem-estar espiritual
e material, de prosberida-
áe, progresso e paz."

PAFA-SÁLAZAR

Depois de orar pela paz
mundial pela manhã o Pa-
pa Paulo VI avistou-se com
o primeiro-ministro Olivei-
ra Salazar durante nove
minutos em um salão espe-
cialmehte preparado, pró-
ximo ao santuário de Fáti-
ma.

A audiência com o pre-
míer português, de 78 anos
de idade, católico, dçvpto e
que na juventude pensava
em ser padre, 

' 
realizou-se

em seguida ao. encontro do
Papa. com . 6 • presidente
Américo Tomás, que se fêz
acompanhar, de membros
de sua familia, inclusive
netos,

.Nãb foi ex_JèMdikcgüàl-
quer comunibífgo *_ficial
com- relação àos aèàuptos
debatidos ' durante- a audi-
ência com Salazar, mas o
premier português saiu! da
sala de reunião sorriden-
te e conversando com' os
que o a cercavam.

MAIS DE UM MILHÃO
DE FIÉIS ASSISTEM
À ORAÇÃO DÒPAPÀ
FÁTIMA, Portugal (Reuters-CM)"—> O Papa Paulo
VI, usando as simples roupas brancas de um peregri-
no, colocou-se ontem perante um milhão de pessoas
e dirigiu apelo em prol da paz mundial e pela cons-
trução de um novo mundo.

A multidão de peregrinos, muitos dos quais'ca-' minharam durante três dias para se unirem ao Papa
nas orações pela paz, lotou a grande praça defronte
âo púlpito envolto em púrpura. Os peregrinos vie-
ram Comemorar com o Papa a manhã de domingo, hi
50 anos atrás, quando três meninos camponeses dis-
seram ter visto a Virgem Maria sobre um carvalho
nesta remota colina.

CLÍMAX

A cerimônia atingiu o
seu clímax de emoção quan-
do o Sumo Pontífice aben-
coou a Irmã Lúcia, freira
Carmelita de 60 anos, úni-
ca sobrevivente dos três
pastores que viram a visão.
A multidão, acenando agi-
tadamehte milhares de len-
ços brancos, se uniu em cô-
ro para dizer "viva o Pa-
pa" várias pessoas chora-
ram de remoção e houve
dezenas de desmaios.

Pau^o VI deixou Roma na
manhã de ontem, para dar
início à sua peregrinação— sua quarta viagem ao
exterior e sua primeira vi-
sita a um pais europeu, fo*
xa a Itália.

Enquanto o Caravelle
português em que viajava
cruzava os céus da, Espa-
nha, Madri comemorava
sua passagem com uma re-
voada de 200.000 pombas
brancas. ¦ "• ' '

Quando, o avião surgiu no
horizonte.' em Fátima, a
multidão de mais de um ml-
lhãó de peregrinos que
aguardava o Papa acenou
com lenços brancos.

O Sumo Pontífice foi re-
cebido na base aérea de
Monte Real pelo presiden-
te português, almirante
Américo Tomás que se fêz
acompanhar do primeiro-
ministro Antônio de Olivei-
ra Salazar e de outras au-
toridades do governo e che-
fes eclesiásticos.

Posteriormente, Paulo VI
desfilou em carro aberto ao
lon?o dos 40 quilômetros
atá Fátima, sempre sorrin-
do para o povo e de vez
em ouando fazendo parar
o, Rolís-Rovce para cumpri-
mentar crianças campone-
sas. Os peregrinos envol-
veram , completamente .o
Papa enquanto se dirigia
com dificuldade pára a Ba*
sílica, em Fátima. Logo
depois, retirou-se para mu-
dar . as vestimentas para
oficiar a missa.

Após a missa, a Irmã Lú-
cia íoi a primeira das cin-
qüenta pessoas que se apro-
ximaram para beijar o. anel
do Papa defronte dos mi-
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Capitão, da outra voz voei me leva ?
• Levo, sim. Mas, antes, você vai ter que crescer,

estudar e ficar um homem forte.
Forte que nem o Tárzan?
Não, não precisa tanto. Você sabe qua! 6 o nosso lema?

Músculos fortes nós podemos fazer aqui mesmo.
O que não podemos fazer são os ossos ficarem fortes.
Ossos fortes a gente sô faz quando é criança.

£ na infância que se constrói a estrutura óssea.

CALCIGEN0L
IRRADIADO
é caldo para uma estruttm mâà

lhares de fiéis aglomerado.
na praça.

CHUVAS . .
A missa, dialogada em

português, que a multidão
assistiu em uma imobilida-
de impressionante, trans-
correu em boa parte debai-
xo dé chuva- O aspecto da'
multidão recordava á ex-
pèctativa — que. em bom-
baim, despertou'a presença
do Papa,- em dezembro de
de 1964, a qual esperava do
vigário de Cristo, coma
bênção, a esperança de um
alivio aos seus sofrimentos»

Paulo Vi; que tinha a seu
lado Dom Lorls CapovlUa,
ex-secretário dé João XXIII
que a_?ociav3, assim, o

v"BòhY Papa João" a esta
homenagem à Virgem, rezou
em português todas as ora*
ções que á multidão repe-
tia com voz poderosa. O
credo, contudo, foi rezado
em Latim, primeiramente,
depois em português, fran-
cês, russo,'alemão, inglês •.
italiano.** 

' - v
O silêncio era profundo

na Esplanada' no momento
do recOlhimentó. Ouviu-se
de longe, dèbllmente, o rui*
do característico da sereia
de uma. ambulância.

Chegou a liturgia da pa-
lavra. As últimas, palavras
da homília que o Papa, de
mitra, pronunciou com
acento fervoroso, foram
aclamadas sem reservas.

Começou depois a litur*
gia da eucaristia. Quando o
Papa pronunciava as pala- .
vras .da, consagração, vol-
tava a cair a chuva.

COMUNHÃO

.. primeira a receber a
comunhão de mãos de Pau-
14 Vr íol Lúcia dos Sfcntos,
a qual se viu, de hábito
pardo, aproximar-se do ai-
tar. O presidente 

"-dá ,Repú-
blica, almirante Américo
Tomás e su afamilia re-
cebèram depois o pão ce-
lesllal. chegando depois á
vez dos enfermos. O Papa
ajoelhou-se para dar a hós-
tia a um jovem que jazia
em sua maça.

O que se seguiu foi uma
cerimônia das mais ines-
peradas que se possam
imaginar. Os bispos vão ás

• -tribunas • para distribuir'. {('eucaristia. Em torno dê-
;, les. a gente se apinha, se
,' acotovela, éstendendp o pes*

ceso;Sobe ha trlbunàrecla-
, mando a comunhão. Uma te*
.nhora prorròmpe em pran-
tos.e rasga seu véu preto

¦ao ver que b prelado se
afasta com a hóstia que se
lhe destinava.
'. O-Papa acaba de dlstri*

; buir a - sua bênção final
quando a chuva volta a
cair.;sobre os. fiéis. Milha*
res de lenços brancos se
agitam para saudar o Papa
que, visivelmente emodo*
nado, responde com ambas
as mãos às aclamações. O
canto do" Christns Vineit
en che a Espl-.nada.

Enquanto isso, Paulo VI,
que já retornou ao trono,
tira os paramentos sagra*
dos e veste a murça de ve*
ludo vermelho com bordas
de arminho e a estola bor*' dada de ouro.

COM SALAZAR
- • - Apóa a missa ei bêhção

, , dos doentes, Paulo VI man-
¦ teve conversações com Sa-

lazar e outros, membros do
governo português. Tam-
bém recebeu em audiência
os diplomatas estrangeiros
acreditados em Lisboa e re-
novou seu apelo de paz
numa ocasião em que "o
mundo.,está em perigo".'. 

Também foram recebidos
pelo Papa o ex-rei Umber-
to, da Itália, e Don Juan,
pretendente ao trono espa-
nhol. Os parentes dos três
pastores também foram le-

, vados à sua presença.

SEGURANÇA
No meio da indescritível

confusão que se criou na
praça, os mais rigorosos' serviços de segurança e or-
ganlzação, o Papa perdeu,
várias vezes o equilíbrio,
vendo-se obrigado a agar-
rar-se no pára-brisa do au-
tomóvel para não cair. Nu-
merosos fiéis tomaram os
braços do Papa, que can-
sado de elevá-los ao alto,
havia baixado a cabeça •
deixado de benzer por
uns momentos, vislvelmen-
te sensibilizado pelo incri-
vel entusiasmo dos fiéis.
Antes de chegar ao altar
o Papa passara a mão nos
olhos durante várias vezes.

Antes de chegar a Fáti-
ma o cortejo pontifício
atravessara a cidade de
Leiria, sede do Bispado, em
cuja diocese se encontra o
Santuário de Fátima. A
imensa multidão de pessoas
que lá se encontrava sra-
dou fervorosamente a pas-' sagem do Papa o sua co-
mitiv-. _iii__-_vrt.,
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PAPA SAÚDA ROMA
ANTES DE VIAJAR

O Papa Paulo VI ao em-
barcar no avião que o le-
varia a Fátima, dirigiu uma
mensagem ao presidente ita-
liano t ao povo da Itália, que
denominou "saudação par-
tícular". Na mensagem, afir-
mou o Papa: "no momento
em que me dirijo a Fátima,
como peregrino da paz e da
oração, com a certeza de que
levo comigo nesta viagem as
aspirações, os desejos e os
fervorosos votos da nação
italiana para a consolidação
da paz no mundo, envio esta
mensagem ao presidente da
República e ao povo".

PROTESTO

Um grupo de estudantes e
professores da Universidade
Católica de Lovaina, na Bél-
gica, protestaram em carta-

¦ aberta contra a ida do Papa
I Paulo VI a Fátima, em Por-

I tugal, por considerarem que"o governo português, que
controla todos os meios de
informação, serve-se dos sen-
timentos religiosos de índole
conformista para legitimar
sua política de repressão".

Na carta, que recebeu gran-
de número de adesões, os es-
tudantes e professores pe-
dem ao Papa que sejam afir-
mados os princípios anuncia-
dos nas enciclicas Paeem In
Terrl* e Populoram Progres-
tio, e que se tornem lmpos-
síveis as explorações políticas
por ocasião de sua viagem a
Fátima.

SATÉLITE

Trêc grandes cadeias de te-
levisão norte-americanas co-

briram ontem, via satélite
TeLstar. a peregrinação do

. Papa Paulo VI- ao Santuário
de Fátima em Portugal, as-
sistida por milhões de pes-
soas. Quando começou a
transmissão em Nova York,
que durou três horas e meia,
eram apenas seis horas da
manhã. As câmaras transmi-
tiram desde o momento em
que a comitiva papal saiu do
Aeroporto de Monte Real, !n-
do de carro ao Santuário, attf
a celebração da missa,

D. AGNELO

Em entrevista concedida aos
jornalistas portugueses e cor-
respondentes estrangeiros em
Fátima — Portugal, o arce-
bispo de São Paulo, d. Agne-
lo Rossi, afirmou ser a via-
gem do Papa Paulo VI "um
acontecimento de transcen-
dência internacional". Quan-
to à procissão luminosa da
noite de anteontem — véspe-
ra da chegada do Papa — dis-
se o arcebispo de São Pau-
lo: "este espetáculo que aca-
bo de assistir será com cer-
teza um dos maiores aconte-
cimentos da história da Igre-
ja."

Para d. Agnelo Rossi, as
rosas — duas toneladas de
pétalas — enviadas do Bra-
sil, "demonstram a devoção
dos brasileiros à Virgem de
Fátima". O Brasil foi um dos
países que maior contingente
de peregrinos enviou a Fáti-
ma, pois em um único con-
vento 'ficaram 

hospedados
duzentos e dez brasileiros.
Entre os peregrinos do Brasil,

que foram em romaria a Fá-
tima, está o brigadeiro Eduar-
do Gomes.

REAÇÃO

O jornal Independente II
Glorno, de Milão — Itália, de-
clarou ontem, em editorial,
que muitos católicos romanos
estão preocupados com a via-
gem do Papa Paulo VI a Por-
tugal. O jornal, que apoia
politicamente a coligação cen-
tro-esquerda, declarou que o
Papa viajava para "um dos
extremos mais arcaicos de
nosso continente, governado
há 30 anos por» um ditador,
com Índice de analfabetismo
maior do que todos os outros
países europeus. Seus habl-
tantes possuem a renda per
capita mais baixa da Europa;
o pobre pão tem direito ao
voto. mas veste uniforme ml-
litar para esmagar rebeliões
no ultimo Império que resta
no mundo".

Acrescentou o jornal que"em Portugal, os documentos
do Concilio do Vaticano ain-
da não foram publicados elo
texto da Encíclica Populo-
rum Progressio sobre a guer-
ra e contra a pobreza, cir-
culou clandestinamente". Se-
gundo o editorial do II Glor-
no, "o culto a Maria também
foi em certas ocasiões empur-
rado além de seus limites,
pois no tempo da chamada
guerra fria fizeram-se tenta-
tivas para tornar Virgem Ma-
ria um símbolo da reação".

AUMENTE SUAS RENDAS
Trabalho altamente rendoso, para aumentar suas

rendas de modo fácil e atraente.
*

Venha até segunda-feira, das 8,30 às 18 horas, ao
13.° andar da Rua Senador Dantas 117, onde a CAPEMI
(Caixa de Pecúlio dos Militares-Beneficente) iniciará um
curso especializado nesse sentido/ i ; -

.-. '-¦-. ¦'&.*% ,?t .¦

Inscreva-se com o Sr. Garcia, na sala 1337.
71522

Um programa produzido por

J. SILVESTRE
apresentando os maiores sucessos musicais

com os mais famosos astros e estréias da TV!

m

Direção: Luiz.. Haroldo
Apresentação: J. SILVESTRE a» no
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é jovem! é 13! é prá cabeça!!!
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Na 2.' parte do programa:
O DESAFIO!

J. SILVESTRE entrevista can-
didatos,*num desafio que a
TV RIO faz à colaboração
popular, para a solução dos
problemas das pessoas que se
apresentarem para um diálogo!j-r ****mmmimmm ****• •"*•*«•iwiviii {-ruia uiu ukWÊmo

FIQUE NA RIO E ESQUEÇA... ESTÁ DANDO 0 13 NA CABEÇA
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'"X X 'U'¦' - .REVERÊNCU
Preleção do Arcebispo D. Jaime Câmara inaugurou, na Guanabara, a Gruta dé Nossa Senhora de Fátima

TRADIÇÃO DAS ROMARIAS
VEM DE FENÚMEN&NO SOL

I
LISBOA (AP-CM) — Na pri-
mavera de 1916, Lúcia dos San-
tos e dois dc seus primos, Ja-
cinta e Francisco Marto, cuida-
vam de.ovelhas nos campos da
propriedade da família de Lú.
cia, nas proximidades de Fá-
tima, quando viram uma luz
brilhante se encaminhar para
eles. Atemorizados, ouviram
uma voz, que lhes disse: "NSo
tenham medo. Sou p anjo da
paz. Eezem comigo."

No mesmo' ano a figura do
jovem envolto em luz apare-
ceu mais três vezes aos menl-
nos. No dia 13 de maio de-
1917, os três meninos viram,
então, sobre um arbusto, a fi-
gura da Virgem Maria, que
lhes pediu que voltassem, ao
local, a cada dia 13, durante
seis meses. Na terceira apa-
rlção da Virgem, os pastores-
meninos ouviram quando ela
lhes disse: "Se o povo nSo
deixar de ofender a Deus, ou-
tra guerra e ainda pior (re-
ferindo-se a Segunda Cuerra
Mundial) começará durante o
reino de Pio XI.

A 13 de outubro do mesmo
ano, quando os meninos esta-
vam entregues à sua aparição,
uma multidão de 70 mil pes-
soas assistiu a ocorrência de
fenômenos no sol, originando
a tradição das romarias mun-
dlais a Fátlm», em Portugal.
Lúcia está lnteina em conveni
to''e seus primos morreram'
em 1918, um ano depois da úl-
tima aparição.

¦ SAUDAÇÃO DE FRANCO

MADRI (Reuters-CM) _ o ge-«neral Francisco Franco, da Es-
panha, enviou telegrama para
o avião do Papa, reafirmando
a fidelidade de seu pais à San-' ta Sé, quando o aparelho so«»
brevoava 9 capital. Eis os têr-
mos: "A Espanha o saúda com
Imensa alegria e venerarão fi-
manecendo de pé a maior par-
liai, deseja com fei-vor o su-

cesso de sua -viagem- e reafirma
com devoçfio sua fidelidade
secular ao vigário de Cristo."
Neste Ínterim, • cerca de 200
mil pombos foram libertados
em J*da a Espanha, ao mesmo
tempo, que os sinos, repleavám
em todo ò pais.

Uma pequena Imagem da
Virgem de Fátima se' encon-
trava no compartlmento do
avifio destinado ao Papa, dian-
te da qual 'Paulo VI' se retève
em' recolhimento oratório, an-
tes do vâo iniciar. No curso da
viagem, falando .a jornalistas
presentes á bordo, \o Sumo
Pontífice afirmou que "o tem-
po dos milagres não terminou".

CHEGADA
. Vestido de branco, como um
peregrino, o Papa Paulo VI
chegou a Fátima com uma ho-
r*" de atraso dentro do pro-
grama previsto, dizendo ao de-
«embarcar de seu aviSo que"rogaria à Nossa Senhora de
Fátima que fizesse o beneficio
inestimável da Paz reinar na
Igreja e no mundo.

O Caravelle desceu na Base
Aérea de Monte Real, a 40
quilômetros de distância do
Fátima, às 8h45min (GTM),
tendo o avião, antes de ater-
rar, sobrevoado a Basílica, em
cuja praça fronteira mais de -
um milhão de peregrinos ace-
nayam para êle.

Ó presidente Américo To-
más e o primeiro ministro
Oliveira Salazar, de Portugal,
receberam», o Papa Paulo VI
em território luso. O primeiro
ministro e o Sumo Pontifica
tiveram tim encontro parti-
cular. o presidente português
saudou o visitante e dele ou-
viu um discurso-resposta.

Escoltado por motocicletas,
o papa seguiu de automóvel
aberto, desde a Base Aérea de
Monte Real até a Basílica, per-
te do tempo para acenar aos
populares que se estendiam ao
longo dos caminhos montanho-
sos. Caravanas de automóveis,
ônibus e outros veículos segui-

BISPO DO CEARÁ VÊ
ATA DE APARECIDA
COM POUCA CLAREZA
BELO HORIZONTE (Sucursal) — Ao recordar on-
tem, durante o Enocntro Nacional dos Assistentes da
Juventude Operária Católica, a declaração de Apare-
cida, o bispo de Crateús, no Ceará, revelou que "vá-
rios bispos que a subsersveram o fizeram convencidos
de que a declaração não é a mais perfeita do mundo".

Disse dom Antônio 5'rato Fragoso que "nenhuma
declaração seria mais incompreensível do que decla-
rações descoloridas, neutras, conciliadoras de tendên-
cias muito diferentes. ,í'arece-me que a mensagem
para a opinião pública precisa ser profética, jorna-
lística, pois o estilo curial é quase ininteligível, con-
frontando com a nossa realidade".

PROFECIA
Recordou» dom Antônio

Frato Fragoso que "o tom
profético incide muitas vezes
sobre declarações individuais.
Uma assembléia de 180 bispos
procura, em geral, uma via
média e raramente atinge ao
calor do profeta. Sem desço-
nhecer o generoso esforço
dos que elaboraram as men-
sagens, sei que vários bispos
subscreveram a declaração,
convencidos de que esta nfio
é a mais perfeita do mundo"
— acrescentou.

REVISÃO
Advertiu o bispo _fe Cra-

teus que o texto da assem-

Poluição de
ar dá multa
para veículos

O chefe do Serviço de Oon-
trôle da Poluição Atmosférica,
Jom Tob Benolliel, declarou
ontem que o proprietário do
veiculo que fôr apanhado con-
tamlnando o ar com excesso da
fumaça, pagará multa corres-
pondente a um salário minimo,
da primeira vez, dois salários
na segunda, perdendo a llcen-
;a de operação na terceira vez.
declarou que a* multas serão
impostas considerando os pre-
Juízos decorrentes da polui-

, cão do ar para a saúde pú-: blica.

bléia sobre a Populorum Pre-
grassio, apresentada, pelo bis-
po de Olinda, convida a Igre-
ja a uma revisão instltuclo-
nal nas suas implicações só-
cio-econômicas. "Episódica-
mente, disse, ouvi vários bis-
pos se porem a Interrogação
da consciência: a igreja do
BrasU continua financeira-
mente pobre, mas suas ter-
ras, por vezes, não consti-
tuem latifúndios, Isto é, são
propriedades de expressiva
produtividade, situadas em
áreas que levem ser explora-
das de um modo rentável e a
serviço da comunidade?

Metrô de SP
será ativado
pelo prefeito
SAO PAITIiO (Sucursal) — O
brigadeiro Faria Lima, ao re-
assumir, — ontem, no Iblra-
puera, a Prefeitura de SSo
Paulo, declarou-se entuslas-
mado com os metropolitanos
europeus, e acrescentou que
face aos excelentes resultados
alcançado por éte melo ds
transporte, dará novo Impulso
às obras do metrô paulistano.
O sr. Manoel de FIgueiro Fer-
raz, prefeito Interino, transmi-
tiu o cargo ao brigadeiro Fa-
ria Lima, na cerimômla Infor-
mal realizada no parque do
Ibirapuera.

rant 9 Papá.até Fátima, onde
a Irmã Lúcia,'última sobrevl-
vente que participou dos ml-
lagretf, o esperava, em melo
a uma imensa procissão de
pere'grlno»i'.»{\'-(..,- <f; ,

.. '•7c'HÜf»À •
A chuva havia começado a' cair, esfriando. a ' temperatura

quando o aviSo pontifício ater-
rissou no pequeno aeródromo
militar português <le itante
Real.

Todos os membros do govêr-no estavam vestido* de etiquê-
ta, sob a chuva, rodeando o
presidente da República, almi-
rante Américo Tomás, e o pre-sidente do Conselho, Antônio
Oliveira Salazar. NSo foram
prestadas honra» militares, nem
houve fanfarra. A aeolhicja foi
serena.

A chuva havia cessado quan-do terminaram os discursos- da
boas-vindas. O Papa subiu em
seu automóvel, um enorme
Rolls-Royce negro de 1925,,am
cuja parte anterior se ostenta-
vam as armas pontificals. A
capota foi baixada para satls-
fazer o desejo do santo padre
de efetuar 05 40 quilômetros
que o separa da Colina dos
Prodígios no carro descoberto.
O Papa levava a seu lado um
guarda-chuva vermelho.

Precedido de uma dúzia da
motociclistas, o cortejo se co-
locou em marcha. Em seu au-
tomóvel, somente Paulo. VI se
manteve de pé. apoiado no pá-

ra-brisas, com - o sorriso nos
Jíbios. As ovajôes ss jmiltlpli.
caram ao longo da rota. Por-
que, apenas passados os llmi-
tes da base militar, a multl-
dão portuguesa ofereceu ao vi-
gário de Cristo as boas-vindas
afetuosas, que contrastaram
com a acolhida oficial e parei-
moniosa do aeródromo.

O próprio povo decorou com
ecus pobres meios a via que
conduz a Fátima, usando grl-
naldas de retamas c lourel-
fo, ramos de cravos, lírios, ro-
liptos, coroas, arcos de trlun-

fo, ramos de cravos, Hros.ro-
sas, amapoulas, margaridas e
todas as flores de Portugal.

As rodas do automóvel pon- 
'

tificio, as crianças das escolas
lançaram brecadas de pétalas
de flores. A frente das facha-
das engalanadas, os humildes
ofereceram ao Papa, que os
abençoava com um amplo ges-
to, o que possuíam de mais
valioso, geralmente utensílios
caseiros.

Depois de Leiria, capital da
Trovlncia, onde as autoridades
ofereceram a Paulo VI as cha-
ves de ouro da cidade, sobc-se
para Fátima, serpenteando
através dc olivais e dc prados.
O caminho é uma encosta
áspera.

O carro do Papa passa entre
duas gigantescas pombas de
cartão que sustentam cm seus
cimos a tiara do sucessor de
São Pedro. Na entrada 'de Fá-
tima, a multidão submerge o
carro, onde, imóvel, com um
sorriso feliz que ilumina o sem-
blante, e as mãos concedendo
a sua bênção, Paulo VI viu
pela primeira vez a esplanada,
ante a Basílica, um oceano hu-
mano que agita para éle ou-
tro oceano da lenços brancos.

ENTREVISTA
O Tapa entrevistou-se em

particular com o primeiro-mi-
nistro português, OUveira Sa-
lazar, durante uma audiência
de nove minutos, na Casa de
Retiro de Fátima. A entrevis-
ta teve lugar esta tarde^.pouco
depois das lSh, sem que nada
haja transpirado de seu con-
teúdo. Assegurou-se, contudo,
em fontes dignas de fé,-que
esta conversa náo teve caráter
político,

Pouoo antes, o Soberano
Pontífice recebera o presidente
de Portugal, almirante Amérl-
co Tomás, assim como seus fi-
lhos e netos. Foi uma palestra *¦
cordial, durante a qual o Papa,
sorridente, acariciou a cabeça
das crianças, ao mesmo tempo
que o presidente português ma-
nofestava o júbilo dos lusita-
nos por esta visita histórica.

D. Jaime r$ZQ
na gruttyde^
Fátima no Rio

C o m è rn o rándo .0 ctò-
qüentenário da aparição de
Nossa Senhora -.de Fáttóiá,
o cardeal D. Jaime dè Baíi
ro-p, Câmara itiaugürcu
umá gruta 

'da 
Santa, no

Morro de São Carlos (Ent-
táclo), na Igreja Santo An.»
tônio de Fádua, diante dp
embaixador . de Portugal,
sr. José Manoel Fragoso, a
quem se dirigiu e disse que
"é uma honra às duas na-
ções unidas pelos costumes
e fé e que Portugal espe-
rou muito, mas tevê a re*
compensa que se está es-
palhando por todo mundo".

Além do cardeal, dlscur-
sou o professor . Àriosto
Berna, do Instituto dos
Centenários, que fêz uma
alusão histórica da data de
13 de maio, de 1917 e Vo
depoimento de uma velhl-,
nha de 76 anos, sra. Maria
dos Anjos, irmã de Lúcia
(uma das três crianças qü&
assistiu à aparição), que

~ acaba de recordar o que as-
sistiu há 50 anos, quando
bem moça ainda era".

.' ' HISTÓRIA

Em seu discurso, o pro-
fessor Berna afirmou que
"celebramos civicamente ,0
dia da abolição que imor-
tallzou a princesa Isabel
como a redentora, etam^
bém a data do bicentenário
do nascimento de D. João
VI, transportando-me ao 13
de maio de 1917, ano em
quc cm novembro findou a
primeira guerra mundial <
começou a revolução comü-
nista russa", passando em
seguida ao depoimento da
irmã de Lúcia.

DEPOIMENTO

Prosseguindo, o profes*
sor Berna afirmou: "aqui
registro o depoimento de
uma velhinha que conta
hoje 76 anos, sra. Ma-
ria dos Anjos, irmã de Lú-
cia, que acaba de recordar
o que assistiu há 50 anos,
quando bem moça ainda
era: — Vi, estava 1$, Vi^
sol dançando no céu, nu-
ma explosão de cores. Qa
estava perto de Lúci» &
chovia muito, Eu tremia
sob o meu vestido ensopa»
do com a água. Lúcia só
rezava. Quando as nuvens
se abriram, olhei para Lú-
cia e verifiquei que seu
rosto se iluminou e minu-
tos depois começa a con-
versar com alguém; num
repente, grita para todos
fecharem os guarda-chuvas
e a chuva cessa c as vestes
se secam, provocando ar-
repio impressionante e.a
exclamação: é milagre! ^é
milagre!"

BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AVISO

Concorrências para venda de automóveis Aero Willys usados
O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico torna público,para conhecimento do* interessados, que nos dias 22 e 29 do mêscorrente, is 16 horas, serão recebidas propostas para compra, oorunidades ou em grupo, de 8 (oito) e de 14 (quatorze) carros de pas-seio marca Aero Willys, usados, conforme Notícias de Abertura de

S5nJe0rí.ê,?,e a_pyb,,2fe no. Diíri0 0fleial do El,»«ío da Guanabara de20 de abril (página 6600) e de 27 de abril (página 7420Í, respectiva*mente.
Os veículos poderão ser examinados na Garage Rica S.A. (RuaCamerino 61/81 -- Centro, devendo os interessados entender-se com

/£« V sf5So.d« Veículos do Banco, na Av. Rio Branco n.° 53,s/305, onde obterão os editais das Concorrências.
Rio de Janeiro, 10 de maio do 1967

ITAMAR OLIVEIRA
Respondendo pela Chefia da Divisão do Material o Patrimônio

#* ül

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

VENDA DE IMÓVEL NO RIO
A Divisão do Material e Patrimônio do Banco Nacional doDesenvolvimento Econômico fai público, para conhecimento dos inte-ressados, que as quatorze horas do dia 8 (oito) de junho de 1967. estaráreunida, na sala n.« 1.501, do Edifício do B.N.D.É., situado na Áv. RioBranco n." 53, no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, a Comissão deConcorrência presidida pelo Eng. Reynaldo Machado Vieira, a fim dereceber propostas para a compra do imóvel adiante descrito conformeaditaj publicado no-Diário Oficial, Seção I _ Parte II, da União de 9(nove) de maio de 1967, a fls. 1.082.

''Imóvel constituído dos lotes 1 e 2 da quadra 2, do Plano deUrbanização da Avenida Presidente Vargas, situado na con-fluência da Av. Pres. Vargas com as ruas 1.° de Março eCandelária, na Praça Pio X, ocupando uma área global de1.218,57 m2, encontrando-se os fotos devidamente niveladose numerados, prontos para receber construção".

Os concorrentes interessados poderão obter as condições da con-eorrôncia, plantas e outras quaisquer informações no local da con-corrôneia, nos dias úteis, das 10 às 12 hs e de 14 is 17 horas excetoaos sábados.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 1967
ITAMAR OLIVEIRA

Respondendo pela Chefia da Divisão do Material e Patrimônio Oi
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PAULO

1I

m

Ü CONTRA OPRESSÕES PEDE PAZ
FÀtlMA (À-NSÁ-Reuters-A|»-rP-CM) — Ò Papa.
JSaulo VI, em sermão pronunciado «mtenrná cidade-
de Fátima, Portugal, advertiu o mundo.sôbre -"à gra-.:
v|dade do momento histórico-Vpropondo o téfmimy
dos "planos de destruiçSo e .morte, d,e revoluções e]
opressões: viemos pedir a Pàz,M; .?..'.• A união da Igreja em ttóió dos ¦'verdadeiros è
grandes mestres" e sua reação contra "ideologias no-
vas e particulares" a preocupação quanto ao "estado
dè indigência de grande parte dá humanidade" e a
um "quadro üe tragédias" foram, itens incluídos na-
fala de Paulo VI. < > ;'..'

O SERMÃO

Na íntegra, o sermão do
Papa Paulo VI em Fátima
é o seguinte:

"Veneráveis
amados filhos:

irmãos e

1 tanto o nosso desejo
de honrar a Santíssima Vir-
gem Maria, Mãe de Cristo
e. por conseguinte, Mãe de
Deus e Nossa Mãe. t tanta
nossa confiança rm sua be-
nevolência para com a San-
ta Mãe Igreja e paia joíso
Apostólico Ministério, é
tanta nossa necessidade de
Sua intercessão ante Cris-
to, seu Divino Filho, queviemos, humilde e confian-
te peregrino, até êste san-
tuárlo bendito, onde se ce-
lebra hoje o 50.° aniversá-
rio das aparições de Fátima
e onde se comemora o 2S.°
da consagração do mundo

. ao Imaculado Coração de
Maria.

"E temos o maior pra-zer de encontrarmo-pos
aqui juntamente com vós,
irmãos e filhos caríssimos,
o.de associar-nos todos á
profissão de nossa devoção
à Maria Santíssima e à
Vossa Oração, para que as-
sim seja mais manifesta a
comum veneração e nossa
invocação resulte mais vi-
gorosa e mais aceitável." '

"Nós os saudámos, irmãos
e filhos, aqui presentes, es-
peciaimente a vós, cidadãos
desta ilustre. Nação, que em
sua longa história deu à
Igreja homens santos- e
grandes o um povo laborio-
so e crente.""SMidnmos a vós, pc- ;
regrinoa vindos das regiões
próximos ou afastadas, fiéis
da Santa Igreja Católica,
que desde Roma, desde vos-
sas terras e vossas casas,
espalhados por todo o mun-
do, estais agora espiritual-
mente olhando para b ai-
tar. A todos, a todos os
saudámos. Celebramos ago-
ra com .vos e por vós •
santa missa e Juntamente
unlmo-no*. como filhos de
uma mesma família, em
torno de nossa Mãe Ceies-
tial, para sermos admiti-.
dos, na celebração do San-
to Sacrifício, a uma mais
estreita e saudável comu-
nh£o com Cristo, Nosso Se-
nhor e Salvador.".

"Desta espiritual recor-
dação a ninguém queremos
excluir, porque queremos
fazer a todos participar das
graças que aqui impetra-
mos do céu. As levamos no
coração a vós, irmãos no
episcopodo; a vós, sacer-
dotes; a vós religiosos e
religiosas que os havels
consagrado a Cristo com
um amor total, à vós fami-
lias cristãs os temos pre-
sentes; a vós, seculares
amadisslmos que quereis
colaborar com o clero no
incremento do Reino de
Deus; a vós jovens e crlan-
ças, que quereríamos ter a
todos em nosso redor; a vós
todos os atribulados e can-
s?dos enfermos e todos os
que choram, que certa-
mrnte recordais que Cris-
to os chamou junto a Si,
pia nssociar-vos à sua pai-
xão redentora e consola-
los.

MAIS ALÉM
"Nosco olhar vai mais

além, até todos os oistãos
não católicos, para os quais
nossa recordação é uma es-
psrança de perfeita comu-
nhão na unidade querida
pelo Senhor Jesus. E espe-
lha-se logo a todo mundo.
Não queremos que nossa
caridade tenha ' confins e
neste momento a estende-
mos a toda a Humanidade,
a todos os governantes, a
todos os povos da Terra"."Vós sabels quais são
nossas especiais intenções,
as quais desejamos que slr-
vam para dar caráter a nos-
sa peregrinação. As tecor-
damos aqui, para que ins-
pirem ao mesmo tempc nos-
sa oração, e que sirva de
luz a todos aqueles que nos
ouçam".

IGREJA UNA
"A primeira intenção é a

Igreja: a Igreja una. San-
ta, Católica e Apostólica.
Dissemos que queremos
orar por sua par interna.
O Concilio Ecumênico des-
pertou multas energias no
seio da Igreja, abriu visões
mais amplas no campo de
sua doutrina, chamou a to-
dos seus filhos a uma cons-
ciência clara, a uma cola-
boração mais intima, a um
apostolado mais ativo. Te-
mos o maior interesse em
que um tal beneficio e uma
tal renovação se conservem
e aumentem. Que dano se-
ria o que uma intet preta-
ção arbitrária e não auto-
rlzada pelr magistério da
Igreja fizesse dêste desper-
tar uma i.iquietação dissoN
vente de seu trabalho tra-
dicional e constituconal,
colocando, no lugar da Teo-
logia dos verdadeiros e
grandes mestres, umas ldeo-
logias novas e partícula-

res, encaminhadas i tirar
dás normas da fé, tudo
aquilo que.o pensamento,
moderno,; carente omita»-
vezes de luz racional, não
compreende óu não lhe
agrade, transformando a
ânsia apostólica da carida-
de redentora de acôido com

fas normas negativas, du''
.mentalidade profana e do' modo de ser moderno* .

"Quedssilusáo sena, p<á-ra nosso eslôrço de aproxi-
mação universal,.se náo pu-déssemos oferecer ?os tr-
mãos cristãos, ainda sepa-
rados de nós, e á humam-
dade. carente de nossa fe,-
em- sua clara autenticida-
de e sua original beleza, o
patrimônio da verdade e da
caridade, do qual a Igreja
é depositária e pensadora?""Nós .queremos pedir a
Maria uma Igreja viva/um»
Igreja verdadeira, uma
Igreja unida,-uma Igreja
santa. Nós, agora, tunta-
mente cem vós, queremosorar para que as esperan-
ças e as energLs suscita-
das pelo Concilio, levem a
maturação, ém grande es-
cala, aqueles frutos do Es-
pírito Santo, dos que ama-
nhfi a Igreja celebra a fes-
ta de Pentecostes e de onde
provem a verdadeira vida
cristã, os frutos enumera-
dos pelo apóstolo Paulo:"Caridade, paz, afabüidade,
bondade (gal. 5.22)". Nós
queremos orar para que o
culto de Deus, agora e sem.
pre, ocupe no mundo o pri-meiro lugar e sua lei in*
forme a consciência e mo-
do-de vida do homem mo*»
demo. A fé- em Deu* é a
luz suprema da lv-imanida-
de e asta luz não somente
não se deve apagar no co-
ração dos homens, como
também, pelo contrário, de-
ve reanimar-se pelo' estí-
mulo que vem da ciência e
do progresso".

Ó PERIGO
"Mais ainda: grande par-te da humanidade pensa-neee ainda em um estado

de indigência e de fome*
enquanto que ao mesmo
tempo desperta-se nela a
Inquieta consciência da ne-
cessidade própria e do bem-
estar dos demais. Por isso,
dizemos que o mundo está
em perigo. Por isso viemos
aos pés da Rainha da Paz
pedir-lhe aquele dom que
somente Deus pode dar: o
dom da Paz"."Porque a paz é um dom
de Deus, que supõe uma
ação sua, extremamente
boa, misericordiosa o mis-
terloea. Porém, nem sempre
é um dom milagroso', é um
dom que realiza seus pro-diglos no segredo do cora-
ção dos homens, um dom,
por conseguinte, que tem
necessidade de uma livre
aceitação e de uma livre
colaboração. E, por isso,
nossa oração, depois de se
dirigir fto céu, dirige-te aos
homens de todo o mundo"."Homens, dizemos neste
singular momento, homens,
sedes bons, cordatos, ten-
des presente a considera-
ção do bem total do mun-
do. Homens, sejam magna-
nimos, homens, aprendeis a
ver vosso prestigio e vosso
interesse, não como algo
contrário, mas, sim, como
algo solidário do prestigio
e do interesse dos demais
homens. Não trazeis planos
de destruição e morte, de
revolução e opressões. Fa-
zeis projetos de consolo co-
mum e de colaboração so-
lidaria."

A VITÓRIA DA PAZ
"Homens, pensai nn gra-

vldade e na grandeza des-
ta hora, que pode ser de-
clslva para a história da
presente e das futuras ge-
rações e começai de novo
a aproximar-vos uns dos
outros, com a Idéia de cons-
truir um mundo novo. Sim,
o mundo dos homens de
verdade, que nunca pode-
rá ser íal sem que o sol
de Deus se levante sôbre
seu horizonte. Escutai, atra-

.vés de nossa humilde e te-
mérosa voz, o eco resso.ian.
te da palavra de Cristo:"Bem-aventurados is man-
sos, porque eles possuirão
a Terra, bem-avenlurados
os pacíficos, porque serão
chamados filhos de Ocus".

"Vedes, filhos e umãos
que aqui uòs ouvis .orno
o quadro do mundo e de
seus destinos se nos apre-
senta aqui imenso e dra-
mático. É o quadro que a
Virgem desvela ante nossos
olhos, o quadro que con-
templamos com olhos ater-
rados, porém, sempre con-
dantes, o ouadro do qual
nos acercamos sempre —
assim o prometemos Se-
gundo o aviso que i •ró-
pria Virgem noi (""hi o da
oração'e 3 ,j< litônci». K Dor
isso, quei-r' Deus que êste
quadro do mundo nunca te-
nha que egistrar lutas, tra-
gédias e catástrofes, mas,
sim, a conquista do amor e
da vitória da paz".
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MUL TIDA O RECEBE \
PAPA DE REGRESSO \

Após rezar missa em, Fátima, o Papa Paulo VI cumprimentou Irmã Lúcia

ROMA, FÁTIMA (PP-AP-
CM) — As 19h30mln (hora
do Brasília), q Papa Pau-
lo VI desceu do avião, no
aeroporto ds Roma. de volta
de Portugal, sendo recebido
por grande multidão, na
Praça São Pedro.

O Sumo Pontífice havia
embarcado em Monte Real,
Portugal, após deixar Fátl-
ma e passar pelo Mosteiro
de Batalha e Abadia Medle-
vai. No.aeroporto luso des-
pediu-se do presidente Amé-
rico Thomaz e do primeiro-
ministro Oliveira Salazar.

A roda dianteira do avião
do Papa, à hora da decola-
gem no aeroporto português
de Monte Real, para a.via-
gem de regresso a Roma,

emaranhou-se num arbusto,
obrigando o piloto a uma
fretada violenta para evitar
um possível acidente. O apa-
reino, um Caravelle bimotor,
colocava-se em posição para
a arrancada o movia-se Ien-
tamente quando ocorreu o
incidente, que foi logo con-
tomado e do qual Paulo VI
não teve conhecimento.

Declarou o Papa antes de
embarcar, & noite, para Ro-
ma que "... deixo Portugal
com um sentimento dura-
douro após minha breve mas
Inesquecível peregrinação".

Apesar da ameaça de no-
vas chuvas, Paulo VI insls-
tiu em deixar Fátima em
carro aberto até a Base Aé-
rea de Monte Real. Cm raio

de sol rompeu as densas nu- i
vens sobre Fátima por oca- 3
slão de sua saída. -j

A multidão também des* i
pediu-se calorosamente de |Irmã Lúcia dos Santos — * fúnica sobrevivente doa tria «
pastores que viram a apart- |
ção da Virgem de Fátima- 1
O cano conduzindo a Irei- t!
ra Carmelita teve grandes 

'i

problemas para atravessar a
multidão.

Ao chegar em Monte Real
Paulo VI dirigiu nas on*
ções à Virgem Marta: "San*,
ta Maria que nesta terra -
abençoada mostrou-se tio •
generosa para com aqueles
que lhe são devotos» ouvi
nossas orações."
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CENTRO PENHA S. J. MERITI
Rua Uruguaiana RAMOS CAXIAS
Av Passos MADUREIRA NITERÓI
Av! Marechal Florianó CAMPO GRANDE SÀO GONÇALO

NILÔPOLIS BRASÍLIA
COPACABANA N. IGUAÇU TAGUATINGA
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DUPLA TROCA: Sua geladeira e IV velhas por geladeira e TV novas (o resto depois a gente acerta)
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BOXE DE VERDURAS
VIRA CASSINO NO
MERCADO DO CATETE

Agentes da Delegacia de Costumes estouraram
um cassino que funcionava num boxe do mércadinho
situado naRua Machado de Assis, 31, no Catete, .—
destinado à venda de verduras e legumes — pren-
derido, além dos banqueiros José Carlos Vieira de
Andrade e Arnaldo José Pedro, mais 20 apostadcres.
Foram apreendidos pelos agentes chefiados pelo de-
tetive Hugo^ Guimarães uma roleta, pano verde, rodos,
fichas e a importância de 300 cruzeiros novos.

. O cassino fora há dias vare-
fado pelas autoridades da 9.»
Delegacia Distrital por ordem
do delegado Rescala Bitar, mas
voltou a funcionar anteontem.

PRESOS

Na DCD contraventores fo-
ram identificados como: Danilo
Soares da Silva, Carlos Mário
de Jesus Borges, Gilberto Me-
nezes, José Pereira dos San-
tos, Juarez Ferreira dos San-
tos, Nilton Francisco da Sil-
veira, Mário Mendonça Bispo,
Carlos Pereira Filho, Washing-
ton Delfino Barbosa Pimentel,
Rivaldo Resende, Carlos Alber-
to Martins, José Lopes Siquel-
ra, Álvaro de Azevedo, Antô-
nio do Carmo Silva, Estêvão
Thomas Percico, João Pereira
da Silva, Plrandi Cundeiro dos
Santos, Deocleciano Oliveira
Sales, Maurício de Oliveira,
Wilson Martins de Almeida,
Orlando da Luz Varela, Car-
los Alberto de Nazaré, João
Pacheco de Abreu, Florlsval-
41o Oíndido da Silva, Albino
Campos, Válter Cândido de
Souza, Valdemar José Lisboa,
José Costa Cortez, José Luiz

da Conceição, Nelis Reis Mar-
condes, Antônio Zannine de
Andrade Figueira, Sérgio Mu-
rito Rodrigues, Anadésio da
Silva, Edson Pereira da Sil-
va, Válter dos Santos Souza,
Jedson Pinheiro da Silva, Jo-
mar Paiva, orlando Gaspar Ro-
mano, Paulo Amando Muniz
Filho, Dejair Lima Corte, Ené-
sio Lucas, Vilson MarUns, or-
lando TosU, Jorge Pereira Fer-
nandes, Eduardo Vasconcelos
de Souza, Válter Garcia, Antô-
nlo Mota Carreiro, Leônidas
Batista de Oliveira, cosme Fer-
reira da Silva, Romeu Gomes,
Joel de Medeiros, Nilton 9ér-
glo da Silveira, Pedro Inácio
dos Santos, Jorge da Cunha
Barbosa, Ubirajara Manuel
Nunes, Edlr Lemos, Arinos Ma-
tias Neto, Cláudio Alves de
Gouveia, Geraldo da Costa Fur-
tado, Manuel Muniz, José dos
Santos, Pedro dos Santos Pa-
vão, José Morais, Carlos Al-
berto Villas-Boas, João Simões,
Nildison Nogueira Gomlde,
Nilton Neves, Damiáo Coelho,
Alberto Pinto Rodrigues, Se-
denil dos Santos, Jadir José
Rabelo, Jorge Marques da
Cruz, Válter Lopes, Mário Sil-
va e Edson de Souza Miranda.

Ladrão
arromba no [
J. Botânico

A ação de um arrornbador
que traz sempre uma 'pistola

contigo e que no espaço de
uma semana tentou penetrar
em dois apartamentos da Rua
Benjamim Batista, à luz do
dia, vem trazendo os morado-
res do Jardim Botânico em es-
tado permanente de tensão.

As autoridades da 15.' DD
não conseguiram ainda deter o
marginal que há mais de um
mês zomba de seus esforços,
continuando a praticar furtos
em residências. Na tarde de
sexta-feira, quando o arrom-
bador praticou sua última ação,
a policia sô chegou depois que
êle descarregara sua arma con-
tra os que tentavam detê-lo,
para em seguida fugir galgan-
do uma escada que dá para o
morro do Corcovado,

Polícia
apreende
psicotrópicos

Chefiados pelo delegado Sér-
glo Rodrigues, policiais da De-
legada de Petrópolis prende-
ram dois comerciantes (donos
de farmácia) daquela cidade e
apreenderam grande quantida-
de de psicotrópicos mantidos
na3 casas comerciais sem a ne-
cessaria nota e — segundo a -

policia — para venda a vida-
dos. Um elemento encarrega-
do de distribuir u drogas aos
viciados trocou tiros com os
policiais e conseguiu fugir, mas
o embrulho que recebia no mo-
mento foi apreendido e levado
para a Delegacia:

Continha 200 tubos de Pervl-
tim e várias ampolas da mei-
ma droga.

DR. AGUINALDO
JOSÉ BOSISIO

(FALECIMENTO) '
Mercedes Bosisio, Lucy Bosisío Mee e filha, Dr.

Arthur Bosisio, senhora e filhos, Dra. Cecy Bosisio
e Maria Alice Bosisio comunicam o falecimento de
seu querido esposo, irmão e tio e convidam os dc-
mais parentes e amigos para o sepultamento, hoje,
dia 14, às 16 horas, saindo o féretro da Capela
Real Grandeza para o Cemitério de Sio João Ba-
tista. 41428

... ea razão está aqui:
O canal 9 apresenta
cultura, diversão,
notícias - na programação
mais inteligente da TV
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JERICO
(aguardem)

SEGUNDA FEIRA 15
DEZ NO NOVE (19:15) As
dez mais famosas jornalistas
do Rio, apresentam de 2.» a
6.», os assuntos que mais in-
teressam à mulher. Produção
de Helena Brito e Cunha.
ENCONTRO COM O ESP OR-
TE (20:30) Os mais acredi-
tados editores da imprensa
carioca opinando sóbre temas
palpitantes... Nilton Ribeiro
Duarte Gralheiro, Argeu
Afonso e Fernando Horácio.
Produção de Braz Pelosi e
Direção de Avelino Dias.
REFÉM (21:00) Barry Sulli-
van e Anita Louise se envol-
vem num rapto dc uma
menina. Êste filme de misté-
rio será apresentado em
NOITE DE SUSPENSE.
TOMEM NOTA: Noticia é
com Heron Domingues (19:55
c 22:30)

TERÇA FEIRA 16
O IPÊ HOXO E A CURA
DO CANCEK (20:30) O mais
discutido programa do mo-
mento. As maiores autorida-
dis em cancerologia debatem
o controvertido problema.
-mi produção de Jorge Riz-
_:ni para a série "EM BUS-
CA DA VERDADE".
SOCIEDADE SECRETA
(21:30) Mais uma impressio-
nante história dos arquivos
recretos dp Alm. Ellis Za-
charias, é o filme apresen-
tado no tradicional horário
da "Sessão das nove e meia".
MESAS REDONDAS DE GIL-
SON AMADO (22:40) O pro-
grama do mais ;»to nivel
cultural da TV brasileira,
apresentando de 2.a a 6.», pe-
lo Reitor da Universidade de
Cultura Popular.
TOMEM NOTA: Noticias é
com Heron Domingues (19:55
_ 22:30).

QUARTA FEIRA 17
JACINTO DE THORMES. o
colurtista que melhor escre-
ve sobro esporte no Rio,
apresenta de 2.» ._ ..» (19:45),
OS DOIS MUNDOS DE JA-
CINTO DE THORMES, onde
de maneira humana, trata

MESAS REDONDAS
DE GILSON AMADO

das cousas e da gente do fu-
tebol carioca.
FRENTE A FRENTE- (21:00)
Heron Domingues entrevista
personalidade que é noticia.
Os mais palpitantes assuntos
são esclarecidos de modo
franco e objetivo.
BRINCANDO COM FOGO
(21:30) (Jeorge "Shannon"
Nader poderá se queimar
nesta aventura perigosa, que
é mais uma atração da "Ses-
são das Nove e Meia".
TOMEM NOTA: Noticia é
com Heron Domingues (19:55
c 22:30).

QUINTA FEIRA 18
SANDRA DIECKEN (melhor
de 06 — Revista do Rádio)

. apresenta novidades para a
mulher moderna, de 2.» a
6.» feira, no programa ELAS
POR ELAS (15:00).
CLUBE DA AVENTURA
(18:10) Brincadeiras e prê-
mios são oferecidos à crian-
cada. Os melhores filmes de
aventura. Seja um "Vigilan-
te", inscrevendo-se no Canal
9. Apresentação de Kleber
Drable.
ARTIGO 99 (18:50 ) Eis a
oportunidade para aqueles
que não puderam concluir o
curso secundário. Aulas de
2.» a 6.a feira, por professo-
ves especializados.
TOMEM NOTA: Noticias é
com Heron Domingues (19:55

22:30).
SEXTA FEIRA 19

TIO TONKA COLÉGIO
SHOW (17:30)' As peraltices
do gato Xodó c do cachorro
Brasinha, o Realejo Mágico
do Palhaço Alfinete, n ani-
mado conjunto dos "Foiticei-
ros", prêmios e brincadeiras
são atrações levadas ao ar de
2.» a 6.» feira.
RIO, CHAMADA GERAL
(20:30) Os fatos e figuras do
Rio. .são apresentados por
Paulo Gil c Tereza Machado,
entrelaçados de números mu-
sicais. Uma produção de Re-
nato Sérgio.
N Ê V O A S DE ESPIRITO
(21:00) Um tenente desme-
moriado, companheiro da

dupla Martin Mllner-Glenn
Corbett, cria situações tragl-
cômicas, êste será o filme da
série ROTA 66.
TOMEM NOTA: Noticias é
com Heron Domingues (19:55
e 22:30).

SÁBADO 20
VIVA O SHOW (14:00) Can-
tores famosos, os melhores
compositores, conjuntos de
iê-iê-iê, convidados especiais
e outras atraçCes, são apre-
sentadas por Celso Teixeira
e Irmã Alvarez.
CLUBINHO DA TIA ARLE-
TE (16:30) O programa in-
fantil em que a petlzada real-
mente participa. Brincadei-
ras e prêmios para a garota-
da. Apresentação de Aríete
Ribeiro.
O MUNDO É NOSSO (18:10)
Moças e rapazes se reúnem
para falarem sobre os pro-
blemas da juventude de hoje.
Música jovem e moda jovem
também fazem parte do pro-
grama.
PORTUGAL, MEU IRMÃO-
ZINHO (19:00) Um alegre e
divertido passeio á terra por-
tuguêsa, é para onde nos leva
Gilda Valença. Música, dan-
ças populares, entrevistas e
noticiário.

DOMINGO 21
NOVE NA ONDA (15:00) Um
verdadeiro "show a-go-go"
para a alegria e satisfação da
jovem guarda carioca. Reú-
nem-se no Canal 9 os me-
lhores conjuntos de iê-iê-iê
do Rio. Apresentação de Cel-
so Teixeira.
BRINCANDO DE SHOW
(16:30) Aríete Ribeiro apre-
senta os "artistas de ama-
nhã".
CARRO... É NOTICIA (19:00)
Tudo sóbre ¦ automobilismo.
Noticias e novidades. Apre-
sentação de Waldyr Figuei-
redo e direção dc Denis Mi-
randa.
FUTEBOL ESPETACULAR
(20:00) A melhor partida de
futebol na melhor apresen-
tação. Naração de Avelino
Dias e. comentários de Braz
Pelosi. 71321

cm TV CONTINENTAL

ATOS ;'RELIGIOSOS

WALTER ATHAYDE REITOR MIGUEL CALMON
V (MISSA DE 7.° DÍÀ) - V^

A família sensibilizada agradece as manifestações
de pesar recebidas por ocasião do seu falecimento; é con-
vida seus parentes e amigos para assistirem à Missa
de 7.° Dia que, em intenção de sua alma, manda ce-
lebrar depois de amanhã, terça-feira, dia 16, às 10,30. ho-
ras, nó altar-mor da Igreja da Candelária. Antecipada-
mente agradece aos que comparecerem a êsse ato de fé
cristã. . *' 41426

OLYMPÍA BIÍTIG BORGES
- DIRETORA DE ESCOLA -

: (FALECIMENTO)
Aderson Moreira da Rocha Filho e família, Ângelo

Manoel Moreira da Rocha, José Mauro Moreira da Ro-
cha, Amaury Campos e família e demais parentes, com
profundo pesar comunicam o falecimento de sua queridaavó OLYMPIA e convidam os amigos para o sepulta-
mento hoje, dia 14, às 13 horas, saindo o, féretro da
Capela Real Grandeza, para o Cemitério de São João
Batista. 41427

MISSA DE 7.° DIA

0 Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras,
convida autoridades, parentes, amigos, professores e estu*
danteS, para a missa que'manda celebrar por intenção
da alma de seu inesquecível Presidente, Professor Ml-
GUEL CALMON, Magnífico-Reitor da Universidade Fe*
deral da Bahia, às 12 horas do dia 15 do corrente* se*

Íunda-feira, 
na Capela de São Pedro de Alcântara* na

eitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro',Av.
Pastéur, 250).' »»rr

ZUMALÁ B0N0S0 I
(MISSA DE 7.« DIA)

- Esposa, filhas, genros e netos, convidam os demais
parentes e amigos para a missa de 7.° dia que por
Intenção da alma de seu inesquecível esposo, pai, sogro
e avô— ZUMALA BONOSO — mandam celebrar na
próxima terça-feira dia 16, às 11 horas, na Igreja H. $.

Mãe dos Homens à Rua da Alfândega, n.° 54. \.
12125

ã

À SANTA MARTA ,
Agradeço a graça alcançada.

NILDA '

A Sinta Füomena agradece
o milagre.

ELMARIKA
I 2HJ1

Ao poderoifiilmo Menino
Jemi de Araco.tt e a B. Miguel
Arcanjo, agradeço multai gra-
çai. M. ROSE.

14046

CATÓLICAS

Sagração de
novo bispo

Hoje é o dia da sagração
de D. Mário Gurgel, no*
meado Bispo o 24 de feve-
reiro de 1967. D. Mário
nasceu em Iguatu, Ceará, »
22 de oulubro de 1921. Foi
para jundiaí com nove anos
e inpressou no Scmindrio
dos Padres Salvatorianos
daquela cidade. Foi ord. •
nado no Rio de Janeiro por
Dom Jaime Cdmara, a 29
de junho de 1944, após ter
teito curso de Filosofia e
Teologia em São Paulo-
Dedicou-se ao trabalho em
Jundiai, na Capital de Sfio
Paulo e no Ceará, em Pa-
rangabà e Barbaiha, exer-
cendo a cura de almas em
paróquia e ensinando em
oindsló e na Faculdade de
filosofia, ond« ministraua
cultura religiosa e íntrodu-
çáo à Filosofia. Nessa épo-
ca, trèt dc seus alunos eram
pastõ.j-es batistas. Final-
mente, dedicou-se também
ao Apostòlado Leigo, tendo
trabalhado na Legião de
Maria por 11 anos, o que o
fêz percorrer quase todo o
Brasil. Tem publicados os
seguintes liuros: Pais de
Sacerdotes (trad. do ale-
mão), Vamos Começar a
Legião e A Legião de Ma-
ria e o Decreto do Aposto-
lado Leigo. Em feuereiro de
1966 foi nomeado subsecre-
tário geral da CNBB e logo
após sua nomeação para
Bispo Auiiliar do Rio de
Janeiro íoi escolhido pelo
Cardeal Câmara para ser
Vigário Episcopal da Pie-
dade, devendo portanto co-
orden. r 38 paróquias que
vão do Encantado a Maré-
chal Hermes e Jacarepa*.
guá, atingindo também às
paróquias uteinhas da Leo-
poldina. A posse de D.
Mário Cl.0 bispo salvato-
riano brasileiro!, está mar-
cada para o dia 11 de ju-
nho, no Vicariato Episcopal
da Piedade.

Domingo
de Pentecosteg

Dez dias depois da As-
censão do Senhor celebra-
se a festa de Pentecostes,
isto é, a descida do Espí-
rito Santo sobre os Aposto-
los, então reunidos no Ce-
náculo, em companhia da
Virgem Maria.

Pentecostes significa cin-
qüenta, pois a descida do
Espírito Santo verificou-se
50 dias depois da Ressur-
reição de Nosso Senhor .

Desceu o Espirito Santo
em forma de linguas de fo-
go, uma sóbre cada discf-
pulo, no meio dc tremen-
da tempestade.

Após a descida do Espiri-
to Santo, tornaram-se os
Apóstolos homens santifi-
cados, ilustrados, corajosos,
fortes, em vez de ignoran-
tes, fracos e imperfeitos.
Passaram a falar várias Un-
guas, tornando-se assim ca-
pazes de propagar a dou-
trina de Jesus a todos os
povos.

Também tiveram o dom
das profecias e dos mila-
gres e rom isso logo conse-
guiram milhares de conver-
soes.

Dessa forma provaram a
di.indade do cristianismo,
cessando tais dons logo que
se radicou bem a religião
cristã.

— * —

"São abençoados e
favorecidos por Deus
os que amam, e louvam
a sua Santisma Mãe."

S. Boaventura

OR. MIGUEL CALMON
DU PIN E ALMEIDA

(Falecido em Salvador - Bahia)
A Família de DR. MIGUEL CALMON DU PIN E

ALMEIDA, profundamente agradecida pelas maniles-
(ações de conforto e pesar recebidas por ocasião do
seu falecimento, convida a seus parentes e amigos
para a missa que fará concelebrar por sua alma, às 10
horas, da mréxima terça-feira, dia 16 do corrente, na
Igreja da Candelária.

DR. MIGUEL CALMON
DU PIN E ALMEIDA

(Falecido em Salvador - Bahia) .
A Diretoria do Banco Econômico da Bahia S.A. pro-

fundamente consternada pelo inesperado passamento
do saudoso Diretor-Superinlendenle Doutor MIG1JJ.L
CALMON DU PIN E ALMEIDA, convida os seus Parei.-
tes e Amigos para a missa a ser rezada,.em sufrágio
da sua Alma, na Igreia da Candelária, às 10 horas da
próxima terça-feira, dia 16 do corrente.

DR. MIGUEL CALMON
DU PINE ALMEIDA .

A Aliança da Bahia Capitalização Si. convida a
digníssima Família e Amicos do seu antigo Diretor e
saudoso Amigo DR. MIGUEL CALMON DU PIN E AL*
MEIDA falecido na Bahia, nara a missa que manda
celebrar em sufrágio de sua Alma, na Igreja da Can-
delária, às 10 horas da próxima terça-feira, dia 16 do
corrente.  ' 

.

DR. MIGUEL CALMON
DU PIN E ALMEIDA

Os Funcionários do Banco Econômico da Bahia S.A.
convidam a excelentíssima Família e os Amigos do
pranteado Diretor-Superintendenle DR. MIGUEL CAL-
MON DU PIN E ALMEIDA para a missa que mandam
celebrar na lareia da Candelária, pela sua saudosa
memória, às 10 horas do dia 16 do corrente, terça-
feira, confessando-se H*«d* ^ aldeados pelo f«m-
parecimento a êste alo de fé cristã. 70629
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GERICO m
¦:-***; *. v». «ç<«*¦ ..'»•*, lt3 .'4

•••Ai. ' ¦ -f-i '
V. ¦¦' ; Jardim América parece

nâo pertencer ao Mo
¦ - A descrwjç* toaou conta J4 dos moradores e dos co-• merçiwtes do Jardim América, um bair» nôvç» 'è pro-
rtlssor, pois, que com pouco rtals de dez "anos de exlstên-
dá conta já com mais de 40 mil habitantes, na mais elo-
quente demonstração de que a Guanabara precisa cada vez
mais de povos bairros para abrigar sf o apenas a seus il-
lhos, mas alm a quantos a buscam para sela se radicar
na esperança, é claro, de dias melhores e de maior
conforto. A omissão das autoridades administrativas, to-
davia, em pouco tempo lhes vai matando êsse sonho tão

.carinhosamente acalentado. Èm pouco seátem eles que me-
lhor teria sido se não se tivessem deixado seduzir pela
tentação du maravilhas de que tanto ouviram falar, mas
que a realidade acabou por mostrar-lhes o erro terrível.
Sim, terrível, porque oa maioria dos casos insolúveis já
qúe nem mesmo recurso lhes resta para enfrentar'¦» longa
viagem de volta e tudo recomeçar na terra* que'abandona-
nus em busca das ''maravilhas* cariocas.

¦'-—_ Pela terceira vez em um ano teve o Gerico de visitar
o Jardim América, á rim de atender a grande número de
reclamações, justas redamaçÇes, convém salientar, de seus
moradores.-', &:&';' "¦¦' '.-. í:."^x:* y ¦¦}. ¦-. • •.. ¦'¦.'.,

Desta feita, nSo foram apenas os moradores dali que
procuraram e que reclamaram a presença do Gerico, pois,
que, os comerciantes da localidade também se fizeram pre-
sentes com veemência verdadeiramente inusitada, mas ner-
feitamente justificável ante o prejuízo que lhes vêm cau-
ssndo aqueles que deveriam ser os primeiros a protege-
los 8nte os benefícios que deles'*recebem através dos im-
postos e taxas.

RUA JORNALISTA GERALDO ROCHA 
'

. Esta rua, que parece ser a. principal do bairro, diz
bem do descaso votado pelas autoridades responsáveis
àquela localidade. Trata-se dé artéria ampla e dotada de
duas pistas largas, separadas por1 canteiros à guisa de
refúgio central A sua pavimentação, que era. de asfalto,
praticamente já desapareceu. Foi inteiramente desagre-
gada, cedendo lugar aos buracos, valas e crateras. Hoje
apenas vestígio de asfalto, e muito de raro em raro, sc
observa..naquèísi via .pública, pára desespero dos comer-
dantes locais, pois que à passagem dos ônibus, que nin-

' guém sabe como ainda conseguem transitar por ali, le-
vanta-se densa nuvem de pó que invade os estabeleci-
mentos, entranhando-se sa mercadoria o causando, assim,

•sérios prejuízos aos comerciantes, já que freguês nenhum
acdta depois qualquer daqueles objetos, mesmo com re-
duçío tentadora dos preços.

Noa dias chuvosos a situação se torna mais grave,
pois que os veículos por ali transitam com dificuldade,
existindo alguns pontos onde se formam atoleiros intrans-
ponivds, conforme ocorro nas proximidades do n.° 600.
Os caminhçes |t$am e nlo podem.entregar, as-mercado-
rias quo levam para os estabelecimentos ali localizados.
E com isso, os prejuízos aumentam. Reclamam todos con-
tra o aumento da taxa de água. Um comerciante que por
todo o último ano pagara 119 mil cruzeiros antigos, este
ano. já pagou apenas.pdo primeiro trimestre 60 mil du-
zeiros antigos. Também os impostos elevaram-se de 108
para I50;mil cruzeiros antigos. Como se vê, os aumentos
das taxas e impostos ali não estSo de fazer graça a nin-
jçiém. Afirmaram os moradores « comerciantes que se,a
este aumento ocorresse ao menos uma melhoria nas con-
<Ujões locais, certamente ninguém estaria-se queixando,
ttgora o que nfio podem é sofrer tal sangria em suas bôl-
sas sem nenhuma compensação, mas antes pelo contrário:
com a agravaçfio dos problemas locais.

TRANSPORTE EM PERIGO
Já desde algum tempo os ônibus que servem à pc-

pulaçáo local estão ameaçando retirar-se dali ante o cs*
tado de verdadeira calamidade pública em que se cn-
contram as ruas daquele bairro. Tão grave 6 a situação
que o governo do Estado prometeu resolver o problema.
Efetivamente para lá fora» enviados trabalhadores que
há três meses não conseguiram recapar nem cinqüenta me-
tros, o que diz bem da morosidade e deficiência dos tra-
balhos. Pior que -tudo, conforme acentuaram os morado-
res, é que vários camlnh6es.de pedra britada foram ali
descarregados para dias depois voltarem a ser carregados

BANCO B0HVISTB S.A.
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cem as mesmas pedras,. que foram levadas para outro
bairro da cidade. Temem agora e com toda razão, quan-
tos ali residem ou trabalham, que a continuar a deterio-
raçfio das pistas de rolamento, em pouco' nfio mais pos-
sam contar com os ônibus, único meio de transporte de" qúe'distem.TERRENOS DEVOÍ-UTOS E ÜXQ

O problema dos terrenos devolutos naquela locali-
dade em nada difere das demais regiõej da cidade. Os
fiscais do Estado simplesmente os ignoram; de modo que
seus donos nfio são chamados a limpá-los, murá-los e a
construir o passeio correspondente, Êsse fenômeno ocorre
mésmq na rua principal, onde alguns terrenos dessa na-
tureza se acham enquistados entre dois estabelecimentos
comerciais, tíazendo, como nâo poderia deixar de ser, tôda"uma série de inconvenientes. Um deles, o pior mesmo,
no dizer dos moradores, é o 'mosquito, que nfio deixa'nin-
guém.conciliar o sono. Cresce exageradamente o mato e
a água da chuva se encarrega dé completar o habita*/
para o mosquito perturbador e enervante, ,:"'.'."..",/•.,.,•' A. ausência dos homens do Departamento de Limpeza.Urbana ali é lato consumado.,Para ales nfio existe o Jar-dim Guanabara, Vez oü outra são vistos na Vila Esperança,nas proximidades, mas no Jardim América não; Por êssemotivo, os moradores jogam o lixo de suas residênciasna rua, nfio raro, obstruindo-a. A cada cinqüenta metrosencpntrarse uma lixeira. O número destas é tão impres-sionanteque o senhor Daniel qúe lá esteve com, o Gericonão vacilou em afirmar que lá havia muitcóinaís súçur-
sais da sapucaia que ponto dé parada de ônibus em tôdaá cidade. Os moradores dali, quando nfio suportam mais--* íedentlna, ou quando o monturo? já vai muitoNalto, nfiovacilam em incendiá-lo, o que de certo modo alivia o
problema por alguns dias. Depois, é claro, o problemavolta com a mesma se nfio maior intensidade para afli-
çfio dos moradores da localidade.

','; 
,/.-' TlRIUDíO DA COHAB 

''..'

'. L* __ÈÉá ;2fc-Quadra,4» *f«te 4, locáWá^(nm"terrehoda COHAB, qu^está inteiramente abandonado. O matonele vai alto e vem servindo de ponto de reunião de deso-cupados e maus elementos. Parece que a COHAB, enquan-to ali nada constrói, poderia ao menos mandar limpá-loe murá-lo convenientemente. ,
'.;*-';¦, ILUMINAÇÃO PÚBLICA''*'' ' 

\ 
'r\

Queixam-se; também, amargamente os moradores dalicontra a péssima iluminação pública da localidade. A noitea escuridão é praticamente total, pois que além da luzser ruim, também multas lâmpadas foram quebradas pe-los maus elementos, que desde multo tomaram prática-mente aquela localidade para palco de suas tropellas. EIsso, ao que asseveraram os moradores, devido à faltade policiamento local. Informaram-nos que no' último dia9 realizou-se ali a inaugurado simbólica do Posto Poli-ciai, construído pelos moradores e comerciantes aa Rua 15,esquina de 27. E já no dia 10, às ShSOmin da manhã, ve-rificava-se 6 assalto a um bar da Rua Magalhães Barata,resultando em grave ferimento para o seu proprietário, quese encontra em estado desesperador no Hospital. SouzaAguiar* J5 isso, acreditam, se deve pelo fato de, ihaúgu-rad,á. Oj Posto, não se lhe ter dado desde logo condiçõesde fuhclonarnenfo efetivo.' ""...:
GINÁSIO I
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JÚRI CONDEM A 6
ANOS MATApORA DO'A$VQGAJ)0<M BB

' ' Por çinèo votos contra dois, o I Tribunal do
Júri condenoiij- ontem, a funcionária do Clube Mili-
tar Ely Cisneiros , da, Costa Heis, a ¦ seis anos de- •çe-f.
clusão por ter assassinado, com um tiro de revólver,
o advogado do Banco do Brasil Válter Hatab, no

vdiã .9 de setembro de. 1965.
Ely poderá ser julgada novamente, uma'vez

que a decisão dós jurados nlo foi unânime, dando
margem para apelação. y .

_ .'. • CRIME \ ,.-
' O crime, qué ocorreu no lr>-
terlor do apartamento CJ5 da
Rua.Bento Lisboa, 184, foi mo-
tlvado por ter a vitima tarai--,
liado um romance que mantl-
nha havia, 17 anos com Ely. -
!¦ O promotor .Carlos Alberto
Torres de ilelo a, o advogado» <
Joso^de f^Aiò \Í^to,/_antr.<>--
&d_,:pqHt.r'fan^a'!'dav!.vi*Ui-M .
para íunelonar como asslsten-
ta de acusação, sustentaram a
tese de- homicídio doloso, uma

vez que a ré nfio ofereceu'con-
diçoes de defesa a Válter.

Porém, os advogados José
Valadlo e Gelagn Ortlz,. quo
funcionaram na defesa, da fun-
donárla do Clube Militar, ale-
•-aram 'legitima defesa porque

-a ré estava,sòzlpha no aparta-
msnto com Válter, quando rc-
sOlveu desfazer o romance,
tendo êle tentado agredi-la
com o tampo do vaso sanitá-
rio que quebrara momentos
antes de ter ocorrido o disparo.

ORGANIZADA NA GB
QUADRILHA PARÁ
ROUBAR TAXÍMETROS

¦'""'¦'i-v .•:•".';¦¦ •' ;. ' '
- Depois que o nôyo Código de Trânsito deter-

è mmpu que, nas cidades com oiais de 100 mil h-ábi-
. tantes, ps táxis são obrigados a usar taxímetros, uina

quadrilha de ladrões especializou-se em roubar aqiiê-
. les aparelhos.

Conhecidos marginais pjganizaram-se e estão le-;
vandó ós toxímetros dos carros que ficam estaciona-
dos nas ruas.
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CONDENAM "' ;
Ely Cisneiros da Costa Reis aguarda a decisão

Quarenta mil pessoas ali residem, o que dá bem umaidéia da população colegial, pois, não obstante, não háum ginásio sequer naquele bairro.
HOSPITAL

Idêntico fenômeno se observa em relaçfio a hospital.Há necessidade urgente de instalar-se um Hospital dePronto Socorro no Jardim América, pois'que, no momento,'. seus moradores, nas emergências, têm dè valer-se do Hos-
, pitai Getúllo Vargas, que, embora distante; é o único quetêm mais A mão, o que dá a dimensão exata da, falta deassistência hospitalar naquela região.'. ' •'¦ , .

'PLAy-GROUND"

Grande é também o número de crianças daquele bair-ro, como grando è também ali o número de terrenos de-volutos. Pois bem,' nem por isso os administradores co-
gitaram até hoje do instalar ali um ploy-oround para agarotada local, o que explica o jogo de bola de gude atomesmo no meio do mato, conforme tivemos ocasião deverificar quando de nossa última, visita àquela localidade.

TEMPO DE PAZER
Ante os impostos e taxas que vem sendo cobradosdos moradoras a doa comerciantes do Jardim América, pa-rece-nos ser tempo já de o Governo do Estado tomar co-nheclmento da existência daquele populoso e promissorbairro, determinando que se faça ao menos alguma coisapara justificar os pesados impostos dali arrecadados.

SENADO FEDERAL
O negócio montado pelos la-

rapios é altamente rendoso,
uma vez que cada aparelho
roubado £ vendido a NCrs ...
800/». Secundo apuraram, as
autoridades da Delegada de
Boub^iejrurtqj, -p assalto •-carros: cpuMsíelio.áég^inte: O»
ladrícs forçam o vidro que*
bta-ventg do veiculo, penetram
no táxi e, com úma chave de
íénda qu alicate, retiram a pe-
ça. A operação ê repetida uma
média de nove vezes por dia.
Secundo ainda os policiais, a*
BÚtqHdades > do -! Departamento

/'>ii. Transitei'.So deveriam à*>
torliar o emplacamento e a eo-
locaçSo de ' taxímetros sem
prévia vistoria, par» dificulta-
a açío dos meliantes. Como'
afirmaram, tal providência, de*
veria ser complementada com

a organização dè um arquivo
eom o número de origem d*
cada taximetro. vinculado à
marca do carro, série de fa-
bricaelo _. outras especjflea-
ções. O titular daquela dele-
gacla'espalhou sete auxiliares
por pontos estratégicos da blr'
dade, como praças públicas e

..Jardins, para ver se conser
guem prendem os ladraes. '

MOTORISTA LADRÃO

Recentemente, policiais da
Delegacia de Roubos e Furto*

; prenderam o motorista profif-
slòlnal Paulo Laurentlno da
Silva, 6 "Paraíba", especialis.

. ta em roubar taxímetros de
carros. A prisgo verlflcou-se
na Rua Vinte e Quatro de
Maio.

Concurso Público para Guarda de
Segurança e Mrfoiírfa • •

11 Inscrições atófas, m MaÍ^ÈTI .
de maio de 1967, de acordo com edifaís
buplicados no Diário do Congresso Nacional
de 6-5-67, ' Sp^l|iiÇ||

Os candidatos serâò alendidb$ nè JèKo
Negro do Edifício do Congresso, das í às
12 horas j^fSlííi.^ t
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A SAOEx - através do FAECO
FUNDO AUTOMOBILÍSTICO DE
ESFORÇO CONJUGADO - torna

realidade para os Cariocas o
o sonho do carro próprio.

Você, que n&o poderá participar da l.a Assembléia no próximo dia 26
(ai inscrições já foram encerradas) capitalizará prioridade « cotas,
aumentando as suas chances cora a próxima Assembléia em junho.

Se você ainda não é associado, Inscreva-se o quanto antes.

O FAECO CONTINUA RECE-
BENDO PARTICIPANTES

í i (:¦•¦¦:
V 1 ,.'C\V:j'':
i.-:,!vy < ¦
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Nem ponto do -6nibns escapa do mato no
„¦ Jardim América

VENDAS EXCLUSIVAS:

SOGIMA
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES ITDA.

Escritório Central; Àv. Almiranie Barroso, 90 - sala 703LoJa:Av.^&Çopacãbaj^i075íWl .**"•'.**
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POLÍTICA SALARIAL BAIXA
NÍVEL DAS UNIVERSIDADES

Manoel Antônio Barroso

PEDIDO ATENDIDO
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l O sr. Tarso Dutra prometeu às m&ças que vai falar com o secretário de Educação para resolver o problema

NUTRICIONISTAS PEDEM A
MINISTRO OFICIALIZAÇÃO

O ministro da Educação, sr.
Tarso Dutra, prometeu às gre-
vistas da Escola de Nutrição
da Guanabara que vai pro-
curar saber do secretário de
Educação, sr. Benjamim de
Morais, quais as dificuldades
para a oficialização da escols,
propondo-se como mediador
da questão ao ser procurado
na manhã de ontem, durante
a visita à Cidade Universltá-
ria, na Ilha do Fundão, pelas
alunas Glória Flscher e Maria
Heloísa Campos,

As estudantes explicaram ao

ministro que a Escola de Nu*
trição existe há dez anos, mas
não obteve ainda a oficializa-
ção, não obstante a profissão
de nutricionista já esteja de-
vidamente reconhecida, lm-
passe que muitas vezes impe-
de às formandas de exercer
a profissão, como aconteceu re-
centemente com as aprovadas
num concurso para a SUSEME.

A visita do ministro, acom-
panhado do reitor Moniz de
Aragão, prolongou-se de 10 às
14 horas. O sr. Tarso Dutra
almoçou na Hha, onde foi re-

cebido pelo prefeito Mauro
Viegas.

No curso da Inspeção, ficou
sabendo através do engenhei-
ro Alfredo do Amaral Osório
que a verba deste ano é de
NCr$ 6 milhSes para as obras.
Na oportunidade, foi inaugu*
rada parte da ponte que fu-
turamente ligará a ,lllia do
Fundão ao trevo do Timbó,
união integrada ar>ra no Fia*
no Rodoviário Nacional como
BR-487 e que diminuirá a dls-
tância entre a Avenida dos
Democráticos em Bonsucesso

c a Ilha do Governador. A
ponte íoi Iniciada há 7 anos
ficando parada por longo. pe-
riodo. Está atualmente eom
250 metros de extensão e ten
duas pistas.

Nas obras da Ilha do Fun-
dão já foram gastos NCr$ . 17
milhSes, de acordo com as pre-
visões mais NCr? 282 milhSes
terão de ser empregados até
a conclusão dos trabalhos.
Segundo os cálculos do preg
íelto Mauro Viegas, isso de-
mandará mais uns três anos.
As obras foram iniciadas há
20 anos..

SANTA CATARINA FÊZ EM 5
ANOS SUA UNIVERSIDADE

Fernando Lemos

FLORIANÓPOLIS — Com
uma máquina de escrever
emprestada por uma loja
comerical, papéis cedidos
por outra loja, uma casa e
um terreno no centro da ci-
dade, onde foram encontra-
das e mortas mais de 50 co-
bras e lagartos, o reitor
João David Ferreira Lima
e o secretário-geral Aluísio
Blasi instalaram em 1962,
oficialmente, a Universida-
de Federal de Santa Cata-
rina — UFSC, em Floria-
nópolis. Hoje, cinco anos
depois, a escola conta com
2.149 alunos matriculados
nas Faculdades de Mediei-
na, Farmácia e Bioquímica,
Odontologia, Direito, Servi-
ço Social, Ciências Econõ-
micas, e ainda Filosofia e
Engenhal-ia Industrial, já
localizadas no campns uni-
versitário.

Possui 628 funcionários,
a maioria dos quais profes-
sores, com uma idade mé-
dia de 29 anos, c já diplo-
mou cerca de 370 estudan-
tes. No local onde foram
mortas as cobras e lagar-
tos, na Rua Bocaiúva 60,
em Florianópolis, funciona
a reitoria, a Imprensa Uni-
versitária, e a parte admi-
nistrativa da UFSC, uma
das mais bem organizadas
e mais bem equipadas do
Brasil, com material, em
grande parte, importado da
Alemanha Oriental. A pri-
meira máquina de escrever
utilizada na UFSC, que era
emprestada, foi comprada
e agora pertence ao reitor
João Davjd Ferreira Lima.

CRIAÇÃO

Desde 1956, quando foi
federalizada a Faculdade de
Direito de Santa Catarina,
da qual era diretor o atual
reitor da UFSC, tomou cor-
po a idéia de se criar uma
universidade federal que
congregasse as diversas fa-
culdades particulares es-
parsas já existentes.

O sr. João David Ferrei-
ra Lima, diretor da primei-
ra faculdade catarinense a
ser federalizada, recebeu o
encargo de preparar um re-
latório que seria enviado
ao então presidente da
República, sr. Juscelino
Kubitschek, pleiteando a
união de todas as faculda-
des em uma Universidade,
a Universidade Federal de
Santa Catarina. Foi solici-
tada uma audiência com o
presidente da República,
sendo entregue ' memorial
assinado por todos os dire-
tores de faculdades ca-
tarinenses. Imediatamente,
o presidente Juscelino
Kubitschek ordenou que
fôsse preparada a mensa-
gem que seria enviada ao
Congresso Nacional.

MENSAGEM

Depois de elaborada, a
mensagem íoi ao Congres-
so, onde, com a ajuda do
então deputado federal Os-
mar Cunha, foi aprovada *e
transformada na Lei n.°
3.849, que criou a Univer-
sidade Federal de Santa
Catarina — UFSC, criando
também a Universidade Fe-
deral do Rio Grande do
Norte.

A Universidade Federal
de Santa Catarina foi pia-
nejada e, em 1961, o pa-
trimônio das faculades par-
ticulares já existentes foi
transferido para a União.
Imediatamente, em setem-
bro do 1861, foram nomea-
dos os primeiros 60 profes-
sores interinos e escolhido
o reitor, & professor e dl*

retor da Faculdade de Di-
reito, João David Ferreira '
Lima. No prédio da reito-
ria, na Rua Bocaiúva, 60,
em Florianópolis, já livro
das cobras e lagartos que
habitavam os jardins mal
cuidados de uma casa co-
lonial que pertencera a
imigrantes alemães, em 12
de março de 1962, foi ins-
talada oficialmente a Uni-
versidade Federal de San- ¦
ta Catarina — UFSC, atual-
mente uma das mais bem
equipadas do Brasil.

IMPRENSA

Com três linotipos, dois
dos quais adquiridos ao ex-
tinto Diário Carioca, e uma
máquina impressora cilín-
drica, uma das únicas em
funcionamento no Brasil,
importada da Alemanha
Oriental, a Imprensa Uni-
versitária, instalada nos
terrenos da reitoria, em
Florianópolis, em casa pré-
fabricada, atendeu durante
o ano de 1966 a 471 solici-
tações de serviços, auferin-
do uma receita de cerca de
NCr$24mil.

Seu diretor é o professor
Teodoro Rogério Vahl, e
tem pequeno número de
funcionários especializados,
que receberam ^nsinamen-
tos de técnicos alemães. Tô-
das as publicações da Uni-
versidade, incluindo após-
tilas, boletins informativos
e relatórios da reitoria, sáo
impressos na Imprensa Uni-
versitária. Ainda êste ano,
será instalado o equipamen-
to de clicheria, adquirido
na Alemanha Oriental atra-
vés de convênio com a Uni-
versidade.

OBRAS
No campus universitá-

rio, no bairro de Trinda-
de, em Florianópolis, es-
tão sendo concluídas as
obras do Pavilhão de Me-
cânica da Escola de Enge-
nharia Industrial, inician-
do-se a instalação do equi-
pamento, já adquirido pe-
Ia escola na Alemanha
Oriental. Também o Pavi-
Ihão de Administração da
Escola de Engenharia In-
dustrial, no campus com
uma área total de 950 me-
tros quadrados esta sendo
concluído. Êste Pavilhão
terá cerca de 6.200 metros,
quardados. ¦

Ainda no campus univer-
sitário, em face da expan-
são da escola, tornou-se
necessária a construção de
mais um pavilhão"B" da Faculdade de Fi-
losofia, que terá uma área
de 2.700 metros quadra-
dos. O estaqueamento do
Hospital das Clínicas já
íoi iniciado, e as faculda-
des de Ciências Económi-
cas, Direito, Odontologia e
o Instituto de Antropolo-
gia foram ampliadas.

A Universidade Federal
de Santa Catarina decidiu
que somente serão transfe-
ridas para o campus uni-
versitário as faculdades,
quando realmente houver
condições, evitando que as
obras permaneçam parali-
sadas. Assim, depois de
concluídas as obras das
Faculdades de Engenharia
Industrial e de Filosofia,
será iniciada a construção
de outra faculdade, prova-
vclmcnte a de Medicina.

REFORMA

Um Grupo de Trabalho
constituído pelos profes-
sores Roberto Mundell de
Lacerda, Paulo Henrique
Blasi, Ranulpho José de
Souza Sobrinho, Miguel

E.D.M. Orofino, Aníbal
Nunes Pires, Airtoa Ro-
berto de Oliveira e Vai-
mir Dias, sob a presiden-'
cia do Reitor Ferreira Li-
ma, reunindo-se duas vê-
zes por semana, está estu-
dando uma reformulação
da Universidade, para que
se adapte ao Decreto-lei
n.° 53, depois reformulado
pelo de n.° 252. A refor-
ma, já planejada, alterará
substancialmente toda a
estrutura universitá-
ria, dando maiores oportu-
nidades aos estudantes e
facilitando a unificação
das áreas de ensino com
possibilidades de uma
maior integração entre
corpos docente e discente
da Universidade.

Se revogados alguns
itens do decreto 252, pos-
sibilitando a divisão da
UFSC em Instituto, para
os dois primeiros anos bá-•sicos, com encaminhamen-
to posterior aos centros,
ligados aos departamen-
tos, estes serão , divididos
em:. Biologia, Psicologia,
Filosofia, Teologia, Mate-
mática, Física, Química,
Geo-ciências, História,' Ci-
ências Sociais, Econômico-
Administrativo e Estatísli-
co, Línguas e Literatura
Estrangeira, Línguas e Li-
teratura Nacional e Antro-
pologia e a Documentação;
os centros de estudos, de-
pois de concluídos os "de-
partamentos", serão dividi-
dos em Centros Biomédicos,
tecnológicos, sócio-econô-
micos, agropecuários e de
educação. A manutenção,
das faculdades como esco-
las isoladas é, segundo o
Reitor Ferreira Lima, o
único erro do Decreto-lei
n.° 252.

Para o reitor, o impor-
tante é criar uma Univer-
sidade sem os vícios de fa-
culdades isoladas. "A re-
forma universitária propôs-
ta pelo Decreto-lei n.° 53,
reformulada pelo do nume-
ro 252, declarou, apesar de
não extinguir as faculda-
des, nos termos em que
existem, não mais admitem
a vitaliciedade de cátedra-
ticos, o que representa um
progresso".

Acha o reitor que a
maior virtude da UFSC íoi
a eliminação da burocracia,

o que faz com que universi-
dades de todos os países
requisitem funcionários da
Escola para que organizem
seus Departamento de
Pessoal.

MATERIAL *

Mostrando-se contrário à
política de aquisição de
equipamentos técnicos sò-
mente em Universidades
americanas, estabelecendo-
se, conseqüentemente, íron-
teiras ideológicas, o reitor
Ferreira Lima, apesar das
dificuldades alfandegárias,
importou mais de 807o do
material necessário ao fun-
cionamento da Universida-
de da Alemanha Oriental,
recusando convênio com a
USAID.

UNIVERSIDADE

»A vida na Universidade
Federal de Santa Catari-
na começa cedo. Às 7h da
manhã, Ademar, o motoris.
Ia mais antigo de Floria-
João David Ferreira Lima,
nólis, vai à casa do reitor
bem perto do prédio da
Reitoria, e n c o ntrando-o
quase sempre já a meio
caminho, com os óculos do

arcos e lentes grossos e o
terno escuro.

Vítor Mundell de Lacer-
da, vice-reitor da UFSC, ó
o primeiro achegar, abrin-
do as grandes portas da
casa colonial onde está lo-
calizada a Reitoria, que an-
tes havia pertencido a
um casal de emigrantes
alemães, abandonada por
algum tempo com fama de
ser "mal-assombrada" on-'
de, segundo a população'
catarinense, h a b i t avam
fantasmas, funciona hoje a
parte administrativa da
Universidade Federal de
Santa Catarina.

Mas depois de adquirido
o terreno — "de prejien-
te", pois estava abandona-
do, funcionários da Reito-
ria — "os primeiros, entre
os quais o próprio reitor",
tiveram de matar mais de
50 cobras e lagartos, ca-
pinar o matagal em volta
da casa, aparar os jardins,
reconstruir ôs portões,
abrir novos caminhos e
plantar palmeiras e flores,
além de "espantar os.fan-
tasmas da velha casa" e
pintar as paredes! Os mó-
veis foram construídos pe-
los próprios funcionários,
de maneira funcional, e, ali,
estão instalados o Gabinete
do Reitor e a parte admi-

¦ nistrativa da Universidade,
além de ser local de reu-
nião do Conselho Universi-
tário. Nos fundos do ter-
reno, foi intalada a Im-
prensa Universitária, em
casa pré-fabricada.

As aulas nas oito facul-
dades começam bem cedo,
já que a maioria dos estu-
dantes trabalha em outro
horário. Às 7h30min, os
professores já chegaram as-
sim como a maior parte dos
alunos. Por volta de 8 ho-
ras o reitor, acompanhado
do vice.reitor, visita todas
as Faculdades, voltando pa-
ra o almoço em sua casa.
Depois volta ,'. Reitoria,
bem perto. Todos os fun-
cionários dedicam tempo
integral à Universidade,
inclusive professores e os
alunos que podem fazê-lo.

CONTRIBUIÇÃO

Um morador da zona po-bre de Florianópolis, pintoro pai de dois filhos — um
casal —, deu ao reitor Fer-
reira Lima o exemplo da
importância da Universi-
dade Federal de Santa Ca-
tarina: seu filho está cur-
sando a Faculdade de En-
genharia e sua filha estuda
Medicina na UFSC. Esta,
segundo o reitor e os pro-fessôres da UFSC, é a gran-de contribuição da Univer-sidade, bem organizada e
mantida por funcionários
que realmenle Jhe dedicam
o tempo — a maioria tra-
balha em regime de hora-
rio integral.

Para o reitor João Da-
vid Ferreira Lima, um ho-
mem simples, com óculos
de aro grosso, o gesto do
pintor da zona pobre deFlorianópolis represenia
mais do que as diversas
cartas cie elogio que rece-beu cie técnicos estrangei-
ros, depois de visitarem aUniversidade. Ela mos'.* arealmente a importância da
UFSC tíanlro do processode desenvolvimento cie
Santa Catarina. A reuniãc
das diversas faculdades
particulares em uma uni-versidade pública repre-
sentou, segundo o reitor,
uma grande oportunidade
para as classes pobres do
Estado.

O Brasil pertence ao cha-
mado grupo das pações em
vias de desenvolvimento e,
como tal, tem economia
modesta e baixa renda per
capita. Esse status çaracte-
riza**se.pela falta de mão-
de-obra qualificada pari o
desenvolvimento, poucas
oportunidades de educação
para o povo e daí uma in-

• lima elite universitária ain-
da incipiente em face do
progresso tecnológico e cl-
entíflco. \

Uma das características
de uma nação em vias de
desenvolvimento é o êxodo
de cientistas e professores
que buscam uma remune-
ração mais condigna no ex-
terior como ocorre no Bra-
sil, em razão da baixa po-
lítica salarial' imposta aos
educadores e cientistas.

CONFLITOS

O tema atual do Brasil
é a Universidade. Relativa-
mente nova entre nós. Sem
tradição o estruturalmente
inadequada.. Seu aparelha-
mento é estatisticamente
lento, arcaico. A explosão
demográfica o está solici-
tando ao máximo. E sua
incapacidade orgânica é
causa permanente de atri-

.tos e explosões que provo-
cam ás periódicas crises
entre estudantes, professo-
res e autoridades. O prin-
cipal problema é evidente-
mente o professor. O ensi-
no superior no Çrasil pos-
sul uma das mais baixas
relações de alunos por pro-
fessor em todo o mundo.
De um lado, ,há professO-
res qüe não cumprem os
horários estabelecidos le-
galmente, e de outro há
professores que cumprem
suas obrigações mas o que
percebem é insuficiente pa-
ra sua própria manutenção.

As universidades federais
cêr.!a de 80% — estão

diante de um impasse. Ou
perdem seus grandes va-
lôres ou servem-se de pro-
fessôres que acumulam vá-
rias atividades para poder
sobreviver. As melhores
vocações de magistério são
atraídas para a empresa
particular, sobrando para o
ensino os que muitas vê-
zes não possuem as qualir

dades necessárias para a
transmissão de conljecimen-
to e de ensino da'pesqui-
sa aos jovens.

A política salarial do Go-
vêrno np campo da educa-
ção não atende às necessi-
dades dós professores nem
às dos alunos que' estudam
numa universidade de tem-
po parcial, sem pesquisa,
recebendo apenas aulas teó-
ricas ministradas por mes-
três apressados para outros
afazeres. O nível de remu-
neração ao magistério ofi-
ciai é humilhante se com-
parado com os de univer-
sidades estrangeiras e até
mesmo com o de escolas
isoladas particulares e uni-
versidades brasileiras em
regime de fundação (Bra-
sília). t

QUADRO
COMPARATIVO

O professor Lindolpho
de Carvalho Dias, da Es-,
cola Nacional de Engenha-
ria, era recente pronuncia-
mento ho Conselho Uni-
versitário da UFRJ, mos-
trou os dados comparativos
entre os salários pagos por
algumas universidades bra-
sileiras, mostrando o dese-
qullibrio entre os salários
nas universidades federais,
na de Brasília e nas escolas
isoladas.

O trabalho mostra que
nas universidades federais
os cargos e vencimentos do
pessoal docente são regula-
dos pelo Estatuto do Magis-'
tério Superior o. pelas leis
federais. Existem as seguin-
tes posições: auxiliar de cn-
sino (contratado), professor
assistente, professor adjunto
e. professor catedrático, com
gratificações de 5% por
qüinqüênio, salário-íamilia
de NCr$ 10,00 por depen-
dente, além da gratificação
por tempo integral, de
100% sobre o vencimento
básico. Porém esse benefi--
cio que deveria ser conce-
dido a todos, quase sempre
é negado por insuficiência
de recursos. Na Universi-
dade de Brasília os cargos
são preenchidos mediante
contratos, obedecendo às

ARQUITETURA ENTRA
EM GREVE DE FOME
AMANHÃ EM S. PAULO
SÂO PAULO (Sucursal) — Alunos e excedentes da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que con-
tinuam dentro da escola que ocuparam há alguns dias,
vão iniciar amanhã uma greve -de fome,, acusan-
do a diretoria de inerte diante dos problemas da fa-
culdade.

Enquanto isso, o Governo não atendeu aos 'ápe-
los dos estudantes de Botucatu, que chegaram a São
Paulo -após uma marcha de três dias, é que estão
acampados a três quilômetros do Palácio dos Ban-
deirantes, porque as barracas que armaram nas ime-
diações do Palácio tiveram do pô-las abaixo por or-
dem da Policia.

deralizaçSo do estabeleci-
mento.-

Também os estudantes da
Faculdade de' Medicina de
Taubaté pretendem encontro
com o presidente. Chegaram
daquela cidade e montaram
quartel general na Rua da
Consolação, 1222. Uma co-
missão, escolhida' entre os
300 que fazem parte da co-
mitiva, tentará avistar-se
com o presidente.

MAIS ACAMPAMENTO

Ontem, às 9h, cerca de 300
estudantes de Medicina da
cidade de Sorocaba também
acamparam na capital, mas
nas proximidades do Hòr-
to Florestal, onde se hospe-
dará o presidente Costa e
Silva. Tanto os estudantes de
Botucatu comoos de Soro-
caba reivindicam recursos
para o aparelhamento dos
cursos de Medicina e do
Ciências Biológicas.

MACKENZIE

Seis mil estudantes da
Universidade Mackenzie estão
em greve há dois dias, con-
tra o aumento de 50 por-
cento nos preços das anui-
dades. Um comando'univer-
sitário,.do qual fazem parte
alunos' daquela Universidade,
vai se dirigir ao presidente
Costa e Silva pedindo « íe-

RESIDÊNCIAS

O conjunto residencial da
Cidade Universitária será
motivo de discussões entre os
estudantes da USP amanha
e têrça-íelra. Há apenas 40
vagas para 400 estudantes, e
dai um número elevado de
estudantes do interior não
terá onde ficar. Os alunos
alegam que há descaso da
Reitoria para soluçíio do pro-
blema o por isso farto reu-
nião específica para tratar do
assunto.

MENOR ABANDONADO
TEM CAMPANHA DO
COMÉRCIO NO E. RIO
NITERÓI (Sucursal) — Em solenidade realizada na
manhã de ontem na sede da Associação Comercial de
Niterói, foi lançada pela sra.- Nilda Fontes, esposa
do governador do Estado, a campanha em favor do
menor abandonado, que contará com a colaboração
de juizes de Direito e prefeitos dos municípios flu-
minenses.

A solenidade, presidida pe-
lo Eovcrnadcr Geremias Fon*
tes, estiverem presentes auto-
rldad_3 est-duals e federais. A
campanha 6 coordenada pela
_m. Nilda Fontes, em colabo-
ração com o prcíldcnte do Tri-
bunal da Justiça do Estado,
dcsombfl.gjjor Jacinto Lopes
Martins, quo participou do seu
]..nrnmcnto.

ENCONTROS

A sra. Nilda Fontes, no dls-
curso do abertura da solenldR-
de, anunciou o propósito de
realizar encontros munlcii»--
pira o debate da situação do

menor abandonado, lembrei--
do que "o problema do me-
nor marginalizado deve ser
conscientizado, equacionado e,
na medida do possível, resol-
vido dentro d.i própria comu-
nidade em que se manifesta".

A prime',a dama dó Estado,
devida à emoção. nSo conse*
gulu terminar se> discurso, dei-
xando ao governador Gercn^a.
Fontes a tarefa de concluir
a sua leitura Fez um balanço
da sltuaçto de abandono da
Infância fluminense dizendo
que a sua felicidade familiar
só náo era completa porque
"nem todas as crianças tinham
um lar como os seus filhos."

Leis .trabalhistas, com as
seguintes classificações:
instrutor, assistente, piro-
íessor associado e professor
titular. O instrutor é aluno
de pós-graduação; o assis-
tente ctem que ter o «título•dè mestre, e pira os cargos
de professores exige-se o
titulo de doutor. As posi-
ções implicam em tempo
integral, admitindo-se tem-
po parcial para o profes-
sor adjunto, que/recebe de
acordo com o número de
aulas. O tempo integral é
de 50% da referência -bá:
sica, o salário, família de
NCr$ 60,00 para a mulher
e NCr$ 25,00 por filho. Os
professores podem morar
em apartamentos que sSo

.alugados pela universida-
de à base de até "15% de
seu salário básico.

O Estado de São Paulo
conte atualmente cpm
duas universidades (de São
Paulo e de Campinas) e
várias escolas isoladas, com
uniformidade dé vencimen-
tos. A gratificação por teih-
po de serviço é calculada
à razão de 5% da referên-
cia básica, por qüinqüênio;
os docentes fazem jús a
uma , gratificação igual a
40% da referência 53 es-
tadual — que no rçiomen-
to corresponde a NCf$
297,20. Assim, a gratifica-
ção de nivel universitário
é de NCr$ 118,80. Sobro
essa gratificação ainda in-
cide o tempo de serviço. A
gratificação de tempo in-
tegral corresponde a 140%
da soma dos seguintes
itens: i referência básica;
adicional por tempo de ser-
viço da referenda básica';
o adicional por tempo de
serviço da gratificação de
nível universitário. Ao
completar 25 anos o docen-
te faz jus a uma gratifica-
ção suplementar igual à
sexta parto do seu salário
básico acrescido de todas as
.ratificações anteriormente
mencionadas. O salário-ía-
milia é cajculado á razão
de "NCr$ 10,00 por filho.

VENCIMENTOS

Para exemplificar, o pro-fessor Lindolpho de Carva-
lho Dias elaborou tabelas

Governador
homenageado
no ginásio

Ô -governador Negrão, de
Lima visitou ontem o Ginásio
Estadual Orsina da Fonseca, na
Rua SSo Francisco Xavier, tendo
sido homenageado pelos alunos,
diretores' e o Circulo de Pais e
Professores pelo apoio dado &
escola quo vem de inaugurar
uma nova praça de esportes.
Acompanhado do secretário de
Educaçio, professor Benjamim
de Morais, do deputado Sa-
lom5o Filho e do c tros auto-
ridades, o governador foi sau-
dado pelo pre-idente do CPF,
sr. Fernando Dar., aluno Edson
Ferreira Filho, professor Jorge
Hélio Santos e o diretor Jaime
Fernandes Rodrigues.

dos três tipos de Universi:-
dades: Universidades iFe-
derais: Auxiliar de Ensino

inicial NCr$ 318Í50.-. e
tempo integral NCr$. 633,00.
Professor. Assistente ¦—'•re-
íerência básica.NCr$ 420,00
pelo regime pardal e NCr?
840,00 por tempo integral.
Professor Adjunto — refe-

, rência básica NCr$ 511,50
em tempo parcial, NCr$...
1.0213,00 em tempo* integral.
Proíessor Catedrático *&—
referência básica NCr$:'...
547,50 e NCr$ 1.095;00.
Universidade de Brasília:
Instrutor — NCr$ 240^00.
Instrutor II — NCr$ 34(_;00.
Assistentes — NCr$ 702,50
e NCr$ 1.053,75 (aluguei
de residência NCr$ 105,*7).
Professor assistente — NCrS
893,75 e NCr$ 1.340,62
(aluguel de casa NCr$ ...
134,"60). Professor Associa-
do —'NCrS' 1.037,50 e'NCr$
1.556,25 (aluguel, NCr»...
155,60). Professor Titular

NCr$ 1.277,50 e NÇgf;.
1.916,25 (aluguel de casa,
NCr$ 191,62). Universida-
des e Escolas de São Pau-
lo: Instrutor — referêpcla
básica — NCr$ 450,00, tem-
po integral NCrS 1.198,88.
Professor assistente Doutor" _ R.B. — NCrS 562,50,
tempo integral NCrS
1.468,88. Professor assistên-
te — Docente — NCr$.....
720,00, tempo integral NCr$
1.840,88. Professor do Sis-
ciplina — R.B. — NCrí_...
742,50, tempo integral NCrS
1.900,88. Professor Associa-
cio — NCr$ 765,00, tempo
integral NCr$ 1.954,88. Pro-
fessor catedrático — NCrS
810,00. tempo integral NCrS
2.068,88. -

DISPARIDADE

Conforme se pode obser-
var os professores de Bra-
sília e São Paulo estão oom
salários, multo acima dos
professores das universida-
des federais. Para cxempll*.
ficar basta ver que um pro-
íessor, em tempo integral,
de unia universidade fe-
dera], com 30 anos do tra-
balho, percebe NCrS......
1.259,25, enquanto' que um
nas mesmas condições, em
São Paulo, percebe NCrS..
3.186,93. 5 „t

v 
"... '-. 

^..'
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Calouro vais
ajudar pobre
em Niterói

V
NITERÓI (Sucursal) - Alu-
nos da Escola de Serviço So»
ciai - calouros de 67 - vio
cobrar pedágio em várjos
pontos da cidade,.parandcTos
veículos em beneficio . do"HL,

Centro de Recuperação. _a
. Mendigos. t

Autoridades do transito fa-
cüitarão o trabalho dos ca-
louros que se postarão em
Icaraí, Santa Rosa, Campo
de São Bento e na rodovia
Amaral Peixoto, em Tribobó.

CONVITE
AO POVO

FLUMINENSE
A Assembléia Legislativa do

Estado do Rio de Janeiro con-
vida os ilustres constituintes de
1947, senadores e deputados
federais, imprensa falada e es-
crifa e o povo em geral, para a
solenidade de promulgação da
nova Constituição do Estado:!
(1967), às 15h de hoje, dia 141
de maio de 1967, no Paço da|
Assembléia Legislativa.

Áss.) Presidente
f

Álvaro Fernandes
41425 |
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0 reitor Barreto Neto, da

Universidade Federal Flumi-
nense, convocou todos os res-

'ponsáveis pelo engrandeci-
mento do País a colaborarem
no Inicio da grande tarefa
de integrar, a universidade à

.comunidade, afirmando que a
.reforma universitária no Es-
tado terá infclo no próximo
mês, dando maior plaaticlda-
de ao ensino para o melhor

. >0 engenheiro Lafayette
do Prado, em conferência
realizada ti* EscolaWacio-
nal de Engenharia, «obre"A Posição da Rodovia no
Complexo de Transporte
Nacional", demonstrou, ba-
seado em dados estatlstl-
cps da ONU, da CEPAL e
do Governo brasileiro, "que

• Sírio fBcsírfidâs dentro ds
alguns dias as Inscrições pa*
ra o curso db Artigo M (an*
iiao secundário) da TV*Unl-
versidade de ailson Amado.
o* Interessados derem dlri-
gir-se aos pontos de inscrição
onde receberão as apostilas
destinadas ao acompanhamen-
to das aulas através do pro-
grama da TV-Continintal
diariamente as lenlSmln.

Oa postos tio oi seguintes:
LEBLON — Rua San Mar-

Uri, 697.
COPACABANA - Rua

Barata Ribeiro, 372.
.ESPLANADA — Rua San-

ta Luzia, 882.
CANCELA — Rua São

Um grupo de educadores,
de renome internacional, de-
verá Iniciar uma pesquisa
para a Organização pan-
americana de âaúde visando
à. adaptação dos livros tex-
tos do ensino médio hs no-
va? e modernas técnicas dl-
dátlcas e metodológicas em-
P e<?adas nas treolas dos
países íafcínp-amertcanos. Os
educadores cota o trabalho,
procuram obter um maior
aproveitamento por parte
dos alunos.

Dois brasileiros fazem par-
te deste grupo, a trabalho
da OPS: ato os professores
Rubens Maciel, catedrático
da Universidade Federal no

SAPATEIRO — Um sapa-
teiro que há anos trabalha
num salão nos fundos da
UFRJ, remendando, concer-
tando, reconstituindo os sa-
patos dos alunos pobres, dos
professores, funcionários e
nlunos, cobrando propôs bem
mais baixos do que fora do
local, está ameaçado de des-
pejo, pois o presidente do
DA de, Faculdade de Farmá-
cia, que possui uma das

ODONTOLOGIA

A Faculdade de Odontolo-
gU da UFRJ, vai realizar
nos próximos dias 29, 30 e
31 uma série de festividades
cientificas, culturais e so-
cieis. Durante três dias se-
rão realizadas mesas clínl-
crs, conferências, seminários
e demonstrações pelo dr-
culto , interno de televisão,
objetivando o maior inte-
rêsse profissional. A direção

aproveitamento dos alunos,"a fim de que não fiquem
no meio da estrada".

Essa declaração foi feita
por ocasião, da apresentação
da nova sede da Reitoria e
do Centro (te Cultura e Arte;
no ex-Hotel Cassino Icarai, na
presençG de jornalistas, pro-
fessôres e do embaixador Pas-
choal Cario* Magno, que de-
monstrou sua confiança em
Niterói ser um dos maiores
centros ds cultura do País

o Pais está chegando a um
perigoso ponto de estrangu-
lamento nos transportes
que poderá paralisar o pro-
cesso de desenvolvimento
em todos os setores de eco-
nomia nacional".

A exposiçfio do engenhei-
ro Lafayette do Prado ièr
parte do Ciclo de Confe-

Luís Gonzaga, Sü — São
Cristóvão.

PASMADO — Av. Lauro
Sodré, 180 - Botafogo.

MÍIER — Sua Aristldes
Caire, 45.

C. GRANDE — Rua Maria
Jesus Botelho, 33.

MADUREIRA — Rua Pa-
dre Manso, esquina Maria
Lopes.

RAMOS - Av. Brasil, 7.380.
TIJUCA — Rua Conde de

Bonfim, 532,
JACAREPAGUA - Av. Ge-

rcmárlo Dantas, 700.
GRAJAO — Rua Barão do

Bom Retiro.
CENTRO — Rua Cameri-

no, 66 (Sind. Condutores de

Mo Orando do Bul e mem-
bro do Conselho Federal de
Educação, e Oscar Verslane
Caldeira diretor da Facul-
dade de Medicina da Uni-
versidade Federal de Minas
Ocrais. O professor Rubent.
Maciel foi encarregado dc
realizar um inquérito nas es-
colas médicas das Universi-
dades do Chile, Argentir
Paraguai o Uruguai.

PROJETO
Não se trata, disse o prof.

Rubens Maciel, de se pro-
mover uma padronização dos
nivela dé Medicina. A idéia
é colocar ao alcance doa alu-
noa livros de textos que se-
Jam baratos • tenham pa-

por ter na UFF "um reitor
moço que compreende e
aplaude os moços".

, FORMAÇÕES
O pintor e professor Israel

Pedrosa explicou aos jorna-
listas que, na nova reitoria,
funcionarão dois' institutos,
um de arte e outro de co-
municações, e algumas fa-
cuidadas. O de arte com-
préenderá cinema, rádio e tv.
com escola de artes visuais,

Reforma da UFF em junho
cursos de pintura, escultura
e arte decorativa. Uma esco-
la real para integrar o indi-
víduo na coletividade — fri-
sou.

O Centro de Comunicações
compreenderá jornalismo' e
publicidade, funcionando co-
mo um grande jornal, com
redação própria e agência de
publicidade.

A preocupação da profls-
slonalizaclo será a tônica da
nova universidade, pois o rei-

tor só a compreende quando
forma o aluno para ficar à
disposição da sociedade, par-
ticipando, como em outros
centros adiantados, de cam-
panhas de nlfabetlzaçfio, va-
cinação, etc. O professor Bar-
reto Neto disse ainda que a
UFF está aberta a todos, de-
sejando receber solicitações
e sugestões que traduzam os
anseios da coletividade. Res-
saltou a atuação dos quatro
grupos de teatro unlversltá-

rios, que vêm trabalhando in-
tensamente, assim como o co*
ral, trabalho êsse — susten-
tou — de âmbito nacional. In-
formou que a integração da
universidade será um fato e
que o povu terá acesso aos
cursos de Extensão Cultural e
Artística, sendo que o pri-
meiro será iniciado dia 16
próximo — Curso de Histó-
ria da Arte — a ser ministra-
do pelo professor Israel Pe-
drosa.

rendas sôbrè transporte
rodoviário no Brasil, pro-movido pela Escola Nacio-
nal de Engenharia, sob os
auspícios da Associação dos
Antigos Alunos da Politéc-
nica. O engenheiro é ex-superintendente do GEIPOT
ii ex-airetor-g e r a 1 doDNER.

Engenheiro vê economia paralisada
A Üm de conceituar a

sua tese, de que o Brasil
estaria ameaçado com o es-
trangulamento dos trans-
portes, o engenheiro José
Lafayette Silviano do Pra-
do citou o testemunho do
diretor da Divisão de Pia-
nejamento do DNER, en-
genheiro Pérlcles Fabricio

Riquet, que em conferência
anterior anunciou as mé-
dias de realização rodovia-
ria efetivamente alcança-
das nos últimos três anos,
e que mal atingiam a me-
tade anual planejada de..
2.500km de construção e...
2.200km de pavimentação.
Enfatizou o coníerencista

que a nova política gover-
namental de contratar as-
sessoria e consultoria na-
cionais deverá melhorar
a qualidade dos projetos
e realizações rodoviárias."Isto deverá ser acompa-
nhado de uma melhoria ge-
ral dos salários dos enge-
gelros e técnicos sob cuja

Postos de inscrição do Art. 99
Veie, Rodov. da OB).

NITERÓI — Roa Maré-
ensi Deodoro, 74 (Sind. Condt.
Veie. Rodv. Niterói).

NOVA IGUAÇU - Rua
José Hlpóllto de Oliveira, los

Orupo 201 «dem, ldem).
NILÓPOLIS — Rua José

Mpéllto de Oliveira, 105 -
Grupo 201 (Idem, idem).

CAXIAS - Prefeitura de
Caxias.

ILHA DO GOVERNADOR
Freguesia — Inst. Carlos

Alves — Av. Paranapuan, 30.
ILHA DO GOVERNADOR

Galeão.
ILHA DO GOVERNADOR

Marinha — Bananal —
Centro de Instrução do CEN.

CASA DO MARINHEIRO
Praea Maui.

ADMINISTRAÇÃO PARTO
RJ — Centro de Ensino Por-
tuário,

COLtGIO ESTADUAL PE-
PRO ALVARES CABRAL -
Rua República do Peru, 104

fundos.
COLÉGIO ESTADUAL AN-

DRÉ MAUROIS - Ruá Vis-
conde Albuquerque, 1.325.

COLÉGIO ESTADUAL BRI-
GADEIRO SCHOCHT — Rua
dos Prazeres, s/n.

INSTITUTO NACIONAL DO
LIVRO — Atrás da Blbliote-
ca Nacional.

CURSO PRÍ-NORMAL JAI-
RO BEZERRA — Rua Dias

da Cruz, 495 — (Resp. Prof.
Nilo Garcia).

VILA KENNEDY — Admi-
nlstrador — Antônio Guerra
- Tel. 93-1265 - CETEL 06.

VILA ALIANÇA - Admi.
nlstrador — Joaquim Fernan-
des — TeL 93-1117 — CETEL.

CENTRAL DO BRASIL -
Hall da Estação.

LEOPOLDINA - Hall da
Estação.

MORRO DO SALGUEIRO.
REGIÃO ADMINISTRATI-

VA DA TIJUCA.
PRAÇA SAENZ PESA.
REGIÃO ADMINISTRATI- •

VA DE COPACABANA.
LIDO — Sala do Turismo.
LARGO DO MACHADO.

SINDICATO DAS EMPRÊ-
SAS FERROVIÁRIAS DO ES-
TADO DA GUANABARA,

REITORIA DA UNIVERSI-
DADE DO ESTADO DO RIO.
NITERÓI (Sucursal) — A
Universidade Federal Flumi-
nense vai colaborar com o
curso de Artigo 99 mantido
por Gilson Amado na TV-
Continental, Canal 9, através
da Instalação de um posto
de inscrição e distribuição de
apostilas na sedo do Colégio
Universitário, na Rua Coronel
Gomes Machado, 74, 2.° an-
dar, estando previsto tam-
bém a manutenção de pos-
tos semelhantes em diversos
pontos de Niterói e nos mu-

Livro é adaptado ao ensino médio
drão técnico multo bom,
atualizados periodicamente e
editados em português ou
espanhol. Trata-se mesmo,
repetiu, de um projeto pa-
troclnado pela OPS, que se
originou na Dlvliâo de Edu-
cação Médica dirigida pelo
prof. Ramcn Villareal.

í»so projeto foi endossado
pelo dlretor-geral daquela
entidade, sr. Atoariam Her-
wltz, e aprovado na XVIII
reunião da OPS. Como áreas
iniciais para as pesquisas fo-
ram escolhidas as cadeiras
de Fisiologia, Patologia,
Cancerologia, Bioquímica e
Pediatria.

Culdava-se de saber se os

livros textos existentes são
considerados satisfatórios pe-
los professores das dlsoipll-
nas respectivas, ou se o con-
censo da maioria indica a
necessidade de edição de no-
vos textos com as caracteris-
tlcas que vierem a ser in-
dicadas.

QUESTIONÁRIO
Para tanto, prosseguiu o

prof. Rubem Maciel, foi
enviado a cada professor
dessas cinco disciplinas, nas
110 faculdades de Medicina
da América Latina — 70 de
língua espanhola e 40 de
língua portuguesa, estas
brasileiras — um quês-
tlonárlo sobre os livros

usados, no qual também
se pediam sugestões de no-
mes sobre a constituição de
considerações de técnicos em
cada disciplina, no sentido
de se chegar a uma posição
definitiva sobre os textos a
serem adotados, e suas ca-
racterísticas, no caso de um
novo texto.

Coincidindo com a fase fi-
nal do recebimento dás res-
postas.ao questionário, fo-
ram destacados consultores
da Opa para visitar os dl-
ferentes países latlno-ame-
rlcanos. e entrar em con-
tato com os respectivos ml-
nlstros de Educação, de Baú-
de, Reitores, diretores de

Caderno
maiores instalações de Dl-
retório, quer dar expansão
às suas salas. O sapateiro
que presta um bom serviço
à coletividade estudantil, não
tem a quem apelar. Aqui fica
o seu apelo, que certamente
contará com o apoio do pre-
sidente do DA da Farmácia
que como todo Jovem deve
ter um coração generoso.

CRIANÇA — "Desenvolvi-
mento motor e adaptação
social da criança'' ó o tema

da Faculdade convida os ex-
alunos para participarem
das festividades,

ALUNOS
LASSALISTAS

Como fazem anualmente,
oe ex-alunos dos Irmãos Las-
solistas vão realizar uma fes-
ta de confraternização, dia
21 (domingo), no Parque da
PUC. O programa consta de
Missa Comunitária, aasem-

da palestra que a professora
Ignez Longhlra Siqueira fará
na Associação Crista de Mô-
ços de SSo Paulo, no próxi-
mo dia 15. A professora é
psicóloga clinioa da Faculda-
de Sedes Saplentlae, atual-
mente chefe de Divisão de
Clinicas Psicológicas da PUC.

MÉRITO - O professor
Leme Lopes, diretor da Fa-
culdade de Medicina solicitou
ao Conselho Universitário um
voto de louvor para a 1.» Se-

bléia, futebol de salão, chur-
rasco e show de música jo-vem. As inscrições para es-sa festa podem ser feitas àRua México, 90 sala 502.

Em declarações ao COR-
REIO DA MANHA, o sr.
Luiz Compagnoni, preslden-
te da Associação Carioca de

mana de Debates Científicos,
promovida por estudantes da
FNM e congregando alunos
de 5 escolas Médicas da área
da Guanabaa, que vem ten-
do transcurso dos mais bri-
lhantes. O professor Clemen-
tino Fraga disse ao Conselho
sentir-se satisfeito por par-
ticipar dos trabalhos da Se-
mana, examinando os traba-
lhos apresentados pelos jo-
vens, todos muito bem feitos
e defendidos. O Conselho

unanimemente concedeu o
louvor.

PINTURA — Na sede do
Instituto de Professores Pu-
blicos e Particulares, na Av.
Rio Branco, 185, estão aber-
tas das 14 às 16h, as inseri-
çôes para o curso gratuito
de "Pintura em tecido".

ARTE INFANTIL — O pin-
tor Ivan Serpa falara, no pró-
ximo dia 18, às 17h, sobre
as suas experlênoias com
crianças como professor de

Roteiro
Bx-Alunos Lassallstas afir-
mou que "em quarenta edu-
candários, disseminados por
nove Estados, comemoram
os 60 anos de benemérito
trabalho educacional dos Ir-
mãos Lassallstas no Brasil,
que aqui chegaram em 1907.
Nossa associação, em sua

Aprenda a Falar em Público

CURSO FIEL
turnt» de se^ cSífnS. „,.UHatór,a V"1? ****¦*-*» P«« nova
tloSaclo nimin^uLfi" O™*0,11* constando de desinlbiçSo, ges-
dlMHMo» ^Suíf;..técnlc* *.e lmPr°vl»r « cuidadoso preparo de

GuKl» «Ç^M,*£ e0BÍ"«"«-M- Informações: m!a Alcindobuanaoara, 24, sala 100S a partir das 14:00 horas. 49832 Jl

Rua Alcindo Guanabara, 17, salas 909/910
Único curso na Guanabara especializado em Pré-

Vestibular para

AGRONOMIA
Dia 15 de maio serão iniciadas duas turmas pela

.manhã e à noite — Revisão completa da matéria.
73205

SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO
RIO DE JANEIRO

CURSO DE ORATÓRIA FUNCIONALInicio: iv de Junho
.,- ? s,nil}c»'« do« Engenheiros do Rio de Janeiro estabeleceu
SS.i^TMí C0J?„5.Alc*d'lm,a Brasileira «e Oratória para a rea-
i^.ÇÍ2 d,e 1m 5"??° DE ORATÓRIA FUNCIONAL, com Inícioa lt de Junno vindouro, As 18:30 horas.
.4, 0JC.UIS0-,Í •''•"«•vido «m colaboração com o Departamento deAtividades Técnicas do Clube de Engenharia sendo que os sóciosdeste poderio do mesmo participar. Além de um desconto es-
P'SmíJ>t. toscritos «otário da cooperação da Diretoria do EnsinoIndustrial do MEC, o que toma o curso bastante acctssivel.Outras Informações poderio ser obtidas com o sr. Annibal,
ií, ,íd*.-d0 8iSaiíJÍ?' ** Avenida Rio Branco, 124, 2» andar, oupelo telefone si-MM. 49834 71

festa, vai lembrar as pala-
vras dirigidas em setembro
de 1966 aos Irmãos Lassa-
listas pelo Papa Paulo VI
— Vós sois especialistas al-
tamento qualificados, quase
diríamos, técnicos na edu-
cação cristã. A Igreja vos
agradece os imensos servi-
ços que lhes prestais nesse
campo.

GINÁSIO ESTADUAL

Ginásio Estadual Mário da
Veiga Cabral — Como plano
de expansão de relações so-
ciais, o Ginásio Estadual
Mário da Veiga Cabral re-
ceberá a visita dos alunos do
Ginásio Brasileiro de Cultu-

INGLtS EM CASA — Con-
versaçio e Comercial. Os
Cursos da BBC (gravação e
livros) servem a toda a fi-
mula, em qualquer época.
Mensalidades de Cr$ 18.500.
Rua da Quitanda, 27; Av.
N. a*. Copacabana, 1119;
Conde de Bonfim, 422 —
Loja K e Shopping Center
Méier. 38343

Faculdades e professores das
disciplinas já referidas.

Afirma o prof. Rubem
Maciel que 0 programa íoi
recebido com grande entu-
siasmo e compreensão não
apenas pelos Reitores e mes-
três, mas também, pelos es-
tudantes. Todos concordam
com a iniciativa, acordes que
estfto em que as dificuldades
na aquisição de livros são
crescentes, em parte pelo
seu elevado custo, em parte
porque alguns dos bons tex-
tos s&o 

"editados 
em idiomas

que, para o estudante torna-
ae de compreensão difícil. A
isso, diz o catedrí:' da DF
do Rio Grande do Sul. acres-
centa a circunstância de que

arte. A palestra, que terá por
tema — Como Ivan Serpa vê
a arte infantil — é promovida
pela Escolinha de Recreação
Sócio-Cultural de Barilan,
tendo lugar no seu auditório
ã Rua Pompeu Loureiro, 48,
em Copacabana.

MISSA — O reitor da Uni-
versidade Federal do Rio de
Janeiro o o Conselho Uni-
versitário mandam celebrar
amanhã, segunda-feira, às
llh30min, na Capela S&o Pe-

ra Física. Sob a orientação
de seu diretor, professor
William Fellppe, farão uma
demonstração de Karatê no
dia 20, às 16h. Na ocasião
o conjunto de Jograls do Gl-
násio homenageará os vlsi-
tantas.

RORSCHACH

Terá início amanhã a par-
te prática do Curso de Ror-
schach, que está sendo promo-
vido pelo Centro de Orienta-
ção Psicológica e Profissional

INGLÊS
no

Inst. JOHN KENNEDY
Matrículas abiTt.is

Fone: 22 2430
Rua Alcindo Gu^m-
bara, 24-S 1601. Rio

MOÇOS

O embaixador P a s c h o a 1
Carlos Magno disse que vem
de longe o seu interesse pela
UFF. Acentuou sua vincula-
ção com o Estado do Rio, on-
de criou em Miguel Pereira,
o grande centro de cultura e
arte que é a Aldeia de Arco-
zelo, que só poderá rejubi-
lar-se por ver à frente da
Universidade um homem que
sabe compreender os moços.

responsabilidade se exe-
cutam estas obras, de tão
grande significado para o
grogresso económlco-social
do Pais", acrescentou.

Estavam presentes à so-
lenidade professores, mem-
bros da Congregação, mem-
bros das diversas reparti-
ções rodoviárias estadti»''7

nlcípios do interior do Esta-
do, para que o Departamen-
to de Ensino da Reitoria Inl.
ciou entendimentos com os
prefeitos municipais.

Entre os pontos visados pe-
la Universidade para instala-
ção de postos de inscrição e
distribuição de apostilas es-
tão o Sindicato dos Conduto-
res de Veículos de Niterói,
A.SPERJ, Club dos Subtenen-
tes e Sargentos, no Barreto,
Biblioteca da Prefeitura de
Friburgo, Escola de Serviço
Social de Campo e Escola, de
Engenharia de Volta Redon-
da.

são escritos para outros fins
que não os nossos, com des-
conhecimento de nossas pe-
culiarldades regionais. Há
ainda o fato de que algumas
edlçOes se sucedem com In-
tervalos demasiados longos
ou que torna os textos desa-
tuallzados.

Por outra lado, verlflca-se
que muitos desse livros se
destinam não aos estudan-
tes, propriamente, mas, aos
médicos, o que leva ôs auto-
res a ampliar o âmhlto de
conhecimento dos livros, so-
brecarregando-os de lnfor-
maçoes úteis aos profissio-
nais. mas dispensáveis aos
alunos.

Há ainda outro aspecto

dro Alcântara, missa em in-
tenção da alma do reitor Mi-
guel Calmon, reitor da Uni-
versidade da Bahia e preslden-
te do Conselho de Reitores.
O ato religioso será celebra-
do pelo reitor da Pontifícia
Universidade Católica, pe:
Laércio Dias Moura.

DIALOGO — Diálogo é um
jornal estudantil hebraico,
fundado e redigido pelo estu-
dante de teologia de Goettin-
gen, República Federal da

(COPPA), seguido do curso
. suplementar sobre o Z-Teste.

O programa abrange o
emprego do Rorschach na
Orientação psicológica edu-
cacional; na seleção profls-
sional; na clinica pslquiátri-
ca, além da parte teórica e
prática do teste de ZulHger.
Os alunos poderão examinar
diversos casos, além de apli-
cações simuladas que serão
orientadas pelos professores,
através de slides, sendo dis-
tribuido antes das aulas, ma-
terlal de consulta e resumos.

As aulas estão sendo minis-
tradas pelos especialistas.
Franco Seminério, Francisco
Campos e Otávio de Freitas,
êste chefe do gabinete de Psi-

Contou que conseguiu con-
vencer o motorista do táxi
que o levou à Reitoria de que
é muito melhor Niterói dis*
por desse centro dê estudos
do que continuar com o Ho-
tel Cassino Icarai, pois a uni-
versidade "purifica êsse am-
biente, que outrora vivia sob
a égide do jogo".

Lembrou que "os moços
são mais importantes do que
nós e a universidade é deles,
nós apenas a comandamos".

e federais, engenheiros, es-
tudantes e ex-alunos. O
presidente da Associação
dos Antigos Alunos da Po-
litécMca, professor Leizer
Lerner, evidenciou a relê-
vância dos debates, cuja
matéria, segundo êle, «deve
merecer maior atenção do- -"«mo".

ORIENTAÇÃO

Professores do Colégio Uni-
venltario vão orientar os alu-
nos nos postos mantidos pela
Universidade, ao mesmo tem-
po em que serão criados cen-
tros de estudo com a colabo-
ração de associações de classe
e da própria comunidade.

Poderão inscrever-se maio-
res de 16 anos, que recebe-
rão no ato da inscrição as
apostilas. O curso- será ini-
ciado dia 15 e as aulas deve-
rão ser,ministradas das
lShSOmln is lOhlOmln, nos
dias de semana e das 9hS0mln
is lltóOmin aos domingos.

adicional mencionado pelo
prof. Rubem Maciel. Uma
grande massa de alunos de
Medicina, na América Lati-
na, faz seu curso sem adqul-
rir livros e sem poder lê-los
nas blbliotetur, uma vez que
muitas dessas são por demais
pobres, dispondo de número
reduzido de exemplares e
funcionando quase sempre
no mesmo horário da Facul-
dade. Isto impede que os
alunos possam consultá-los,
ficando reduzido aos apan-
tamentos cm aula, tomados
às presas, ou í. 1 á: ;. -
tos mimeografados, quasesempre de qualidade técnica
e apresentação de material
Inferior.

Alemanha, Ulrich Kusche,
que está estudando ciências
religiosas comparativas em
Jerusalém desde 1965, na
Universidade Judaica.

ANATÔMICO — O proíes-
sor Maurício Moscovicl de
abordo com estudos solicita-
dos pelo reitor Manoel Bar-
reto Neto está organizando o
Instituto Anatômico da Uni-
versidade Federal Fluminen-
se, que será um dos maiores
do país.

cologia do Sanatório de Bo-
tafogo. Somente serão admi-
tidos para esta fase do curso
psicólogos ou psiquiatras, ou.
excepcionalmente, universi-
tários (a partir da terceira
série) e orientadores que
comprovarem conhecimento
teórico básico da técnica de
Rorschach.

As aulas serão realizadas
na ABI, às segundas e quar-
tas-íeiras, a partir das ....
17h4Smin até as 19h45min. As
Inscrições poderão ser feitas
na sede do COPPA, à Av.
N. Sa. Copacabana, 897 gr.
601 das 9 às 12h diariamente,
ou a partir de 17h no local do
curso.

ARTES GRÁFICAS
IMPRIMA SEU LIVRO

LANÇAMENTO OE NOVOS MÍOPES
PAGAMENTO FACILITADO

E3

C.H.P. - VESTIBULARES ÀS ESCOLAS DE FILOSOFIA
CORYNTHO - HÉLCIO - PEDRO

Ç AS MELHORES EQUIPES:
*

*

MATEMÁTICA

FÍSICA
PORTUGUÊS

PEDRO
HELCIO

ANTÔNIO CARLOS

RENATO
FRANCÍLIO

*

*

QUÍMICA

H. NATURAL

JOÁS
MENDES

EDMUNDO
M.a ISABEL
JOSEVAN

CORYNTHO
FREDERICO
SOLON

INGLÊS

FRANCÊS
Ciências Sociais

PETER

F. ANTÔNIO

LEÍSE
HÉLIO Geografia

Jornalismo

* PSICOLOGIA
APOSTILAS GRATUITAS - MÉTODO ÁUDIO-VISUAL

INICIO DE TODOS OS CURSOS - 15 DE MAlO - RUA PARAÍBA, 16

EIDI
HELOÍSA
DEB0RAH

70676

a»



}.<*¦¦•¦'*'. »^FVÍWWWt^«VkW ¦-;.:•?>,- R^W*Í?WW>*WÍS»,W»1^^ " > ' p " ' " ' ""W

PRESIDENTE-

NIOMAS- MONIZ SODBÍ BITTENCOURT Correio da Manhã
Av. Gomes Freire, 471

EDMUNDO BITTENCOURT — PAULO BITTENCOURT

DIRETOR
M. PAULO FILHO

SUPERINTENDENTE
OSVALDO PERALVA

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 14 DE MAIO DE 1967 N.° 22 731 — ANO LXVI

DESENVOLVIMENTO TERÁ NOVAS MEDIDAS
DEFESA PÚBLICA DE
JK JÁ TEM 50 MIL
ASSINANTES M GB

Quatro estudantes universitários que decidiram lançar um
manifesto em favor do ex-presidente Juscelino Kubitschek,
colheram em três dias, 48.648 assinaturas em vários pontosda cidade e pretendem entregar o documento'ao marechal
Costa e Silva, dia 22, desse mês, no Palácio das Laranjeiras.

Os estudantes Luiz Carlos Gondim, de Economia, Leopol-
do Guimarães, de Ciências Políticas, Leda Siqueira, Direito,
• Custódio Moreira, Medicina, começaram a coleta dc asst-

naturas quinta-feira, da Cinelândia a Campo Grande, . conse-
juiram também o apoio de lideres estudantis de 14 Estados.

MANIFESTO
O manifesto, subscrito ji por quase ,30 mil pessoas, éo seguinte, na integra:"Nós, os estudantes, e enfim toda a juventude brasilei-

ra, irmanados no espirito cristão e democrático, na defesa
do respeito ao pensamento comum e na defesa da demo-
cracia, viemos a público: 1) para apoiar o direito de defesa
e de justiça do ex-presidente JK em defender-se em sua
pátria, junto ao seu povo, sem pressões e sem coações, razão
esta por que nós, a juventude, achamos que não existe jus-
tlça sem defesa: 2) achamos que o ex-senador JK, constru-
tor de Brasília, é vitima número 1 das absurdas paixões
políticas e nâo o réu, como querem os fabricafttes de IPMs
e de ódios; 3) vemos na volta de JK a normalização da
vida politica no Brasil, as esperanças dos exilados que cho-
ram de saudades por suas famílias e pela mã- pátri.\; 4) o
regresso de JK ao exterior implicaria na volta do regime
de tarracha, atrofiando e aniquilando os princípios dp for-
mação cristã do povo brasileiro, dando uma imagem política
misteriosa e adversa do novo Governo c contrariando os prin-
cipios básicos de Punta dei Este; 5) mas os estudantes, con-
fiantes no espirito cristão, humilde, trabalhador e pacifista do
presidente Costa e Silva, vêm também de público, de forma
humilde e obrelra, pedir-lhe que marginalize em seu Go-
vêrno os ódios, as paixões, a inveja e as perseguições do
Governo anterior. E um dos primeiros passos para recons-
trução da paz é esquecer os fabricantes de IPMs e de ódios
. dar ao fundador de.escolas e estradas e construtor de Bra-

silia, o perdão e a justfça merecidos.
ANISTIA NO SENADO

BRASÍLIA <Sucursal) — As declarações de diversas perso-
nalidades, entre ns quais o vice-presidente da República, pró
ou contra a anistia ampla ou a revisão dos atos punitivos
da revolução de março, na semana que hoje se finda, con-
tlnuam a repercurtir nos meios políticos. Assim é que o
senador Catete Pinheiro (ARENA-PA), a respeito do assunto
sustenta ter tido "o cuidado de vincular-se aos princípios
constitucionais e aos objetivos revolucionários", quando apre-
sentou _ apreciação do Senado Federai projeto de lei re-
guiando a reaquisição dos direitos políticos.

Começando por definir como direitos políticos "aqueles
que a cfonstitulção e as leis atribuem a brasileiros, princl-
palmente o de votar e ser votado", o sr. Catete Pinheiro
prevê, em determinado trecho da proposição, que qualquer
punido, antes portador de mandato popular, pode readquiri:-
os citados direitos, desde que: a) requerido o beneficio
por -um terço de deputados federa)'! e senadores; b) a peti-
ção seja assinada por três governadores de Estado, pelo 

'
menos; e haja requerimento assinado, pelo menos, pelos
Integrantes d» Mesa da Assembléia Legislativa de três Esta-
dos.

REVERSÃO
O projeto do sr. Catete Pinheiro prevê que a reversão

dos militares beneficiados pela anistia aos seus postos depen-
dera de parecer de comissão militar nomeada pelo titular
da respectiva Pasta, "cabendo recurso ao presidente da Re-
pública, quando contrário o parecer". Com relação aos civis
a proposição dispõe que eles podem, quando anistiados, voltar
aos seus cargos, "à medida que ocorrerem vagas" e me-
diante parecer da comissão especial nomeada, como no caso
dos militares, pelo titular da respectiva Pasta, cabendo igual-
mente recurso ao presidente da República. Tanto com rela-
çâo aos militares como aos civis anistiados, o retorno ao
pôsto ou cargo será processado "caso a caso" e realizado
por decreto, não cabendo aos beneficiados reclamar venci-
mentos, soldos ou vantagens em atraso.

EQUÍVOCOS
O parlamentar paraense diz que uma das finalidades do

seu projeto é acabar com os "equívocos em torno da perdaou suposta perda" do parágrafo terceiro do artigo 142 do an-
teprojeto do executivo da nova Constituição, não incluído
na redação final da Carta Magna promulgada a 24 de janei-
ro, que regulava a reaquisição dos direitos políticos. Lembra,
então, pronunciamento do sr. Antônio Balbino (MDB-BA),
ho qual aquele senador afirma que embora a Constituição
nSo tenha previsto a regulamentação da matéria, nem porisso impediu que tal se faça.

CONSELHO JULGA 26
O Conselho Permanente de Justiça da Terceira Auditoria

da Primeira Região Militar julgará, terça-feira, a partir das
13h, 26 pessoas entre civis e militares, denunciadas sob acusa-
çâo de atividades subversivas na área do I Exército, durante
o Governo do sr. João Goulart.

Na Segunda Auditoria da la. RM, o juiz Alvarenga Viana
rejeitou denúncia oferecida contra o médico Luiz Tubens-
lack e sua esposa Regina Tubenslack, acusados dè "promove-
rem reuniões cm Xiterói, em sua residência, onde eram tra-
tados assuntos de natureza política".

DENUNCIADOS
No julgamento marcado para terça-feira c^stão denuncia-

da» as seguintes pessoas: jornalistas Paulo Schilling, ex-as-
sessor de imprensa do sr. João Goulart — e Érico Sachs; Cccy
O. Sarmento; José Carlos Monteiro; ex-deputado Max da
Costa Santos, Rui Mauro Mariani; e os ex.-sargentos Antônio
Rodrigues Oliveira, Antônio Garcia Filho, Joel Figueiredo,
José W. Silva, José de Sá Roriz, Leoni Lopes, Luiz Carlos
doi Prazeres, Afrânio Santana, Almir Sales, Américo do Pa-
trocinio, Daltro Jacques D'Ornelles, Dirceu Jacques Q'Ornel-
les, JoSo do Nascimento, Manuel F. Souza, Osmar Preusller,
Osvaldo S. Almeida, Araken Vaz Galvão, Jelci Rodrigues
Correia, Anivanir de Souza Leite e Deodato Fabrído, êste?
quatro últimos indiciados no IPM que apura o movimento
de guerrilhas na Serra de Caparão.

REJEIÇÃO
O juiz Alvarenga Viana rejeitou denúncia oferecida pelo

promotor Ozires Josephson, da Segunda Auditoria da Pri-
meira Região Militar, contra o médico Luiz Tubenslack e sua
esposa Regina Tubenslack que foram acusados de "tentarem
reorganizar o PCB, para o estabelecimento de umji ditadura
do proletariado, com reuniões em seu apartamento, na Rua
Belisário Augusto, 66. em Niterói". Afirma, ainda, o promo-
tor que "o medico foi vice-prosidente do Partido Socialista
Brasileiro e, em sua residência íoi apreendido material de
natureza subversiva".

O juiz diz em seu despacho que "deixo de receber a de-
núncia atendendo a que as três testemunhas ouvidas no in-
quérito, sendo uma delas irmã do acusado Luiz, confirmaram
que no ¦ apartamento havia afluência de pessoas, mas nunca
assistiram a qualquer reunião".

FALTAM PROVAS
N3o há nos autos nenhuma prova de que os acusados ten-

taram reorganizar partido poütico ou associação legalmente
suspensa (artigo 9.» da Lei dc Sí-çurança), ou se associaram
com mais de tr."s pessoas, para ,r prática dos crimes defi-
nldos nos artigos anteriores ao 7.° cia Lei 1.Ó02 c, final-
mente, nada há que incrimine os acusados por estes fatos.
• se quiséssemos aplicar a Lei nova não poderíamos fazer,
pois não houve distribuição do material apreendido. Por
sua vez, a viagem a Cuba foi feita quando o Brasil manti-
nha relações com aquele país, o qual era visitado por bra-
silelros Ilustres, inclusive pelo candidato á Presidência da
República, sr. Janlo da Silva Quadros
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ATO SOLENE
Negrão de Lima foi à Assembléia assistir à promulgação da nova Carta da GB

GUANABARA JACTEM
NOVA CARTA MAGNA

A Assembléia Legislativa da Guanabara
promulgou, ontem, às 21 horas, em sessão so-
iene, a nova Carta Magna do Estado, com a
presença do governador Negrão de Lima e re-
presentantes do vice-governador, do Tribunal
dc Justiça, do STM, do Itamarati e outras au-
toridades.

Falando em nome do Legislativo carioca,
o deputado Amaral Pejxotn, depois de res-
saltar o Dia da Imprensa, dirigiu elogios ao
grupo de juristas, à comissão de emendas
constitucionais que funciona no projeto e à
Assembléia que resistiu a tôdas as pressões de
grupos interessados na aprovação de certas
emendas.

VIDA CURTA
Referindo-se à Constituição de 1961, o pre-

sidente da Assembléia- disse que esta teve vida
curta não por culpa dos constituintes que real-
mente souberam elaborar uma Carta que cor-
respondia aos anseios do povo carioca. A vida

curta, explicou, teve uma motivação supe-
rior. As constituições estaduais vão dia a dia
sendo obrigadas a adquirirem os contornos da
Constituição Federal, a tal ponto que, se não
houver uma contramarcha, denlro em pouco
terão que desaparecer para dar lugar a uma
única lei federal, que estabelecerá normas pa-
ra tndos os Estados da União. Não será mais
uma Constituição mas sim um simples regi-
mento que regulará as atividades do Estado.

, Para a elaboração, da nova Constituição o
legislador em todos os capítulos teve que obe-
decer às normas federais, tanto que inúmeros
artigos são transcritos na íntegra.

Discursaram também, na oca.üo os lide-
re.s das bancadas do MDB e ARENA, e o depu-
tado Frederico Trota, como presidente da Co-
missão de Emendas Constitucionais.

Após a sessão, os presentes foram recep-
cionados no .Salão Nobre da Assembléia Legis-
lativa.

SÃO PAULO PROMULGA NOVA CARTA
SAO PAULO (Sucursal) — Em solenidade ies-
lizada ontem, na Assembléia Legislativa, foi
promulgada a nova Constituição de São Paulo,
adaptada à Carta Federal.

A nova Constituição, de acordo cnm a co-
missão especial presidida pelo deputado Cami-
lo Aschar, está distribuída cm seis títulos, onze
capítulos e dezesseis seções, sempre seguindo
o roteiro inicial do Executivo.

A nova Constituição de São Paulo teve, co-
mo emendas principais ao projeto do Executi-
vo: 1) a unificação da polícia paulista (não
aprovada e que poderia redundar em violenta
crise na Força Pública, que o sr. Abreu Sodré
dificilmente resistiria, dadas as suas propor-
ções; 2) ensino gratuito em todos os graus
(emenda aprovada); 3) aumento de subsídios
para os deputados estaduais, podendo a parte
variável ultrapassar a dois terços dos vencimen.
tos dos federais (emenda aprovada); 4) anis-
tia aos funcionários punidos pelo governo esta-
dual, conforme os atos institucionais (emenda
aprovada); 5 criação da Loteria Estadual (emen-
da aprovada).

Nos próximos quatro dias, a Assembléia
Legislativa, através de uma comissão mista
adaptará o regimento à nova Constituição. Os
deputados radicais do MDB, principalmente, es-

tarão atentos às novos modificações uma vez
que circulou a informação de que um grupo
de parlamentares pretende liberar o número
de sessões extraordinárias, hoje limitado a duas
por dia, conforme as ordinárias,

E. DO RIO

. NITERÓI (Sucursal) — A nova Constituição
do Estado do Rio de Janeiro, reformada dc
acordo com a Federal, será promulgada hoje,
em sessão solene da Assembléia Legislativa,
cujos membros comemorarão o fato com um
coquetel às autoridades civis, militares e ecle-
siásticas, no clube Rio Cricket, às 19 horas..

O texto final da nova Carta foi votado on-
tem, em sessão extraordinária da Assembléia.
Será publicado no Diário Oficial de amanhã c
examinado pelo procurador-geral do Estado,
que realizará estudo comparativo com a Cons-
tituição Federal.

EMENDA

O sr. José Bismarck anunciou que apre-
sentará, amanhã, a primeira emenda à no-
va Carta, propondo o restabelecimento do quo-
rum de dois terços para a aprovação de Impea-
climent do governador. O MDB conseguira re-
duzir esse número para metade mais um.

ARENA VAI TENTAR
ACORDO COM AURO

BRASÍLIA (Sucursal) — A votação, na próxima
terça-feira, do recurso interposto pela ARENA
contra a decisão do senador Moura Andrade,
mandando arquivar o projeto de resolução sobre
a presidência do Congresso, não afastará a pos-sibilidade de um entendimento capaz de, preser-
vando os direitos do sr. Pedro Aleixo, atender
aos Interesses do presidente do Senado.

Apesar de não haver obtido êxito nas pri-meiras conversas mantidas com o sr. Moura An-
drade, o lider da ARENA, sr. Filinto Muller. sob
o estimulo de vários companheiros, provàvelmen-
te empreenderá novos esforços para a conciliação.
uma vez votado o recurso. Tal circunstância não
obsta o acordo, porque o projeto propriamente
dito só entrará em pauta para discussão e de-
liberação mais adiante.

REFORMA
Para o senador Clodomir Milet, contrário á

solução regimental para a presidência do Con-
gresso, o mais lógico é que se fizesse, em pri-
meiro lugar, a reforma dos Regimentos Internos
do Senado e da Câmara, até porque o primeiro
é peça subsidiária do Regimento comum. Êste,
em seguida, sofreria as modificações necessárias,
adaptando-se ao texto constitucional, inclusive
na parte referente à presidência'do Congresso.

O representante maranhense, entretanto, acha
que "o impasse só será resolvido adequadamente
mediante reforma constitucional". Apesar de assi-
nalar o seu grande apreço pelo vice-presidente
Pedro Aleixo. sustenta que a nova Carta regulou
a matéria dc maneira inequivocamente controver-
tida, sendo, por isso, legitima a posição do sr.
Moura Andrade.

RECURSO
O senador Clodomir Milet não acredita que a

AREiNA feche questão em torno da votação do
recurso e, posteriormente, do projeto de re».
lução. Segundo observa, um procedimento detu
natureza não se Justificaria, porque está em jogo

um problema de interpretação e cada parlamen-
tar terá de seguir a sua posiçSo doutrinária. No
seu entender, aquela orientação talvez pudesse
ser admitida, se a matéria tivesse caráter emi-
nentemente político.

VOTAÇÃO
Para a votação do recurso, terça-feira, oa li-

deres Ernaiü Sátiro e Filinto Muller já tomaram
providências, visando a assegurar um quorum
elevado. No Senado, votarão contra o recurso
os arenistas Vasconcelos Torres, Catete Pinheiro.
Gilberto Marinho, Paulo Torres e Clodomir Millet.
£ certa, entretanto, tanto na Câmara como no Se-
nado, a aprovação da matéria.

' POSIÇÃO DO MDB
O MDB, segundo deliberação dc sua direção,

manter-se-á até o fim ao lado do senador Moura
Andrade, sem que Isso represente uma' posição
pessoal, mas porque está convencido de que, sem
a emenda constitucional, não há como entregar
a presidência do Congresso ao vice-presidente
1'edro Aleixo.

A posição do partido oposicionista é a que fi-
xou o senador Antônio Balbino, no voto em se-
parado que deu na Comissão de Constituição e
Justiça do Senado.

O lpm?o voto do parlamentar baiano termina
com as seguintes considerações: "Ainda que, pela
força compressora do número, o entendimento
de que a competência do vice-presidente da lie-
pública para presidir a Mesa do Senado na dire-
cão das sessões conjuntas das duas Casas do Cou-
gresso acabe sendo fixado cm termos regimen-
tais, convf-m — data vênia — não esquecer cie
que o erro jurídico de tal prooedimento, abrindo
margem à convocação do Poder Judiciário para
dirimir a controvérsia, será tranformado em grave
erro político, cuja mensuração só o futuro há de
concluir, mas cuja evidência, nos seus revúrbe.
ros inocultávels, apenas os que fecharem os olhos
è que deixarão de enxergar".

JÀNGO E
CL VERÃO
FRENTE

. D presidente deposto
! João Goulart está disposto

a participar de conversa-
ções com o sr. Carlos La-
cerda sobre a ação da
Frtnte Ampli, más prefe-
re entender-se cont o sr.
Renato Archer, para res-
guardar tanto a sua post-
Cão como a do ex-gover-
nador da Guanabara.

Esta Informação foi tra-
zida, de Montevidéu ' por
um emissário recém-çhe-
Rado, que- disse aos lide-
res da Frente Ampla que
o. .éx-preslderite está do
acordo, cora os objetivos
do movlrçientq, finunçladns
peío - sr, Carlos Lacerda
no documento que divul-
qou em dezembro do ano
passado, assim como <»n.
dossa os conceitos da De-
claracie dt Lisboa CLacer-
da-JKV.

DISCORDÂNCIA

O presidente deposto se
opõe. entretanto, a forma-
çSo de um partido polftl-
co, com base nos contln-
gentes marginalizados pelo
movimento de 64 e pelos
dissidentes desse movi-
mento. como o sr. Carlos
Lacerda.

Acredita que -a Frente
Amola deve ter caráter

# conjuntural. Isto é. deve
mobilizar as lideranças

, civis na luta pelo resta-
beleeimento do Poder Cl-
vil e pela reforma das Ins-
tltuições. cngoblando anis.
tia amola e Irrestrita; re-
torno às eleições diretas;
retomada do desenvolvi-
mento; e política exterior
Independente.

DIREÇÃO

.i Comlssio Diretora ds
Frente Ampla será consti-
tuída nas próximas horas,
sob a presidência do sena-
dor Josafá Marinho, inte-
srada pelos srs. Carlos
Lacerda, Oswaldo Lima Fl-
!ho, Barbosa Lima Sobri-
nho, Martins Rodrigues e
Renato Archer.

A Comissão está prepa-
rando o documento que
definirá os objetivos da
Frente Amola e as medi-
das preliminares, destina-
das a aclonã-lo como mo-
vimento político.

BRIZOLA

O sr. Leonel Brizola
também está disposto a
participar do movimento,
mas adverte que a for-
malização dessa decisão de-
penderá, ainda, de conta-
tos que fará com antigos
correligionários e com ns
srs Alienei Arrais c Jânio
Quadros. Como Goulart,
Brizola condena a forma-
"ão de partido político.

ADESÃO

SAO PAULO (Sucursal.— Frente Ampla poderá
se constituir em um mo-
vimento de sustentação do
Hnvêrno do mal. Costa e
Silva, tendo em vista a
riisoosição do presidente
da República em marchar
para a redemocratização,
como uma das etapas prin-
cinais de seu Governo.

Essa a Informação libe-
rada ontem, em São Pau-
lo, por elementos ligados
ao Pacto de Lisboa, acres-
contando que o pronóslto
do sr. Juscelino Kubi's-
chek, em defender o m.-íl.
Costa e Silva, em pronun-
rinmentos que fará no
próximo mês, em universi-
dades norte-americanas,
significa "um rápido pas-
so do Brasil em busca rios
caminhos d e mocráticos",
já evidenciados através de
declarações públicns dc
vários ministros, entre os
quais os srs. Jarbas Pas-
sarinho, no que resneita à
nova mentalidade dc nolí-
tica trabnlhis^a e o chan-
celer Maealhães Pinto,
pregando uma nova con-
cepção de política exter-
na. que se aproxima — em
independência — dos °o-
vernos dos srs. Juscelino
Kubitschek e Jânio Qua-
dros.

NOVA FASE

A Frente Ampla entra-
ria. aeora, em uma nova
fase. mais construtiva, pas-
sando do um movimento
rie simples atanue a atos
discricionários do regime
•¦'nterior. castelista. para
um sentido dc reconstm-
"ão nacional, em torno de
duas metas principais: a
redemocratização e a na-
cionalizaçãn rio país, res-
peitando o fato de que
esta última tese recebeu,
durante o governo ante-
rior, "um impulso multo
grande, capaz de preo-
cupar os mais responsa-
veis setores nacionais".

SAO PAULO (Sucursal) — Importante providência
governamental será anunciada pelo presidente Costa
c Silva, na próxima semana, em São Paulo. A in-
formação está contida na mensagem do próprio pre-
sidente da República, distribuída, ontem, aos jorna-
listas pelo secretário de imprensa da Presidência da
República, jornalista Heráclio Sales.

Em sua mensagem, o presidente afirma que "da-
qul talvez possa anunciar, na próxima semana, uma
providência governamental que interessará fundamen-
talmente a todo o Pais e ao aiiseio de -.desenvolvi-
mento, que, em Sgo Paulo, encontra sua expressão
mais veemente e também mais alentadora."

O mal. Costa e Silva seguiu do aeroporto da
Congonhas diretamente para a residência do Horto

, Floresfa}, acompanhado pelo governador Abreu Sodré
e pelo gen,,Sizeno Sarmento, comandante do II Exér-
cito. Nó caminho acenou para um grupo de estudan-
tes de medicina da cidade de Sorocaba que monta-
ram um acompamento nas imediações no Horto Fio-
restai e que reivindicam uma audiência do chefe do
Governo para demonstrar a necessidade da imediata
federalização daquela Faculdade. Até o fim da tarde
o presidente havia recebido apenas pessoas de sua co-
mitíva e as informações de seus assessores indicavam
que o mal. Costa e Silva não deixaria no dia de on-
tom a residência do Horto, pois pretendia descansar.

MENSAGEM

É a seguinte a íntegra da mensagem presidencial
dirigida ao povo paulista: "Para mim pessoalmente ê
um prazer voltar a São Paulo onde passei alguns dós
dias mais agradáveis e proveitosos de minha vida pro-
fissional. Neste momento, porém, quem está em São
Paulo é o presidente da República, vale dizer: nas
atuais circunstâncias é o Governo federal, que aqui
funcionará plenamente até o dia 17. Êste grande
Estado, convertido já há tantos anos em centro vital
das atividades econômicas do Brasil, adquire, assim,
a condição de Sua capital política e administrativa."

"A escolha de São Paulo — acrescentou — para
o início de uma experiência de Governo móvel, já
largamente anunciada pela imprensa, não obedeceu
apenas ao meu desejo de homenagear a unidade mal»
importante da federação, mas decorreu também da
necessidade de auscultar de mais perto as forças da
produção industrial e agrícola, aqui concentradas de
modo a nos dar uma visão mais imediata e completa
de seus problemas".

"Não limitarei, entretanto, a atividade do Govêr-
no ao estudo de questões regionais. Daqui despacha-
rei normalmente com meus ministros, como se em
Brasília estivesse. E daqui talvez possa anunciar,
próxima semana, uma providência governamental queinteressará fundamentalmente a todo o País e ao an-
seio de desenvolvimento, que em São Paulo encontra
a sua expressSo mais veemente e também mais alen-
tadora."

"Ver o Brasil — adiantou — através do quadrode progresso construído pelos paulistas é um consôW.
E é, igualmente, um apelo ao trabalho para que, com
a ajuda de Deus e a boa vontade dos homens, pos-
samos afastar o nosso País da zona de sombra em
que a pobreza o situou, ameaçando a sua segurança
e o seu futuro como parte importante do mundo de-
mocrático."

HORTO FLORESTAL

O mal. Costa e Silva está hospedado na residèn-
cia do governador do Estado no Horto Florestal. Tra-
ia-se de uma construção estilo colonial, no alto de
uma elevação, em meio a um jardim cercado por dois
lagos. Essa mesma residência já hospedou os prçsi-
dentes Getúlio Vargas, quando eleito em 1950 e Jânio
Quadros, quando passou uma semana em São Paulo,
ultimamente, foi utilizada pelo cel. Américo Fonte-
nelle, durante o tempo que dirigiu o Departamento de
Trânsito

SODRÉ

Ao deixar o Horto Florestal, o governador Abreu
Sodré afirmou que conversou com o presidente Costa
o Silva sobro a criação em São Paulo dc uma comis-
são tecnológica que irá permitir o desenvolvimento
de técnicos industriais nacionais, cum o objetivo de
evitar a importação de técnicos de produção, como se
faz hoje em dia. O presidente Costa e Silva não de-
bateu com p governador o problema dos excedentes
e a crise universitária que atinge São Paulo, O go-vernador paulista afirmou, na ocasião, que o proble-ma é dele, do ministro da Educação e do presidenteda República, tendo salientado que respeita os estu-
dantes, mas não os teme e que não decidirá sob
pressão.

PREOCUPAÇÃO

As autoridades estaduais estão preocupadas com
a possibilidade de agravamento da crise estudantil a
partir de amanhã. Temem que os estudantes venham
a se movimentar, aproveitando-se da presença do
marechal Costa e Silva em São Paulo. Um movimento
estaria sendo articulado visando ao engrossamento das
marchas iniciadas pelos estudantes de Botucatu e
Sorocaba que acamparam nas imediações do Palácio
do Horto Florestal e Bandeirantes, respectivamente.
Segundo se informou, os estudantes das Faculdades
em crise, tanto da Universidade de São Paulo como
da Mackenzie realizariam marchas pacíficas com car- '
tazes alusivos a suas reivindicações e procurariamacampar junto aos locais onde o presidente e o go-vernador do Estado teriam que passar no cumpri-
mento do programa estabelecido.

CHEGADA

O presidente Costa e Silva chegou às llhl4min.
no aeroporto de Congonhas, a bordo do Viscount 2101
da FAB, tendo desembarcado no pavilhão oficial do
aeroporto, onde recebeu as honras de estilo e era
aguardado por elevado número de pessoas, autorida-
des e amigos.

A imprensa teve seu trabalho facilitado, em com-
paração com as chegadas oficiais do mal. Castelo Bran-
co, mas, os estudantes foram mantidos à dis.ância,
muitos dos quais portando cartazes alusivos à luta
cios excedentes.

DESEMBARQUE

As llhlõmin., o presidente da República desem-
barcou da aeronave e recebeu os cumprimentos do
governador do Estado, e dos comandantes do II Exér-
cito e da IV Zona Aérea, bem como do chefe doescritório da Marinha, em São Paulo. Em seguida
perfilado, acompanhou a execução do Hino Nacional
e passou em revista as tropas da Aeronáutica quederam segurança ao seu desembarque.

Posteriormente, cumprimentou (em fila especial-mente arrumada) as autoridades presentes. Durante
todo o tempo, o presidente mostrou-se bem humora-do e não poucas vezes teve uma palavra de carinho
para os cumprimentantes. Com o brig. Faria Limaexcedeu-se um pouco mais na conversa, .ndagando doêxito da viagem que acabara de realizar pelo VelhoMundo.

Recebidos os cumprimentos, ainda na pista detaxiamento, o presidente, acompanhado de perto pelogovernador do Estado, iniciou as descidas das escadasdo pavilhão oficial, onde o aguardava, também, gran-de numero de pessoas. Às llh27min, embarcou numautomóvel executivo que o transportou para o HortoFlorestal, de onde governará o País até a próximaquinta-feira, quando retornará a Brasília.
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ECONÔMICO

: • A ^«íllft. compra bastante no Brasil e nós
; ^PJ»°-os pouco na Argélia, enquanto oMarrocos compra pouco no Brasil e nós com-

, pramos bastante no Marrocos, isso é a prova
«L^^00"1^10 eítwlor desorganizado, náoplanejado. Citaremos outro exemplo. A Síriacompre bastante no Brasil e nós nfio compre.
fendi^ri^' no entant0- à **-»saudita, nada compra no Brasil e nós com-pramos multo na Arábia Saudita.

lv,V' A conquista de novos mercados impõe
,uraa reorganlraçfio geral de nosso comércioextçrno, com uma vlsáo global do comercieInternacional, para que se possa eliminar es-»s situações e atuar nesses mercados com

. balanças equilibradas.
'.,: Por v outro lado, não basta apenas pensar«m vender, pois o comércio exterior só passaa ser permanente entre dois países, quandoexiste um fluxo regular importaçáo nâo-ex-

port ação.
Nfio é possível que a Argélia que consome

cerca de 400 mil sacas de café, continue com-
prendo 220 mil no Brasil, ou seja, mai6 de60% de seu consumo, enquanto nfio compra-
mos quase nada de produtos argelinos, entre
os quais encontra-se o petróleo e o gás na-

. tural.. Quanto ao Marrocos, nfio é possível
que continuemos a importar fosfatos marro-
qulnos sem uma contrapartida de maiores
importações brasileiras. Com a Tunísia, prà-ticamente, nfio há um comércio permanente,
Somente compres esporádicas. Aliás, há seis
anos estabelecemos Embaixadas nesses dois

jpalses, sem que até agora eles se dignassem
a fazer o mesmo. Urge uma interferência
oficial quanto a isso.

A RAU, é outro grande mercado para os
.produtos brasileiros, nfi0 só manufaturados,
como semlmanufaturados e até alguns produ-tos agrícolas. O mesmo acontece com a Slrla.

."Situação idêntica acontece com o Iraque.

Correio

mercado
árabe

e o
Brasil

Amilcar Aleucastre

da Manhã
2.° Caderno BIO DE JANEIRO, DOMINGO, 14 DE MAIO DE 1967

Aliás, nfio se entende porque não temos rela-
ções com este último, que é um dos paísesmais importantes do Oriente Médio. Na Jor-
dánia, encontram-se também algumas possl-bllidades. A Missão Econômica Brasileira queviajou para o Oriente Médio, em 1966, reali-
zou um excelente trabalho que foi depois pu-bllcado em livro, Missão ao Oriente Méaio,
que passa a ser um instrumento indispensável
para o estudo de nosso intercâmbio com os
países árabes.. Pol uma missão privada, de
homens de negócios. Nós que antes pratica-vamos o erro de somente enviar mlssóes com-
postas de funcionários, saltamos de um ex-
tremo para outro, enviando no ano passado,uma missão somente de comerciantes. Em-
bora realizando frutuosos contatos e chegan-
dc até mesmo, a acertar alguns negócios, fal-
tou o caráter oficial, os representantes gover-
namentais, pare a formalização desses enten-
dimentos no quadro da mecânica oficial, sem
a qual, não. se realizam relações comerciais.
Todos os gastos com a Missão privada, 6eriam
ainda melhor investimento se houvesse a re-
presentaçâo oficial que permitisse a cpnere-
tização de negócios e não apenas as sonda-
gens, que podem ser esquecidas com certa ra-
pidez. O envio de missões nfio é melhor Ins-
trumento e se o fosse, os ingleses, alemães e
americanos, o usaria freqüentemente, coisa
que nfio acontece. O meio mais eficiente é
o do escritório comercial. Não devemos te-
mer afirmar isso, somente porque os que exis-
tiram antes fracassaram redondamen-
te. Referinio-nos a escritórios comerciais
de verdade' e hão ao ninho de empregos'para"pelegos", como os que existiram no Ministé-
rio do Trabalho. Os escritórios comerciais
que seriam instalados na África, na Ásia, nos
países socialistas e nas nações escandinavas,
por exemplo, seriam órgãos comerciais oficiais
do Governo brasileiro, mas compostos de re-
presentantes das empresas estatais, das asso-
ciações de exportadores e das grandes em-

presas privadas brasileiras. Já que uma gran-
de emprêsa tem que ter um representante no
pais ém que quer negociar, nada mais justo
que esse representante funcione num escrito,
rio onde terá alcance uma série de informa-
ções, particularmente àquelas' referentes ao
mecanismo oficial brasileiro para a exporta-
ção. O escritório comercial, foi o Instrumento
que aprovou na conquista desses mercados,

e que foi utilizada pelos países escandl-
navos, socialistas, Áustria e Suíça, o exemplo
da Inglaterra, França,, Bélgica e EUA, não
interessa, pois eles lá Já estavam e conti-
nuam presentes.

Os países árabes são excelentes mercados
ainda lnaproveltados pelo Brasil, têm tôdas
às condições políticas e econômicas para o
estabelecimento de uma corrente comercial
vigorosa e permanente, com nosso Pais. Po-
lltlcamente, porque orgulhosos de sua inde-
pendência não se submetem a certas limita-
ções que as antigas metrópoles ainda conse-
guem lmpôr a outros países recém-indepen-
dentes e podem comprar de quem bem quiser.Economicamente, porque suas economias são
em relação ao Brasil, em sua maior parte,complementares. Mesmo nos países já mais
Industrializados, como a RAU, há uma gran-de possibilidade de suplementação Industrial
entre os dois países. Desde uma longa série
de produtos manufaturados até o mate, po-dem ser importados pelos países árabes e
deles podemos receber, desde o petróleo sub-
produtos, até o trigo. Outros aspectos poli-ticos que também nos favorecem, são as po-sições desses paises, mais ou menos litigiosas,
com grandes nações industriais, como os E17A,
Inglaterra e Alemanha Ocidental, o que daria
maiores possibilidades ao Brasil de substituir,
pelo menos uma parte, as exportações dessas
nações para os países árabes. Estes países es-
tão, paulatinamente, diversificando suas im-,
portações das grandes potências ocidentais,
para os pfrises socialistas e para os neutros

AGRÍCOLA

da Europa. Isso constitul-6e uma excelent»
oportunidade para o Brasil.

Mas afinal, o que é preciso fazer, funda-
mentalmente, para concretizar as conquista*
desses mercados? fi relativamente fácil, malafácil do que com outra qualquer região domundo, pois o Brasil já é um grande compra-
dor do Oriente Médio. O mal é que compra-
mos, como Já disse, grandes volumes em pai-ses como a Arábia Saudita e Kweit, cujosmercados por demais frágeis, nada nos podemcomprar efetivamente. Pois bem, o Brasilcompra 50 milhões anuais em média de pe-tróleo nesses dois países, enquanto eles nadanos compram e nada nos poderiam comprar,
pois são pequenas nações, de baixo nível de'importação, praticamente, sem mercado In-terno. A solução salta aos olhos. Ê transferir
parte de nosses compras de petróleo, para aRAU, Síria, e Argélia. Quanto ao Iraquemanter uma quota de importação do produ-to, mediante acordo que o obrigue a importar
produtos br-slleircs, dos quais nada importamaté agora. Outra solução também se referear Importações dos chamados produtos nata-Unos e dos quais o Brasil importa uma m.cde 20 milhões de dólares por ano, quase queexclusivamente de Portugal e Espanha quetêm o monopólio do nosso mercado e ditamcs preços ao seu bel-prazer. Inclusive reex-
portando produtos árabes, como às tâmaras.
por exemplo. Seria interessante que do va.lor total das importações de tâmaras, nozes,amêndoas, frutos secas, castanhas, azeitona eazeite de oliveira, uma parte, pelo menes.fosse diversificada no sentido dos' mercadosara.es desses produtos. Com Isso o Brasil es-taria aliviando balanças comerciais geralmen-te deficitárias como Espanha e Portugal (esteforte concorrente do café brasileiro na Argen-tina) e criando condições juntamente coma «distribuição :das compras de petróleo, paraque os países árabes Importassem tambémmercadorias brasileiras.

_i<:

Moinhos

pagam
mais pelo
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Entrou em vigor, com a publicação no
Diário Oficial, a portaria da SUNAB que
fixou em 242 cruzeiros novos e 10 centa-
vos, por tonelada métrica, a granel, o pre-
ço de venda aos moinhos, nos portos de des-
carga, de trigo em grão importado. O pre-
ço incide sobre o cereal que na presente
data se encontre armazenado à ordem da
CACEX, assim como sobre o que estiver
a bordo de nayios ainda náo atracados em
portos brasileiros. A portaria revoga tô-
das as resoluções e portarias "super" ante-
riores, no tocante às normas reguladoras
de preços das farinhas de trigo e preços
dos pães.

O mesmo Diário Oficial, publicou o de-
creto dispondo que a SUNAB, através de
seu departamento de trigo, procederá ao
levantamento dos estoques de trigo em grão

existentes no Pais, na data em que entrar
em vigor o novo preço» de venda daquele
cereal. O mesmo decreto estabelece que fl-
cará a cargo da CACEX o levantamento das
quantidades de trigo em grão importado, em
trânsito e por embarcar, destinadas aos
portos do Pais, cujo câmbio tenha sido fe-
chado à taxa de 2 cruzeiros novos e 20 cen-
tavos por dólar.

APLICAÇÃO

Todos os recursos resultantes do de-
creto serão contabilizados na CACEX e
o Ministério da Fazenda autorizará a ptül-zação de verbas até 90 por-cento do mon-
tante arrecadado com base no mesmo, para
o atendimento de programas de pesquisa e
experimentação visando ao incremento da
lavoura de trigo do Pais, para a constru-
ção e reaparelhamento de silos e armazéns
nas zonas produtoras e para o estimulo ao
uso de íertH!^to^|>«.^^Jt^ce»* ,',*,...

PORTARIA

A portaria da SUNAB, agora publicada,
estabelece que o trigo de produção nacional
destinado à industrialização será entregue
aos moinhos^ nosjpcais de estocagem, me-
diante faturamento por tonelada métrica, a
granei, desde o peso hectolltrico 65 até o
peso 78, pelos seguintes respectivos preços:
NCr$ 201,93 (peso 65); 0206, 05; 210, 26;
214, 55; 218, 93; 223, 40; 225, 65; 227, 93;
230, 23; 232, 56; 234, 91; 237, 28. 239, 68; e
242,10 (peso 78), tudo em cruzeiros novos.

FARINHA

A portaria permite que a totalidade da• produção da farinha de trigo dos mlnhos
seja constituída pelo produto puro ou mis-
to desde que, neste último, não se contenha,
em mistura, mais do que 3 por-cento de fa-
rinha de raspa de mandioca ou outra íarl-
nha panlficável de produção nacional apro-
priada para o consumo. Em outro disposl-
tivo, obriga os panificadores a produzir pão
francês, ou de sal, de formato alongado ou
de bisnaga, quantidade que atenda ao con-
sumo normal.

MANDIOCA

O deputado Anequim Dantas, da Ba-
hia, sugeriu ao presidente Costa e Silva a
alteração na legislação que atualmente tra-
ta da indústria e do consumo da mandioca,
inclusive o dispositivo que diminuiu a per-
centagem de farinha de mandioca na mas-
sa do pão. A sugestão foi feita pela manhã,
quando o parlamentar foi recebido pelo
presidente Costa e Silva no Palácio do Pia-
nalto. O deputado alegou que a mistura da
farinha de mandioca para o fabrico do pão
proporcionava uma economia de um milhão
de dólares, por ano, para o País.

Barragem
tornará

navegável

^?%fe

Tietê
no fim1 f ¦

maiouè

SAO PAULO (Sucursal) — A inauguração
da eclusa da barragem de Barlri, no Estado
de São Paulo, deverá ocorrer no fim deste
mês, quando estará na capital paulista, pa-
ra uma visita de três dias, o ministro dos
Transportes, sr. Mário Andreaza. Na oca-
sião deverá ser assinado convênio, permi-
tindo a navegação do Rl0 Tietê, desde La-
ranjal Paulista até Gualra, podendo ser le-
vada até Montevidéu ou Buenos Aires. A
informação é do engenheiro Paulo Peltler
de Queiroz Júnior, chefe da Diretoria Regio-
nal do Departamento Nacional de Portos e
Vias Navegáveis.

Falando sobre a importância da inaugu-
ração esclareceu que o rio terá capacidade
Inicial para transportar 10/12 milhões de
toneladas. O convênio está sendo prepara-
do por técnicos do DNPVN, do DAEE, do
Departamento de Hldrovias, do CESP e Co-
missão Interestadual da Bacia Paraná-Uru-
gual e será assinado pelos governos federal
e estadual. A conclusão daB obras é pre-
vista para 1970 e será possível então a na-
vegação de 700 quilômetros do Rio Tietê e
1.300 do Paraná e afluentes, os gastos es-
tão orçados em 87 milhões de cruzeiros no-
vos.

ECLUSAS

Esclareceu o engenheiro Peltler que os
rios, para serem navegáveis, necessitam ser
canalizados. Através de barragens formam-

se lagos. Os navios percorrerão os reman-
sos —lagos acima das represas — e passarão
pelas barragens, através de eclusas de na-
vegação.

Uma eclusa — explicou — é uma espé-
cia de caixão de concreto colocado ao lado
da barragem. Nas extremidades existem
comportas que se abrem, uma para o reman-
so e outra para a parte do rio abaixo da
represa. Estando seca a eclusa e o barco'
na represa, são fechadas as comportas e a
água é admitida na eclusa por válvulas, até
o nivel do rio dentro do caixão ser igual ao
do local onde está a embarcação. Então é
aberta a comporta, a embarcação entra le a
comporta é fechada. As válvulasIsão aber-
tas novamente e, aos poucos, a água vai sa-'
indo, até ficar n0 nível do rio abaixo da
represa. Abrem-se as comportas e a embar-
cação continua o percurso. .

NAVEGAÇÃO
>'*-.'. '-... r ~«-r.J. . ~-k •

Quando o sistema estiver pronto as mer-
cadorias serão transportadas até Laranjal
Paulista, onde passa a Sorocabana e existe
uma rodovia, de lá seguirão por água. O
porto a ser construído em Laranjal será no
remanso da barragem de Laras; custará 18
milhões de cruzeiros novos e estará pron-
to em deis anos.

Cregando à barragens, o navio entrará
na eclusa e descerá até o remanso da bar-
ragem de Anhembi, próximo à cidade de
Botucatu. Lá haverá outra eclusa, cujas
obras estão orçadas em 15 milhões de cru-
zeiros novos. O navio descerá novamente
a eclusa e entrará no lago de Barra Bonita,
perto de São Manoel.

Vencida a barreira de Barra Bonita, a
embarcação entrará no lago da barragem de
Bariri, próximo a Jaú, e neste ponto a
aquavia é cortada pela estrada de ferro da
Cia. Paulista. A barragem e a eclusa de
Bariri já estão prontas, devendo ser inaugu-
radas no fim do mês. Vencido este obstá-
culo, o navio chegará a Ibitinga, cuja bar-
ragem, em construção, será entregue em
1969. Vencida a eclusa, 0 navio atinge a
cidade de Novo Horizonte, já no lago da
barragem de promissão, que não dará pas-
sagem a navios e tem por objetivo sòmen-
te o aproveitamento de energia elétrica.

DESVIO

Parte do riô, nessa altura, será desviado
pela margem esquerda e o navio seguiria
por uma via construída com canais e di-
quês, até descer na barragem de Lageado,
perto de Araçatuba, onde o desniivel é mui-
to grande, havendo necessidade de duas
eclusas oue custarão 14 milhões de cruzei-
ros novos. A via volta então ao curso prin-
cipal, caindo no lago da barragem de Três
Irmãos, depois de Pereira Barreto. Essa bar-
ragem será vencida por duas eclusas, que
custarão 14 milhões, e a embarcação des-

cera - ainda no Tietê - no lago de Juplá,barragem do rio Paraná que integra o con-
Junto de Urubupungá, na fronteira de MatoGrosso. A eclusa dessa barragem será eii-tregue em fins de 1968 e custará 25 milhõesde cruzeiros novos. Vencida,essa eclusa, onavio chegará ao lago da barragem de Gual-ra ou Paranaiara., .

: DESNÍVEL : '

De Guaíra até Porto Mendes há uma
extensão de 60 quilômetros; muito aciden-
tada, com um desnível de 150 metros. O
DNPVN está estudándp à construção de um
canal sem desnfyel ha 'çòta 

240 — «240metros acima do, nível, dò.niar --que leve
até Porto Mendes. Lá as mercadorias pode- i
riam' ser baldeadas para o ¦ baixo- Paraná,'
que já é navegável por navios qüe saem
de Buenos Aires e de Montevidéu.

Em 1970 serão concluídas as obças qpo
| permitirão-a. navegação, ^e. Laranjal pau-
lista até Gualra, por 11250 quilôrfetros da
rios e mais de 700 quilômertos dos aflu-
entes importantes do Tietê e Paraná, como
o Pardo, Paranapanema,-Ivaí e Ivinhema,
além de outros.

FUTURO .',.

A usina de Ilha Solteira estará prontaem 1975, com duas eclusas montadas num)
canal lateral, cujo custo foi orçado em 70
milhões. Então os navios de até 1.5.00 to-
neladas poderão, vindos de Laranjal Pau-
lista, subir o rio Paraná, alcançar o canal
de São Simão, subir o Paranaíba em terrí-
tórios mineiro e goiano, onde estão em estu-
dos as barragens de São Simão e Cachoeira
Dourada, que permitirão, no futuro, alcan-
çar Brasflia.

CUSTOS

O valor total dos sistemas da via Tietê-
Urubupungá atingirá a 175 milhões de cru-
zeiros novos. O Estado concorrerá com 50%
dos custos e a União com o restante. Os
custos da operação da aquavia serão anual-
mente de NCr$ 32.500,00 por quilômetro.

O custo dos fretes dos barcos é cal-
culado em 1,9 centavo novo por tonelada-
quilômetro, calculando-se como distância mé-
dia percorrida, aproximadamente 500 quilo-
metros. Em rodovia, o custo do frete é 6,5
centavos novos por tonelada-quilômetro.

Salientou o engenheiro Peltler que o
transporte fluvial custa menos da metade
do que o ferroviário e os transportes rodo-
viários custam oito vezes mais. "Isso não
implica em morte das rodovias, aduziu. O
transporte fluvial é bem mais lento e, em
certos casos, há necessidade de maior rapi-
dez no transporte de cargas. Cargas pere-
cíveis ou que impliquem em imediata venda
para manutenção de capital de giro, natu-
ralmente serão transportadas pelas rodo-
vias", concluiu.

SAO PAULO (Sucursal) — Habitantes de
vasta região do Rio Paraná — alto e baixo
— com suas reservas florestais prática-

• mente esgotadas e sem técnicos ou médicos
para sua agricultura, pedem providências
dos Governos dos Estados de São Paulo e
Paraná, para que possa ser ampliada sua
colaboração para o desenvolvimento naçio-
nal e aproveitadas racionalmente suas
terras.

Além do abandono das terras, prática-
mente não existem escolas na região, pro-
vocando uma fuga dos habitantes para
outros centros. A lavoura está abandonada,
e as endemias desenvolvem-se entre os la-
vradores por falta de assistência médica.

ABANDONO

Resulta desse abandono o atrofiamento
do desenvolvimento. A região banhada pelo
Rio Paraná, que engloba as terras paulistas
de Panorama a Guaíra apresenta aspectos
desoladores. Falta escolas, as endemias de-
senvolvem-se livremente por falta de assis-
tència médica e a lavoura, quando cultivada,
é desenvolvida com métodos empíricos, do
baixa rentabilidade.

A ausência da autoridade na questão
de terra é fato sentido por todos quantos
tentam uma posse rural. A omissão favo-
rece os ambiciosos, que muitas vezes leva-
dos apenas pela vaidade, se apossam de gle-
bas enormes impedindo que o pequeno pro-
dutor nelas se instale. Qualquer solução —
e Isso é afirmação local — que se queira
dar aos problemas ribeirinhos no rio, não-
poderá ser atingida se antes de tudo não
fôr resolvido o problema da posse da terra.
A tranqüilidade que a medida traria a to-
dos, daria condições ao Governo de executar
os outros programas.

ASSISTÊNCIA

Resolvidos os problemas da posse da
terra, o Governo poderia dai assistência téc-
nica aos sitiantes, nasceriam cooperativas eo rio, caminho natural para os pontos decomercializaçã,o dos produtos poderia ser
explorado em toda sua plenitude. Hoje, nas
duas margens do rio e nas centenas de ilhas,
vê-se grande número de posseiros indecisos
quanto à constituição de uma entidade
cooperativa. Nem mesmo os mutirões, tão
comuns no interior do Estado, são feitosna região do Paraná. Ninguém quer iniciaruma obra duradoura: não se sabe até quan-do o direito ao uso da terra permanecerácom os que a ocupam atualmente.

Plano para

aproveitar

terras do

Rio Paraná

Não é só a assistência médica e odon-
tológica que faz falta. O mal de sigatoka
está dizimando os bananais do rio Para-
ná. E, em cerca de 20 propriedades e pos-ses, ninguém conhecia a doença da bana-
neira. Mas, mesmo agora que alguns pro-
prietários sabem do que se trata, falta
conhecimentos técnicos e recursos para com-
bater o mal. Os agrônomos são desconheci-
dos na região ribeirinha, os financiamentos
impossíveis, pois os estabelecimentos de cré-
dito só emprestam dinheiro para os que têm
escritura.

UM EXEMPLO

A cidade de Presidente Epitácio, que
possui o terceiro porto fluvial do Brasil, 49
mil habitantes, 23 indústrias de beneficia-
mento de madeiras, um rebanho bovino ava-
liado em NCr$ 16 milhões, uma indústria
pesqueira, que em 66 movimentou na ci-
dade produção calculada em NCr$ 480 mil,não possui agências do Banco do Brasil ou
do Estado.

Como resultado dessa situação, toda a
produção municipal é negociada fora de seus
limites, sempre nas cidades onde o lavra-
dor ou pecuarista conseguiu os financiamen-
tos para suas safras. Aii.da por isso, as in-
dústrias de transformação não se instalam
na cidade, que tem de viver com ok re-
cursos advindos da movimentação internado dinheiro. Todos reconhecem que por fal-
ta dessas e de outras condições o munici-
pio, que tem apenas 18 anos de vida nessa

condição, sofreu um processo de atrofia-
mento.

HORA DE PROGREDIR
A instalação da sede da Comissão In-

terestadual da Bacia Paraná-Uruguai em
Presidente Epitácio, as gigantescas obras
hidrelétricas que concretizam 100 quilôme-tros a montante da cidade, o balizamento
do rio, as obras que estão sendo anunciadas
para que o Tietê possa ser navegável até
sua foz, o planejamento da agropecuária e
a criação do .distrito industrial de Presi-
dente Prudente são fatos que despertam em
tôdas as cidades da região a vontade de
progredir.

Prefeitos, vereadores, agricul'ores, pe-cuaristas e pequenos industriais desejam queesse progresso seja integrado, sem distor-
ções e que possa dar às cidades e ao cam-
po condições de aproveitamento de todo o
potencial existente. Tratando-se de área queenvolve interesses de vários Estados, o de-
senvolvimento não dispensa planejamentointegrado e é nesse ponto que entra a ati-vidade da Comissão Interestadual da BaciaPanará-Uruguai. Mas, nem tudo vai de-
pender da CIBPU. Os órgãos indepedentes
do Governo, como os estabelecimentos decrédito, devem estender suas vistas para aregião e levar até suas populações o auxilioindireto que suas atividades provocam. Asterras boas, o trabalho do homem, e umainfraestrutura — ferrovia, rodovia e hi-drovia — Já consolidadas são as garantiasiniciais de sucesso para as iniciativas quevenham a se concretizar.
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Brasil tem

tudo para ser

moderno diz

Macedo Soares

O ministro da Indústria e do Comércio, gen.
Edmundo de Macedo Soares e Silva, em exposição que
íêz no Simpósio sôbre a Iniciativa Privada, que se rea-
liza em São Paulo, afirmou que "entramos na con-
cepção de mundo abertamente, e com coragem pen-
samos que o Brasil tem os elementos para se tornar
um país moderno" para, em referência posterior, di-
zer que o sr. Roberto Campos "que é um homem ilus-
tre e inteligente, ainda não penetrou profundamente
nas raízes dêsse País e nas forças que fizeram a Re-
volução de 64".

O ministro Edmundo de Macedo Soares declarou,
também, que o atual Govêrno deseja continuar o pro-
grama antiinflacionário, "mas continuar sem artlfi-
cialismo. E' mister que se diga que em muitos seto-
res não houve uma repressão da inflação; houve uma
compressão. Se observarmos os balanços das emprê-
sas do Govêrno, notamos que elas se encontram numa
situação difícil. A CSN está vendendo abaixo de seus
custos. Estamos vendendo hoje, na CSN, abaixo dos
preços de venda nos EUA. Ora, o Brasil não tem
condições para isso".

QUADRO DE CORAGEM

Em exposição sôbre o papel do Ministério da In-
dústria e do Comércio, o ministro Edmundo de Ma-
cedo Soares apresentou um resumo das atividades dos
órgãos que compõem aquela Secretaria de Estado e
das entidades a ela jurisdicionados.

A propósito, afirmou que "neste Pais não há ir-
racionalismo. O que há é muita coragem, e é íácil
perceber isso diante do quadro do Ministério da In-
dústria e do Comércio, que vou ilustrar rapidamente,
para que se veja o esforço colossal que se tem feito
neste Pais, para dar-lhe uma estrutura moderna, com-
pativel com os ideais que nos animam e com os de-
fluxos que nós já posuimos".

COMPUTADOR

Admitiu o ministro Edmundo de Macedo Soares
e Silva que já discutiu a organização de um Centro
de Processamento de Dados que o Govêrno deve ter,

com centralização provavelmente no Ministério do
Planejamento, de uma documentação completa sôbre
o Departamento Nacional da Propriedade Industrial,
para que as 700 mil marcas e patentes que existem
registradas neste País possam ser facilmente manu-
seadas.

DESCENTRALIZAÇÃO

O ministro Edmundo de Macedo Soares e Silva
lembrou que aquela pasta possui, nos diferentes Es-
tados do Brasil, delegacias estaduais da Indústria e
do Comércio. "Essas delegacias — afirmou -- ainda
não receberam a organização que elas devem ter. Is- ¦
to será feito de agora em diante."

SIDERURGIA

Informou ainda que um grupo de trabalho inter-
ministerial será instalado imediatamente para, dentrodo prazo máximo de 60 dias, estabelecer um progra-ma que seja rapidamente realizável e que possa tra-zer uma solução aos problemas angustiantes de nossaindústria do ferro.

Êste grupo — enfatizou — é que vai tratar
do desenvolvimento da siderurgia nacional, que pre-cisa ser cuidado urgentemente e que apresenta pro-blemas de rara complexidade.

A ÚSIMINAS — lembrou — apresentou, em seu
balanço, em dois anos, um prejuízo de 98 bilhões decruzeiros. Quer dizer: são preços irreais. Falou-semuito no assunto; não podemos viver na irrealidade.
Mas então, precisamos ter a coragem de fugir da ir-realidade. No meu Ministério estou lutando para queessa idéia domine, para que possamos chegar à rea-
lidade.

COMÉRCIO EXTERIOR

O ministro Edmundo de Macedo Soares, após vá-rias considerações em torno do comércio exterior,afirmou que para ver o quanto nosso pensamento naadministração pública evoluiu, é que hoje o Govêrno
está convencido de que uma mudança radical já foiiniciada com êxito pelo govêrno anterior e precisaser continuada, de forma que o exportador não ve-nha solicitar ao Govêrno para exportar, mas recebado Govêrno a solicitação e o incentivo para que ofaça."

No caso de a capacidade de importar perma-necer estacionaria — adiantou — será difícil a ma-

nutenção da taxa de investimento e conseqüente-
mente o ritmo do. desenvolvimento econômico, com o
desequilíbrio da balança de pagamentos e até mais
do que isto. Até a produção corrente poderá ser com-
prometida no caso de bruscas quedas na capacidade
de importar que não pudessem ser compensadas porcrédito no exterior.

. DESENVOLVIMENTO '-'

A Comissão de Desenvolvimento Industrial 
disse — nada mais faz do que aprovar projetos. Tra-
ta-se, agora, de fazer com que a CDI entre na Sua
verdadeira função: promover o desenvolvimento-in-
dustrial, aconselhar os industriais sôbre aquilo queseu plenário — que compreende representantes da
indústria — resolva no sentido de que se estabeleça
um programa que possa ser levado às indústrias é porelas seguido. .,,.

Lembrou o ministro Edmundo de Macedo Soares
que é mister cuidar da renovação do. equipamento dp
parque industrial. "Temos ressaltado em nossas pa-lestras — disse — com colegas do Ministério, sôbre _
necessidade de prestar atenção especial à renovação
do equipamento. O Brasil dispõe de divisas, dispõe de
crédito e é mister que isso funcione em proveito da
nação. Os remédios são aqueles que todos nós çlT-nhecemos: Incentivos fiscais, resguardo dos mercados
internos, proteção das exportações, crédito a médio 

'_
longo prazos, normalização e produtividade, .fprmaçtTo
de técnicos, concursos e bolsas no Brasil e no estran'-
geiro, incentivo à criação do uma tecnologia propr**,legislação adequada na propriedade industrial é 

"de
patentes e de invenções, e encomendas firmes do Go-
vêrno. ••¦>.-

SEGUROS E TURISMO

As afirmações do ministro Edmundo de Macedo
Soares e Silva quanto ao turismo são de que, "êste
Govêrno vai realmente encarar o problema".

A política de seguros — disse"— tem por objetivo
fixar as bases do fortalecimento do mercado segura-
dor nacional, por ser um dos importantes capíadores
da poupança coletiva.

Após "várias considerações sôbre o Decreto-lei n.°
73, que instituiu nova política de seguros no Fa's,
disse o ministro da Indústria e do Comércio que .em>
bora esse sistema seja considerado defeituoso, exiginjáó
novos estudos para atualização da legislação, é êle quéestá em vigor.

O ministro Mário Andreaza afirmou que, com o
decreto que cria o Fundo de Refinanciamento da Ma-
rinha Mercante — já assinado pelo presidente Cos-
ta e Silva — o govêrno vai consolidar definitivamen-
te a indústria de construção naval, realizando, em 4
anos, a construção de 24 navios, de longo curso to-
talizando, 300 mil toneladas dead weig-ht.

Esclareceu, que o programa traçado será executa-
do em 4 anos, possibilitando um ritmo de trabalho
acelerado, abrangendo mais 30 mil operários no se-
tor. Disse, também, que a medida permitirá o in-
gresso do Brasil no campo interaacionol de fretes, pro-
piciando grande economia de divisas, que atualmen-
te são destinadas ao pagamento do transporte por na-
vios estrangeiros.

DECRETOS

O presidente Costa e Silva assinou dois decretos
que lhe foram encaminhados pelo ministro Mário An-
dreaza, o primeiro instituindo o Fundo de Refinan-
ciamento da Marinha Mercante, o segundo estabele-
cendo que os recursos decorrentes da arrecadação da
Taxa de Renovação da Marinha Mercante e do Fun-
do de Marinha Mercante, passarão a ser mantidos em
depósito no Banco do Brasil S.A.

De outro lado, o Fundo de Refinanciamento da
Marinha Mercante será constituído de recursos obti-
dos da transferência mensal dos saldos da conta "Go-
vêrno federal, na conta da liquidação da Instrução
204 da antiga SUMOC"; dos recursos mobilizados pela
Comissão de Marinha Mercante no mercado interno
e no mercado internacional de capitais; das dotações
que forem destacadas do Fundo de Financiamento à
Exportação para concesão de prêmios à indústria de
construção naval e financiamento ou refinanciamento
dos contratos para compra ou construção de navios,
desde que destinados à exportação e às linhas de lon-
go curso; e também dos recursos orçamentários que
venham a ser destinados nos exercícios de 1968 e
1969.

Os decretos assinados, também, pelos ministro

Delfim:
bancários

não devem
temer

demissão

em massa

O ministro Delfim Neto afirmou em entrevista, que
não vê "razão para intranqüilidade na classe bancária,
temerosa de demissões em função do desejo dos bancos
de reduzirem seus custos operacionais para se adaptar à
tendência de baixa na taxa de juros".

O ministro da Fazenda acentuou que a taxa de ju-
ros está baixando mesmo, desmentindo a seguir que a
adoção do horário único dos bancos seja questão deci-
dida, acrescentando que a medida depende ainda de es-
tudos determinados pelo presidente do Banco Central.
Disse ainda, estar certo de que "já ultrapassamos o pon-
to crítico de recessão e temos a certeza de nova ascen-
são; por isso estamos otimistas".

DÉFICIT

Declarou o ministro que o déficit de caixa do pri-meiro trimestre preocupa, mas não constitui problemaalgum insolúvel. "Com as providências que estamosadotando — frisou — alcançaremos uma posição de equi-
librio no segundo semestre."

Sôbre a sugestão que apresentou na reunião do BID,em Washington, para a criação de up-. Fundo de 3 bl.lhões de dólares para financiar projetos multinacionaisna América Latina, acentuou o ministro que "há um

Andreaza

anuncia

consolidação

da indústria

naval

certo exagero quando se compara o Fundo cora o Plano
Marshall, mas a verdade é que eu vejo nesta possibill-dade de financiamento o caminho mais direto para se
acelerar a integração econômica no Continente". Infor-
mou que nos demais contatos mantidos na capital norte-americana pôde sentir "o respeito com que os organi*.
mos internacionais vêem a nova situação do Brasil sob oaspecto financeiro". Disse acreditar igualmente que te-
nha sido bem aceita "nossa argumentação sôbre o novo
enfoque da inflação brasileira e da forma de combati
Ia, da mesma forma que registrei a compreensão dêsse
organismos quanto à nossa determinação de promove.a aceleração do desenvolvimento econômico do pais".

FILÓSOFO?

Rebatendo a opinião do entrevistador, de que "a épo.ca dos economistas filósofos deu lugar à dos economistas
matemáticos", comentou o ministro Delfim Neto que "a
técnica de pensar não dependa de um maior ou menor
conhecimento da matemática" e que "o dever dos eco-
nomistas é o de manterem-se atentos a mutações queocorrem na sociedade, no comportamento do homem e
na própria geografia". E concluiu: "o que eu sei é quea estagnação não conduz ao progresso social e que um
país viável como o Brasil, em termos de desenvolvimen-
to econômico, não tem razão de ser triste e sim otl-
mista".

AGRADAR

Sôbre a sua política econômico-financeira reafirmou
que é uma tentativa de compatibilizar o desenvolvimento
econômico com a menor taxa de inflação possível. Para
isso, parte do diagnóstico de que a inflação brasileira
mudou de curso.

Disse mais que, as medidas já executadas no setor
econômico, não são isoladas, não têm caráter paterna-
lista nem o objetivo de agradar, ou de tornar o Govêrno
mais ou menos popular.

A INFLAÇÃO

Estou convencido — disse o Ministro da Fazenda —
que no momento a componente de custo é mais impor-
tante do que a componente de demanda "e todas as me-
didas que estamos tomando são coerentes com esse diag-
nóstico".

— Nosso objetivo é alcançar maior êxito no combate
à inflação sem criar impecilhos para o desenvolvimento
econômico. No seu entender a política de combate à in-
fiação posta em prática pelo govêrno anterior "teve bas-
tante sucesso", embora tenha reduzido a capacidade do
compra e de capital de giro das empresas. A nova po-
litica, acentuou, antes de ser uma negação da anterior,
parte dos resultados já alcançados no combate à inflação.

Para o ministro da Fazenda não há argumento de
ordem teórica, nem mesmo fato empírico, que demonstre
que não se pode conciliar o controle inflacionário com o
desenvolvimento econômico, pois têm-se verificado as si-
tuações mais diferentes: países sem inflação mas pobres,outros com inflação e com apreciáveis taxas do desen-
volvimento e ainda outro com taxas de inflação baixas
o um desenvolvimento razoável.

LIVRO

Embora não tivesse tal intenção, "mas como o povo
brasileiro já se habituou a isso", o ministro Delfim Neto,
vai publicar um livro sintetizando as diretrizes do Go-
vêrno no seu setor, e segundo êle "expondo a verdadeira
estratégia adotada pelo Governo Costa c Silva para essa
nova fase do combate à inflação e retomada do desen-
volvimento econômico".

Delfim Neto e Hélic Beltrão, e seus textos integrais
são os seguintes:

REFINANCIAMENTO

Art. 1.° O Ministério dos Transportes em coorde-
nação com o Ministério da Fazenda, através da'Co-
missão de Marinha Mercante, promoverá a consolida-
ção das responsabilidades financeiras das autarquias
e sociedades de economia mista federais de navega-
ção. decorrentes da incorporação as suas frotas de em-
barcações custeadas pelo Fundo de Marinha Mercan-
te.

Art. 2.° Para efeito da consolidação determinada
neste Decreto e da incorporação, de que trata o artigo
2.» do Decreto-lei n.o 67, de 21 de novembro de 1968,
as embarcações serão apropriadas em função da cota-
ção internacional (Europa Ocidental) pela qual estão
avaliadas.

Art. 3.° Os esqueams contratuais de consolida-
ção sub-rogarão o Tesouro Nacional, na qualidade de
credor pelas responsabilidades a amortizar, estabele-
cidos para esse efeito juros e prazos máximos de 6%
a.a. e 25 anos, aplicadas a correção monetária pre-vista no_ Decreto-lei n.° 123, de 31 de janeiro de 1967.

Parágrafo único. As empresas mutuárias vincula-
rão de sua receita líquida dc fretes que seja sufici-
ente para amortização das prestações da consolidação.

Art. 4.° A título de mobilização dc equivalente
parcela dos recursos do Fundo de Marinha Mercante
imobilizada na responsabilidade n consolidar na Jar-
ma deste Decreto, é instituído no Banco do Brasil S.A.
como agente financeiro do Govêrno federal o "Fundo
de Refinanciamento da Marinha Mercante".

Art. 5.° O "Fundo de Refinanciamento da Mari-
nha Mercante" será constituído de:

a) recursos obtidos pela transferencia mensal
dos saldos da conta "Govêrno Federal", conta de li-
quidação da Instrução n.° 204 da SUMOC";

b) recursos mobilizados pela Comissão de Ma-
rinha Mercante no mercado interno e no internacional
de capitais;

c) dotações que, com base no artigo 61 da Lei
n.° 5.025, de 10 de junho de 1966, e sob autorizaçãodo Conselho Monetário Nacional, forem destacadas do"Fundo de Financiamento à Exportação" para con-cessão de prêmios à indústria de construção naval e

Transporte

mais
eficiente

com o
uso de

containers

O uso de containers ou cofres de carga terá um
papel preponderante na conjugação dos vários sistemasde transporte no Brasil, segundo o engenheiro PauloCésar Furtado Diniz, da Rede Ferroviária Federal. Oscontainers, caixas metálicas padronizadas para trans-
porte de carga de porta a porta, podem ser usados pelossistemas ferroviário, rodoviário, marítimo e'aéreo, per-mitindo maior eficiência e economia no transporte.

Na monografia intitulada "Notas Sôbre a Contai-nerização na Coordenação dos Transportes de Super-íicie", encaminhado à direção da RFFSA, afirma o
sr. Furtado Diniz que "nenhuma coordenação de trans-
porte, no Pais, deverá ser estudada, pesquisada, orga-nizada e implantada sem considerar a conjugação in-tegral dos sistemas vários: navegação, ferrovia e ro-dovia". Acrescenta que, atualmente, o sistema maríti-mo participa com 18,1 por-cento no mercado de trans-
porte, o ferroviário com 19,3 por-cento e o rodoviário
cm 62,6 por-cento.

DISTORÇÃO

" Essa distorção — diz — pelo emprego progres-slvo do transporte rodoviário, não tem sentido eco-
nômico e só subsiste em razão de deformações estru-
turais e conjunturais dos sistemas concorrentes. Daí

financiamento ou refinanciamento dos contratos pa-ra compra ou construção de navios, desde que desti-
nados à exportação e às linhas de longo curso;

d) recursos orçamentários que venham a ser
destinados nos exercícios dc 1968 c 1969.

Art. 6.° — As operações do "Fundo de Refinan-
ciamento da Marinha Mercante" serão realizadas, ob-
servada a política monetária o crediticia do Conselho
Monetário Nacional, no refinanciamento de contratos
para compra ou construção de embarcações à còfita
do Fundo de Marinha Mercante o na suplementado
de prêmios à indústria de construção naval. w<J

Art. 7.° O Conselho Monetário Nacional, atki
vés do Banco Central do Brasil e do Banco do Bpà.
sil S.A., promoverá a integração das atividades ti-
picas de instituição financeira da Comissão do Mari-
nha Mercante no âmbito da política monetária, credi-
tícia e cambial do sistema Financeiro Nacional, com
o fim de mobilização de recursos complementares jja.Tra o desenvolvimento da indústria naval e da frota
mercante do País.

Art. 8o — Êste Decreto entrará em vigor na data
dc sua publicação revogadas as disposições em con-
trário.

ARRECADAÇÃO

Art. l.o — Em consonância com o Decreto-lei n.°
96, de 3 de dezembro de 1966, e o art. 19 da Lei.«,°
4.595, de 31 de dezembro de 1964, os recursos "àl
arrecadação da Taxa de Renovação da Marinha M,'o>i
cante e do Fundo de Marinha Mercante passarão," a
ser mantidos em depósito no Banco do Brasil S.A," jiordem da Comissão de Marinha Mercante, obíeífà-
das as demais disposições em vigor da Lei n.° 3.3^1
de 24 de abril de 1958. . -i

Art. 2.o — Os recursos escriturados em nome _bsarmadores poderão ser movimentados pela Comissão
de Marinha Mercante em suas operações, sem pre-
juízo do direito dos titulares a sua utilização obser-
vado o prazo de 5 (cinco) anos previsto no § 2.°' do
artigo 11 daquela lei.

Art. 3.° — Êste decreto-lei, que será submetido àapreciação do Congresso Nacional, nos termos do pa*-rágrafo único do art. 58 da Constituição, entrará emvigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-sições em contrário.

a necessidade da intervenção governamental, adotahi
do uma política de coordenação prioritária e' na qualo container, sem dúvida, terá papel preponderante";,.»

Depois de estudar em retrospecto o uso dos cofr»
tainers nos países estrangeiros, o sr. Furtado Diniz
examina a containerização no Brasil, dizendo que, salvo
experiências realizadas pela RV Paraná-Santa Catarí-
na, "parece não ter outra empresa de transporte tenta-
do a implantação do método mesmo experimental, em
linhas domésticas". Acrescenta que "o Brasil, ao'ini-
ciar a sua containerização, deverá fazê-lo eliminando
práticas condenadas ou obsoletas, que constituíram
fases preliminares da operação em outros países, os
quais, por serem pioneiros, gastaram vultosas impor-
tâncias para atingir o estágio atual. O Brasil deverá
utilizar o know how desses países e começar a sUa
dieselização sem desperdício de tempo e de dinheiro".

LEGISLAÇÃO ti

Desde 1965, uma empresa estrangeira de transpor-
te marítimo tem limitadamente utilizado containers no
Brasil, tanto na exportação de café solúvel como na
importação de produtos manufaturados, tendo seu em-
prego sido oficializado por uma lei de novembro do ano
passado, estimulando, através de benefícios, seu uso no
transplante de mercadorias nas linhas terrestres, aquá-
ticas e aéreas, domésticas e interneionais. O Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico está autorizado a
financiar planos industriais para fabricação de cofr#
de carga e o FINAME, Fundo de Financiamento paraAquisição de Máquinas e Equipamentos Industriais, In-
cluiu, entre suas Normas Operacionais, a aquisição dè
cofres de carga.

"O comércio interno de transporte por via maríti-
ma no Brasil, diz 0 sr. Furtado Diniz, está deteriora-
do e ameaçado de completa marginalização, se nova
estrutura operacional administrativa não puder ser im-
plantada, objetivando a recuperação do sistema, tor1-
nando-o, a exemplo de outros países, eficiente e de
baixo custo. Desaparelhamento dos portos, morosidade
no embarque e desembarque das mercadorias diíicul-dades burocráticas, navios obsoletos e outras deíiciên-cias da Marinha Mercante são fatores negativos quelevararam a cabotagem à situação atual".

FERROVIAS

Quanto às ferrovias, diz êle que salvo algumas ex-ceçoes "estão sujeitas a limitações de ordem técnicaoperacional, construtiva, financeira e administrativa.
Esforços isolados têm sido desenvolvidos objetivando
introduzir normas c técnicas mais atualizadas capa-zes de facilitar a recuperação do prestígio junto aousuário através de prestação de serviço regular, efi-ciente e rápido".

Conclui dizendo que o GEIPOT, Grupo Executivode Integração da Política de Transporte, está prepa-rando planos diretores para os próximos dez anos e
que, se esses planos forem aprovados, "haverá certo-za de que em breves dias o Brasil poderá contar comum sistema ferroviário de bases adequadas ao desen-volvimento de uma política integral de conjugação detransporte do qual faça parte a ferrovia, eliminando asatuais distorções tão perniciosas à economia do País".
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em abril
"';' Durante o mês de abril do¦ ano corrente o índice, do

Preços por Atacado, elabo-
rad0 pelo Instituto BrasUel-
ro de Economia da Funda-

. çáo Oetúlio Vargas «. dlvul-
, -gado mensalmente em Con-»

juntara Econdmtc*, revdou
,'fJxpans5o de 2,1%. .

* *': A componente Produtos
Industriais foi a que mais"influiu 

ns elevação do In-
.dloe geral. Dentro dessa"eomponents os maiores au-
mentos íoram observados
im relação a combustíveis,•matèriaiá de construção •

¦'íWv ¦""..' *
Ri. Das demais componentes»
•m. que ee desdobra o lndl-

: «e de Preces por Atacado,
-Produtos de Origem Animal
.revelou alta mais acentua-
da, devendo-se isso a carne
út aa. e a banha. Excluln-
do-ee o café do Índice ge-'
ral, veriflcou-M uma alta
tm a,a%. •¦ - ,

ZfHovêrno x
uniformiza
.documentos
n O governador Neg-rSo de
Lima decretou a unlformlm-'«Io da documentação fiscal
nas operações Interestaduais.
Pelo decreto, foi substituída'"¦% 

guia de exportação de um
para outro Bstado pela te-

. funda via da nota fiscal.
As mercadorias remetidas

, para fora do território da
Guanabara, serio acompa-
«liadas de nota fiscal, eml-
tida, no mínimo em 9 vias.

EDITAL
ASIBMBLtUA OERAL

A AUteUeto «• FroUcto a
« eeavoea u associadas
¦ai Aa-a_Mt_ Geral, ne

è_ 1«, MMa-Mra, às i»&, n*
Bwlittit Ittwrtro, «3, tal*"M!t-****** tratar, entre outros
r-tanatM, tt less-jem de ain-
^iíaua oa torjuDia

ODDIAEASS
PtesMsate executiva

73147

aiFieio civitas -
Bloco "C"

Rua México. 21
CONVOCAÇÃO

Os abata» assinados, -**?¦•-
¦tasaaso raais Se l/i (mm
Marte) doe condsaalnos do
Idittelo Cívttaa Bloco "C". o
«a fonaa de attlio M da LM
«Ml. d» 1S-U.JÜ&, tí» pela

, areeeate tamvotar a AssembiMa' Oeral do Coadealalo paia ren-
aár-ie extraordlnirUmenU, ao
•omjnnto a.» 1M8, d» Sr. Dr.,
Rogério Alber' da Rocha Cor-
Ha. no dU 19 de corrente la
II horta em primei» convoca-
tio e ii 17,31 boras em le-
gunda eonvocaçlo.

' o motive «ne levou oi iif -
aatirioi a tomar tal deelato •

eetade de abandone completo
em ano ee encontra o prédio,
•TldencUdo peUi constantes"panei" dos (enricei de fome-
cimento de água, traia dMlelIn-'«a da conservação dos eleva-
dores, pela falta de aiielo dai
partei comuns, pela mjelra doe
bebedenros, qne chegou a mo-
«var uma inttmaçlo dai auto-
rldadei lanltirla-, enfim pela
laaclo da atual Admlnlitraçlo.
Incapaz de tomar qualjqner
providências qne ponham fim
mim situação verdadelramen- '
Ae, caótica. Cabe aoi condSml-
rui evitar qne os serviços do
prédio centinnem caminhando
pata • colapso total.

t a seguinte a ordem do Dia
di Anembléla Geral Extraordi-
nirla ora convocada)
.. a) DeititnlcSo do atoai dn-
dlco (art. 22 I 5.» da Lei 4591)

fixado de ptaio para iua
pruttçlo, de contai.

b) Elelclo de novo sindico e
demais membros do Centelho.¦ 'C) Dlicnitlo doi problemai
do condomínio que reclamam
toluçtes mais orientes e ado-
çâo de providenciai capazes de
conduilr a essas lolnçSei.

d) Dlicusslo de outros ai-
¦untos de Interesse do condo-
mfnlo, qne poisam ser tratddoi
pelos Srs. Condômino*.

Encarecendo a neceiildade do
compareclmento da maioria dei

.Srs. Condflmlnos pan o bom
êxito dai deliberações, subj-
crevemo-noi

OB CONDÔMINOS'A 70360

¦E Hv6S &

l^9M IBffS ¦_*-*• '" Im

^^B^*Mr*-*- ¦-&• WS&i'M£iWMiWiiÈãií? ¦¦¦¦¦¦'-
¦ mm\ mm^m\m\^^Sm^mr^^&mm\ mtm^^^^^^^^^^^Mmtmaa^m^^o,

H

fl HÉ \ " r<W

.' J ¦ . i vá ; \'*,*v.'.-y''

"*V

¦•rj_

CASA GARSON APARELHOS
S ELÉTRICOS S/A

ASSEMBLÉIA OERAL
."•"¦ . EXTRAORDINÁRIA

Convidam-se os Senhores
Acionistas para te reunirem
na lede da Sociedade a, Rua
tlruguaiana, 105 e 107, netta
Cidade, no dl* 20 (vinte) de
maio de 1167 ai 9 (nova) be-
nis a rim de deliberarem «0-"bre a seguinte Ordem do dia;

a) Aumento do Capital So-
alai em virtude da reavaliação
do Ativo Imobilizado, em con-
formldade com a Lei 4.357 de
II de Julho de 10(4 e eonie-
quente alteração dei Ettatn-
íoi Soelali na parte qne tan-
ge ao Artigo do Capital Social;*b) Assuntos de Interesses se-•ais.

Rio de Janeiro, 12 de nulo
de 1967.

CASA GARSON Aparelho!
Elétricos 8/A.

ABRAHAM GARSON NETO —
Diretor Vlce-Prisldente

25282

EDIFÍCIO alcion
CONVOCAÇÃO

De ordem do sr. Sindico con-"voeamoi oi srs. Condôminos
do Edifício Alcion, rito à Av.
Atlântica, 2*16-2316-A para
reunirem.se em Assembléia
Geral Extraordinária, em la.
eonvocaçlo às 20,30 horas e,"em 2a. e última convocação,
as 21 horas do dia IS do cor-
rente, no apartamento 301 do
Edifício afim de deliberarem
sobre diversos assuntos de In-
teresse coral do condomínio.
Rio de Janeiro, 8 de Maio de
19«7. "A Patrimonial" S/A —
Administradora.

"A PAVRIMONIAL" S/A
71319

VEÍCULOS
Brasileiros e argentinos entram, em acordo

ACORDO FACILITARÁ
PRODVÇÃO DE CARROS
NA AMÉRICA DO SVL

Integrar a indústria automobilística na área da
ALALC íoi o objetivo de fabricantes brasileiros e
argentinos, ontem reunidos no Copacabana Palace,
ao assinarem o projeto de Protocolo de Acordo de
complementação destinado a facilitar o intercâmbio
de componentes necessários à fabricação de veículos,
na América do Sul. ,

O intercâmbio de componentes, segundo o pro-
jeto, obedecerá a programas de complementação ce-
lebrados entre os fabricantes de veículos estabeleci-
dos nos países signatários do Acordo, quando devida-
mente aprovados pelos respectivos governos. Ao ato
de assinatura, compareceram dirigentes das empresas
produtoras de autoveiculos dos dois países, além do
diretor da • Carteira de Comércio Exterior —
CACEX — sr. Emane Galveas.

PROTEÇÃO

Como medida de proteção
& Industria nacional o acôr-
do estabelece uma percenta-
gem máxima admissível de
componentes produzidos em
outros países signatários. Es-
ta porcentagem será fixada
em protocolo adicional il re-
vista anualmente pelos pai-
ses que Integram o acordo.
Neste protocolo constarão os
componentes que cada país
julgue conveniente Importar
e, a partir 

'da entrada em
vigor do acordo de comple-
mentação, será permitida a
Importação dos componentes
sem qualquer gravame ou
restrição, salvo os direitos
aduaneiros nele negociados.

ALARGAMENTO

Após a assinatura do acôr-
do o presidente do Sindicato
Nacional da Indústria de
Tratores, Caminhões, Auto-
móveis e Veículos Similares,
sr. Oscar Camargo, assina-

lou que os tratados de com-
plementaçâo vão permitir o
alargamento do mercado con-
sumidor e o desenvolvimento
tecnológico da fabricação de
componentes. Esclareceu que
o documento firmado por la-
brlcantes brasileiros e plati-
nos 6 fruto de longas e exaus-
tlvas negociações entre os
empresários. Concluindo, in-
formou que o projeto de pro-
tocblo está aberto a adesão
de outros países da ALALC,
para ampliar os efeitos da
complementação.

O chefe da delegação ar-
gentlna à reunião, sr. Enrl-
què Arlottl declarou à lm-
prensa que os empresários
de seu pais tem Intenção de
concretizar as bases de
uma complementação indus-
trlal no setor automobilístico,
pois entendem que a base
real para a integração reglo-
nal é a harmonia econôml-
ca, obtida através de um sls-
tema sem preferências que
permuta o desenvolvimento
dos setores industriais e de
toda a comunidade.

/ '

ROMÊNIA QUER MAIS
INTERCÂMBIO PARA
EQUILIBRAR CONTAS
SAO' PAULO (Sucursal) — O ministro Plenipoten-
ciário da Romênia no Brasil, sr. Gheorghe Matei, ao
se dirigir ao empresariado de São Paulo da Federa-
ção das Indústrias declarou que seu país deseja di-
namizar o comércio com o Brasil e nesse sentido fêz
algumas propostas concretas. Inicialmente, esclarece
que o comércio entre os dois países, por falta de
maiores contatos, está quase paralisado, sendo a Ho-
mênia devedora no balanço das atividades de im-
portação e exportação. Assinalou que seu país não
deseja vender apenas manufaturados ao Brasil, mas
fazer negócios que possam dar vantagens aos dois
países.

POSSIBILIDADES •

Disse o sr. Gheroghe Ma-
tei, que se consome atual-
mente cerca de 16 tonela-
das de minério de ferro por
ano.'O que representa um
valor de mais de 100 mi-
Ihões de dólarfes e que, além
do minério de ferro, o Bra-
sil poderá vender à Romê-
nia, outros produtos, como
café, sisal, algodão, artigos
têxteis e outros. Sôbre os te-
cidos disse que o mercado
romeno é cada dia mais

amplo, havendo, inclusive,
um acentuado acréscimo
nas importações do Egito.

Segundo afirmou, só em
66 seu pais pagou ao Egito
14 milhões de dólares na
compra de tecidos. Disse
que o regime de trocas po-
de ser adotado e citou acôr-
dos em andamento com os
Estados de Mato Grosso,
Bahia e Minas, aos quais
ioram oferecidos créditos
em dólares para pagamento
em mercadorias.

Exportação
visa mercado
da ALALC

Antes do encerramento,
hoje, da V Feira de Utensí-
lios e Serviços de Escritório,
promovida pelo Sindicato dos
Bancos no Parque Iblrapu-
era em São Paulo, o diretor-
superintendente da Olivetti
Industrial S.A., sr. Guido
Santl afirmou ser. objetivo
de sua indústria a conquls-
ta para o Brasü do mercado
da América Laüna-ALALC.
durante coquetel oferecido a
imprensa e convidados es-
pedais \ da Guanabara.

Através da produção de
máquinas para escritório e
equipamentos de telecomu-
nicaçôes, eom técnicas aper*
felçoadas. para alcançarem

padrão internacional, pre-
tende a empresa atender ao
'desenvolvimento do mercado
Interno e,promover a con-

qulsta de parpe.la substancial
do mercado latlno-america-
no do setor.

¦ 
', 

¦
> A TENDÊNCIAS

Segundo o sr. Guido.San-
ti, pesquisas recentes revê-
làram que a incidência per-
centual do consumo de má-

quinas elétricas sêbre as ma-
nuaia < da seguinte ordem:
Estados Unidos — 64%; Ale-
manha Ocidental — 44,2%;
Itália — 32% e França —

22,5%. No Brasil, êste lndl-
ce, segundo, pesquisas reali-
zadas em 1966 é pouco supe-
rior..'a 4%, sendo pensamen-
to do sr. Guido Sàntl elevar
êste índice e Igualá-lo aos de
países europeus.

CONSUMO

Afirmou o sr. Guido San-
tos que a tendência restante
da América Latina quan-
to à utilização de má-
quinas elétricas é equlvalen*
te á do Brasil, tendo a in-
dústrla iniciado em 1966 uma
exportação maciça de má-
quinas de escrever elétricas,
para a ALÂllC. Atualmente,
segundo o sr. Guido Santl,
para cada máquina vendida
no mercado interno corres-
pondem 3 máquinas exporta-
das para a ALALC, ''Assim,
afirmou, o Incremento da
produção para o mercado in-
temo possibilitará exportações
cada vêz maiores, proporclo-
nando ao mesmo tempo au-
mento da produtividade, de
forma a reduzir os custos de
produção. A aceleração dês-
se processo colocará, sem
dúvida, as máquinas elétricas
brasileiras ao nível dos pre*
ços daa internacionais, per-
mltlndo-nos a conquista de
novos mercados."' Para o sr, Guido Santl, a
indústria deve pensar, no se-
tor de máquinas de escrever,
em atender à tendência ge-
nerallzada de substituição

de máquinas manuais por
elétricas, "em busca de me-
lhores índices de produtivl-
dade nos escritórios". Atu-
almente, a Olivetti Indus-
trlal, fundada em 1952 e
funcionando com sua íábri-
ca em Guarulhos — São
Paulo, fahrica toda a linha
de máquinas de escrever,
desde a portátil (Lettera
22), até a semi-portátll (Stu-
dio 44) e a Standard (Le-
xikon 80), passando também
a fabricar seu último modê-
lo — a Tekne — máquina
elétrica.

MOEDA & SEGUROS

ENCONTRO Í3AS FINANCEIRAS — Ainda não -foi
fixada, em definitivo, a data da realização, no Guanabara,
do 2.° Encontro Nacional das Financeiras, sendo'provarei
que üehha a ocorrer tio pró-cimo dia 8 de junho, o que
depe**dé dos entendimentos que estão sendo mantidos entre
o sr.-Luis Moreira de Sousa com o ministro Delfim Neto
ê o presidente do Banco Central, sr. Rui Leme. E' crês-
cente a-expectativa dos homens de negócios, em torno do
Encontro, tendo em nista o interesse demonstrado pelo

^Governo em adotar medidas para a expansão e melhoria
do mercado de capitais, tanto no campo,do -financiamento
como no dos investimentos. - '

DIA DO GERENTE — Variai comemorações já estão
programadas para assinalar o Dia do Gerente de Banco,
que traTiscorrerá amanhã, dia 15, segunda-feira, entre as
quais se. destaca «m coquetel, ds 19 horas, no Clube dos
Gerentes de Bancos, oferecido aos iócios,' autoridades e
conuidados especiais: Para comemorar a data,.o Banco do
Estado da Guanabara também oferecerá no dia 16, ds 19
horas, na sala da presidência do BEG, um coquetel em-
homenaoem aos gerentes de estabelecimentos bancários.

SEGURO AUTOMÓVEL — À Carteira Automóveis do
Instituto de Resseguros do Brasil constituiu em 1966 uma
comissão especial para reformular a tarifa de seguros au-
tomót-eis, cujo estudo se encontra ainda sob apreciação do
SUSEP..A comissão, para a elaboração do seu trabalho,
recolheu sugestões-nos setores, interessados, a fim de queas alterações a setem adotadas atendam ertiK profundidades necessidades operacionais do ramo. Segundo informações
agora divulgadas em fontes do meio segurador, "a SUSEP
está concluindo o exame, do referido estudo para o en-
caminhar, o mais breve possível, àdireção do IRB.

GRUPO-DE TRABALHO — A Associação Brasileira
de Fabricantes de Equipamento Telefônico (ABRAFET)
constituiu úm grupo de trabalho para elaborar um estudo
sôbre as possibilidades atuais e* futuras das indústrias de
equipamento telefônico no Pais. O estudo será precedidode um levantamento da situação dé cada emprêsa, abor-
dando os mais variados aspectos, entre òs quais a capa-
cidade de produção e o pessoal técnico. O grupo de tra-
balho está assim constituído: Victório Emmanuet Pareto
(Standard Elétrica S/A), José L.' Mafra (Ericsson do
Brasil), Martin Aíelcop. (Siemens do Brasil) e Bronislaw
Hartenberg. O último funciona como coordenador.

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Rua Marquês de SSo Vicente, 263 — Mo de Janeiro — BrasilFACULDADE DB FILOSOFIA

EBITALElo de Janeiro, 10 de maio de 1967 •
Pelo presente edital, declaro que fleam autorizadas as provasteórlco-práticas de fsicolotia, noa termos da Portaria do Minis-térlo da Educação e Cultura de 19 de novembro de 1964. Haveráno corrente ano 3 perfodoi para a reaUuçio destas provas: 1?) en-tre 29 de maio e 3 de Junho; 2?) entra 1 e 10 de agosto; 3") en-tre 1 e IS de dezembro. AS lnscriçSes deverio ser feitas até25 de maio para o lf periodo, até 27,de lulho para o 2» períodoe até 30 de novembro para o 39 periodo. Documentos exigidos:lf) Cópia Fotostátlca da Carteira de ¦ Identidade; 2?) Documentodo Ministério da Educação e Cultura atestando que o requerente

foi notificado -pelo mesmo da realiaaçSo das provas; 3») Beque-rlmento ao' Diretor da Faculdade de Fllosotla especificando aépoca e disciplinas em que pretende prestar exames; 4?) Paga-mento da taxa de exame de NCrf 30 (trinta cruzeiros novos) pordisciplina. As provas serão escritas ou escritas e orais, de acordocom a natureza da disciplina podendo a parte oral incluir tam-bém uma parte prática, principalmente nas disciplinas que com-
põem o currículo do Curso, de Psicólogos nos termos do parecerdo Conselho Federal de Educação. Os casos omissos serto re-
sorvidos pela Diretoria da Faculdade de Filosofia da P.TJ.CB.J.

V PE. ANTONIUS BENKO, 8.J.
Diretor da Faculdade de Filosofia
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lllFORMfl:

CURSOS ESPECIAIS '
II CURSO DE PLANEJAMENTO GLOBAL
DE EMPRESAS
Destinado a Empresários, Diretores e Assessores com a fina-
lidade de estudar as atividades das Empresas, segundo úm
método lógico e eficiente; discutir a estruturação e o fun-
cionamento de um sistema de planejamento; salientar a ne-
cessidade, a importância e as vantagens dó planejamento
para as Empresas de qualquer tipo e dimensão.

O Curso, de caráter essencialmente prático, será funda-
men tado na realização de trabalhos de grupo, complementa-
dos por aulas conferências e painéis.
DURAÇÃO: 3 semanas (S/6 a 23/6/1967)
HORÁRIO: 2.», 4.» e 6.* feiras das 06.00 is 12 horas
INFORMAÇÕES: IPÊS: Av. Rio Branco, 156 — 27? andar —

S/2705 — FONE 22-9924.
IAG-PUC: Rua Marques de São Vicente, 263'— Fones:

47-1125 — 27-2388
II CURSO DE GERÊNCIA DE
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
Destinado aos "staffs" supervisores da Empresa Privada Na-
cional com a finalidade de habilitá-los a pesquisa e difun-
dir o comportamento de Mercado Internacional, visando a
ampUar nossas oportunidades de exportar.
DURAÇÃO: 7 semanas (22/5 a 5/7/1967)
HORÁRIO: 2.», 4.» e 6.» feiras das 18.00 ás 22 horas
INFORMAÇÕES! IAG-PUC — Rua Marquês de São VIcen-
te, 263. FONES 47-1125 OU 27-2388. 71600

EDITAL
IPASE

Agência Esiado do Rio de Janeiro
0 Delegado do IPASE no Estado do Rio de Ja-

neiro. torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que fará realizar Concorrência Pública no dia 15
de junho às 15.00 horas para execução dos serviços de
reparos e conservação dos elevadores do Edifício-Sede,
em Niterói, à Av. Amaral Peixoto, 169, conforme
condições, especificações e normas contidas nas Instru-
ções que estão à disposição das firmas especializadas na
Seção Imobiliária da Agência, a partir desta data, no
horário de 12 às 18,30 horas.

Niterói, 9 de maio de 1967
JOÃO FRANCISCO BARRETO. FILHO

— Delegado— •
33401;
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PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
PETROBRÁS í

A FROTA NACIONAL DE PETROLEIRAS comunica aos
interessados que se encontram à venda, no estado, no
Porto do Rio de Janeiro, dois navios tanques de 1.941,7
TDW cada um.

As inscrições indispensáveis ao encaminhamento e
preenchimento das propostas, deverão ser solicitadas,
na Sede da FRONAPE, na Praça 22 de Abril, número
36 — 3.° andar, diariamente.

Fica, por êste Edital, estabelecida a data de 31
de maio de 1967 para entrega das propostas que de-
verá ser feita às 15 horas, quando se processará a
abertura das mesmas na presença dos interessados.

0 presente Edital foi publicado no D. Oficial dade 2.5.67.
GERALDO CAVALCANTI CARDOSO

Coordenador da Comissão de Alienação
68411

TÍTULOS E AÇÕES
BOTAFOGO F. B. — Vendotitulo proprietário.NCrí 400,00.
DANTAS — 42-0017 ou 36.8408.
TÍTULOS DE CLUBES —
Vendo Jockey Clube —
Gávea, Golf — Fluminen-
se — Vasco Prop com-
5ro 

Caiçaras. E outros —
ei. 82-8491. Ary Brnm,

VENDO à Vista, quitados, Qui-tandlnha, Federal, Cata e Fes-ca, Tourlng Club, tel. 30-2782.
71659 94

TITULO Floresto Country
Clnb — Vendo Quitado. —
Tel. 47-1013. Sr. Gnllner-
me; 13228 94
CADEIRA Maracanã, vendo 1' perpétua no.centro do Campo,
íone 37-7619.
VENDE-SE úra titulo do Pa-
norama Palace Hotel, série A
e 5 quotas do Tem Tudo de
Madureira, tratar com o sr.
HERALDO BOTELHO. Tel.
42-0694 a partir de segunda-
leira, das 12,00 horas em dlan-
te.
GURILANDIA — Título, sócio•proprietário, vendo, quitado,taxa, manutenção, em dia porCrf 300, valor atual 1.500 —
Tel. 88-6455.
VENDO — Cad. Maracanã trib.
Tem T. Madureira, 11 cotas.
M. M. Geraes, aceita oferta,
permuta, tel. 32-8215 JUANITA.
CMPB — Jóquei,' Tijuca Tênis.
Homr-SUyestre, Country CHJ
— Tel.

Rio Branco 156 s| 2925
32-8215 JUANITA.

VENDO — Castelo Petrópolis,
Teresópolls, Golf, Gurilandla,
Pontal, Floresta, Nevada, Ri-
viera, Caça e Pesca, Costa
Brava, Barra CO, res. aceito
of. permuto, tel. 32-8215 •-
JUANITA.
VENDO — Country CRJ, Iate,
Fluminense, M. Líbano, Hiplca,
Qultand-Fundador, Iate Jar-
dir, Botafogo, C. Federal, Hi-
gina CC. tel. 32-8215 JUANITA.

PANORAMA — * PaS-aó. vendehoje melhor oferta 1 titulo
quitado série A, íone 25-9344.89498 94
GURAPARI —. Vendo titulocoproprletario Palace Hotel.
CARLOS — 42-0017. Ptcilitometade.
TERESÓPOLIS COUNTRYCLUB — Vende-se titulo comterreno pela melhor oferte.•ffayor. telefonar para SS-W».TITULO do Jockey Clube,Vende-se, tratar telefone. ....31-3327, sr. LUIZ.
HOSPITAL SILVESTRE —
Vendo títulos garantia de San.de do Hospital Silvestre, Isen-tos de taxa de transferencia.
Bom preço. Tratar eom" àr.VELASQUEZ. tel. 45-2592,
COTAS do Tem Tudo dè Ma-durelra. Vendo eo cotas juntasou separadas. Bom Investi*mento de Capital, -"sentas deTaxa de Transferencia. Bom
prego. Tratar com sr. VELAS»
QUEZ. Tel. 45-2592.
TRANSFIRO Títulos Patrimo-niais, C. R. Flamengo, Qui-tandlnha, Motel Minas Gerais,Associação Crista de Mocos eCenter Hotel. Tratar, td. ...22-5313 dr. WILSON. 

, SAQUAREMA IATE CLUB"--.
Vendo titulo sócio proprietá-rio, tel. 26-8433, ALBERTO.

7318» 94
TITULO — Panorama 15 dias.
vendo 'NCr? 1000,00, teL 82-8481
CASEMIRO ou SOBRINHO. R.
Pereira Nunes, 68, ap. 1002 —
Niterói.

28010 94

VENDE-SE TITULO -
NCr$ 450,00

ENCHANTED - V A L L E Y-
CLUB (Vale Encantado). Tel.
28-3525 e 28-1911 — Dna.
MAHLY.
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BANCO DE SAO PAULO S. A
RUA 15 DE NOVEMBRO N.° 347

SAO PAULO
CARTA PATENTE N.° 1.939

EXTRATO DO BALANCETE GERAL EM 5 DE MAIO DE 1967

ATIVO PASSIVO
"~ ~~~ NCr? NCrf NCrf NCrf

DISPONÍVEL NAO EXIG1VEL
Caixa  6.337.571,37 Capital  9.000.00000
Banco do Brasil S/A  6.165.678,11 Aumento de Capital  3.000.000,00
Banco Central —,— 12.503.249,48 Fundo de Reserva Legal  1.100.000,00

_____ Fundo de Indenizações Trabalhistas 571.201,57
Outras Reservas e Fundos  10.902.693,77» 24.573.895,34

REALIZÁVEL
Depositado no Banco Central: '

EX1G1VEL
em dinheiro  15.401.081,30 DEPÓSITOS:em títulos  5.312.980,17

Cheques a Compensar  5.724.066,22 avista  98.189.542,47
Títulos Descontados  60.020.228,16 a prazo  5.254.366,71103.443.909,18
Empréstimos em C/Corrente  4.582.324,63
Capital a Realizar —,—
Imóveis 2.305.535,11 * OUTRAS RESPONSABILIDADES:
Reavaliações de Imóveis —,'— Títulos Redescontados:
Outras Aplicações 54.857.517,28 148.203.732,87

Promissórias Rurais e Financiamento de Cale .... 966.240 99
Outras Contas  47.593.420,37 48.559.661,38

IMOBILIZADO....
Edifícios de Uso 2.979.955,36
Reavaliações de Edifícios de Lso  10.560.523,04 CONTA DE RESULTADOS PENDENTES 10.071.715,03¦ Instalações 1.888.181,47

/ Outras 'mobilizações  4.001.126,77 19.429.786,64 CONTA DE COMPENSAÇÃO 51.844.563,1»

CONTA DE RESULTADOS PENDENTES 6.512.411,92
CONTA DE COMPENSAÇÃO 51.844.583,19

TOTAL: 238.493.764,10 TOTAL: 238.493.764,10

São Paulo. 10 de maio de 1967
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

JoSo Adhemar-de Almeida Frado — Presidente
Corlntbo Goulart
Rubens Moraes Alves Lima
Nelson de Almeida Prado
Nilson Brant Maciel
FlAvlo Pinho de Almeida
Constantlno de Campos Fraga

Diretor
Diretor — (lie.)Diretor
Diretor
Diretor
Diretor

(a) Arion do Amaral Campos
(a) Olivio de Oliveira' i

- Gerente Geral
Técnico em Contabilidade

CRC. SP n." 32-66
Cadastro Geral de Con>
tribuintes Inscrição n."
60.597.671/1 a 102

72721
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 14 de maio de 1967

COMÉRCIO EXTERIOR

A união entre os paises produtores de cobre, em
vias de desenvolvimento, será proposta pelo Chile,
numa reunião entre os principais exportadores, a se
realizar dentro de um mê,s. Argumentam os chilenos
que os países exportadores têm problemas gerentes
dos outros grandes produtores como União Soviética,
Austrália e Estados Unidos, industrializados e de eco-
nomia diversiíicada. -¦'.;".';_.., _

Os quatro países reunidos — Peru, Chile, Congo,
Zâmbia e possivelmente Uganda — têm todos eles
programas ambiciosos de desenvolvimento, que devem
ser financiados na maior parte pelos fundos obtidos
com a exportação do metal, motivo pelo qual defen-
derão mercados mais estáveis.

¦"' Quanto ao Peru, já deixou claro, que considera
como mais importante aumentar a produção do que
pressionar o mercado mundial. Tanto êste país, como
o Chile têm em mãos de companhias norte-america-
nas a maior parte de suas exportações de cobre.

A Colômbia esta passando por um recesso eco-
nômico conforme se conclui de uma serie de latos
desfavoráveis que vêm preocupando ao Governo. Além
dos problemas surgidos com as Guerrilhas, o pais está
sujeito às dificuldades comuns à «ma nação que con-
fia em um produto de exportação — o café. O pro-
blema não é de fácil solução. A produção, cafeeira
se estabilizou em oito milhões de toneladas anuais,
e continua sendo o produto que proporciona maiores
divisas e trabalho à mão-de-obra agrícola. A diver-
sificação da agricultura, que é seguidamente sugerida,
implicaria em um abalo econômico temporário, e que
poderia resultar em sacrifício, especialmente para os
pequenos agricultores, responsáveis por grande parte
desta produção. Como perspectivas favoráveis apre-
sentàm-se o petróleo e seus derivados, mas ao que
se informa, a política colombiana não-tem encorajado
os investimentos estrangeiros indispensáveis. O entu-
siasnio dos tradicionais investidores nesse setor tem
diminuído acentuadamente, considerando os norte-
americanos radicados na Colômbü que "o governo'
colombiano tem uma espécie ãe obsessão quanto ao
capital estrangeiro e continua acreditando que o. único
objetivo deste é explorar ao país".

Os Estados-Unidos— segundo as mesmas fontes
*¦— estariam dispostos afazer o possível em questão de
ajuda nos próximos anos, mas que vara isso "deve-
ria criar-se um novo clima, com o objetivo de evitar
dificuldades econômicas de grandes proporções".

\
Em uma análise sôbre a economia e o desenvol-

¦vimento dos paises latino-americanos, o Banco Ger-
mánico da América d oSul, em sett relatório anual,
examina o progresso alcançado em diversos setores,
destacando-se a^produeão industrial e o comércio ex-
terlor, "embora êste último não acompanhasse a ex-
pansão do comércio exterior mundial." Com algumas
exceções o balanço comercial registrou um progresso
satisfatório, principalmente no Brasil, Argentina e
Chile. São indicados como exceções a Co'ônb:a, o Uru.
guai e a Costa Rica. ¦

Para o estabelecimento bancário alemão a inte-
gração econômica, desejada por todos os países da
América Latina, vem sendo realizada lentamente, con-
tinuando como um dos problemas báeVos, com solu-
ção a longo prazo; O retardamento desa integrarão
representa para o Banco Germânico da América do
Sul, o adiamento de uma solução real para os proble-mas políticos e econômicos dos diferentes países la-
tino-amerteanos.

Apesar de o clima para investimentos ter sido sa-
tisfatório no ano passado, observa o relatório, estes
não tiveram um aumento compensador. Aconselha,
finalmente que, tudo que concorrer vara eliminar as
dificuldades ãe venda, para a estabilização dos mer-
cados e o estímulo de compras na América Latina,representará um estímulo para investimentos e coope-
ração estrangeiros.

MAQUINAS

x O grupo mineiro Demig — Deseiiuotutmenfo dc
Minas Gerais, constituído há oito anos para participar
do capital da Demisa-Deutz de Minas Gerais, que ins-
talou fábrica de tratores na cidade industriai de Con-
tagem, esti finalizando os entendimentos com a Deutz
Klockner Humbolãt para a venda de suas ações,

A Demisa, que vinha atravessando séria crise,
sem capital para financiar à prazo médio a venda dc
tratores para a agricultura, esperava que as encomen-
das do governo do Estado de quatro mil unidades da-
queles veículos pudessem salvá-la. A assinatura dc
protocolo entre o governo áo Estado e a Fiat da Itália
e da Romênia pára a compra de quatro mil tratores na
Europa agravou a situação da Demisa.

Em nota oficial a diretoria da fábrica de tratores
anunciou que os acionistas brasileiros decidiram na
última assembléia geral vender suas ações para o gru-
po alemão instalado em São Paulo, como única solução
para a sobrevivência da empresa.

Com o objetivo de obter o justo preço e oue o
grupo mineiro não sofra prejuízo na venda, decidiu a
Demisa contratar o estudo, levantamento da situação e
estimativa a uma empresa especializada. Ficou decidi-
do que tão logo seja apresentado o laudo c parecer
conclusivo, convocar-se-á a assembléia geral da Demig
para que o assunto seja encaminhado aos acionistas,
que tomarão conhecimento, em minúcias, de todos os
elementos decidindo pelo que melhor atenda aos seus
interesses.

• * •

O escritório comercial da União Soviética no Brasil
está apresentando em São Paulo, à Rua Florêncio de
Abreu, 856, uma exposição de máquinas operatrizes.
Trata-se da primeira mostra de produtos soviéticos rea-
lizada na Capital paulista. •

O Sindicato da Indústria de Máquinas e Equipa-
mentos, entregou ao ministro dn Indústria e do Co-
mércio, general Edmundo de Macedo Soares, memo-
rial contendo as reivindicações do setor.

O documento faz ,uma análise da conjuntura do
mercado e solicita uma serie de providencias tendo em
vista as dificuldades existentes por parte da indús-
tria nacional para a aquisição de equipamentos no mer-
cado interno e a rebaixa dc tarifas para a importa-
ção de similares, verificada intimamente. A diretoria
do Sindicato faz ainda uma série de sugestões, as quaisserão estudadas pelos órgãos técnicos do MIC, confor-
me prometeu o ministro Macedo Soares.

A firma Fesimbra — Freios e Sinais do Brasil
S/A enviou por -via aérea, para a Alemanha, 83 con-
juntos de equipamentos completos de freios a ar com-
primido para locomotivas.

Os equipamentos deverão ser acoplados às loco-
motivas que estão sendo construídas naquele país e
que se destinam às ferrovias brasileiras.

A mesma firma lançou no mercado, dois novos
tipos de motores, com um cilindro a quatro tempos,
resfriados a ar c com capacidade para cargas sob con-
õições difíceis, durante anos consecutivos.

POLÍTICA DO CARVÃO WÜ
SER DINAMIZADA EM 1Ü
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A politica carbonííera no
Pais vai tomar diretrizes
mais dinâmicas para p ano
corrente^ segundo revelou o*
presidente da Comissão do
Plano do Carvão Nacional
(CPCAN), engenheiro Li-
bero Oswaldo de Miranda.

Disse que íoi estabeleci-
da uma programação para
ser atendida Imediatamente
partindo das pesquisas geo-
lógicas e estudo tecnológi-
cos objetivando, respectiva-
mente, à localização de no-
vás jazidas, especialmente
no próprio cinturão que se
estende de Santa Catarina
a São Paulo, assim como
no Norte do País, e ao
aproveitamento mais eco-
nômico do carvão minera-
do, para integral utilização
de seus subprodutos.

MECANIZAÇÃO

Entende ainda o presi-
dente da CPCAN ser neces-
sária a aplicação de um
programa de íinanclamen-
to de incentivo à mecani-
zação da lavra, objetivando

, a redução do seu custo,
bem como ao aumento da
produção e para de igual
programa de expansão de
mercados de consumo.

Quanto à fixação do pre-
ço de venda do produto,
deverá- íazer-se mediante
exame t atuais vias utili-
zadas na distribuição do
minério, com -a finalidade
de, ao mesmo tempo, instl-
tuir transporte econômico
e adequado, possivelmente
com a aplicação de barca-
ças não tripuladas.

Pretende ainda, segundo
afirmou, fazer executar as
recomendações aprovadas
pelo último Simpósio do
Carvão, assim como as dis-
posições contidas no De-
creto n.9 57:557/65, sôbre a
industrialização dos rej.. •
tos piritosos, no sentido de
fazer com que sejam utili-
zados os demais compo-
nentes do minério, resul-
tantes da lavra e de bene-
ficiamento, para a produ-
çãó de amõnia, ácido nitri-
co e certos compostos de
emprego como fertilizantes.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

O presidente da CPCAN
está particularmente preo-
cupado com o problema so-

HABITAÇÃO SERÁ O
TEMA DE SEMINÁRIO
DA COHAB- ALAGOAS

Com vistas à elaboração de um programa habi-
tacional para-o Estado de Alagoas, já em andamento,
a Companhia de Habitação Popular de Alagoas —
COHAB-AL, prepara a realização de um Seminário

, Regional, de Habitação. „
Com menos de um ano de atividades a COHAB-

AL já iniciou a construção das primeiras 596 casas,
através de convênios com o Banco Nacional da Ha-
biíaeão e procede ao levantamento sócio-econômico
das três cidades' beneficiadas;— Pilar, Palmeira dosíndios e Santana do Ipanema -— para através de
pesquisas selecionar os candidatos à casa própria.

EM UM ANO
' A COHAB-AL, socieda-

de por ações de economia
mista, completará um ano
de fundação no próximo
dia 13 de junho. V '

Representando o primei-
ro passo de uma participa-
ção efetiva de Alagoas no
programa habitacional bra-
sileiro, sua criação teve por
objetivos o estudo dos pro-
blemas de habitação popu-
iar e sua .solução, dentro de
um-'esquema racional, em
coordenação com diferen-
tes, órgãoà federais, esta-
duais e municipais. Para
a realização do seu capital
teve como acionistas o Es-
tado de Alagoas, a Fun-
dação Alagoana de Servi-
ços Assistenciais e parti-culares.

Da gara nüà de um
suporte financeiro pro-
porcionado pelo Banco Na-
cional de Habitação, Ala-
goas partiu para a estrutu-
ração de um suporte técni-
co, enquadrado no Sistema
Nacional de Habitação ins-
tituído pela Lei 4.380, de
21 de agosto de 1964. E
foi organizada a COHAB-
AL para cumprir essa ta-'
refa.

Pouco depois, eram as-
sinados os três primeiros
convênios com o BNH, no
valor total de NCrÇ
1.110.000,00 (hum milhão
cento e dez mil cruzeiros
novos), destinados à cons-
trução de 596 casas, sen-
do 50 em Pilar, 192 em
Palmeira dos índios e 354
em Santana do Ipanema.

Nos primeiros dias de
agosto era publicado edi-
tal de concorrência, a 17
do mesmo mês iniciada a
preparação dos terrenos,
de propriedade da própria
COHAB-AL e a 28 lança-
das as pedras fundamen-
tais dos núcleos pioneiros
de Pilar, Palmeira dos ín-
dios e Santana do Ipane-
ma.

Simultaneamente, entra-
va em ação o setor de Ser-
viços Sociais, procedendo
ao levantamento sócio-eco-
nômico das três cidades,
através de pesquisas e
análises, e à seleção de
candidatos à casa própria.

PLANOS

A Diretoria Técnica, por
outro lado, empenha-se,
no momento, em estudos e
processamento de projetos
para as cidades de Pene-
do, União dos Palmares,
São Josó da Laje, Pão-de-
Açúcar, Cajueiro, Rio Lar-
go e São Luiz de Quitun-
de. As duas últimas, por
estarem situadas na área
metropolitana de Maceió,
servirão de campo de ob-
servação para o aprimora-
mento dos métodos empre-

gados na execução do pro-
grama habitacional alagoa-
no. •

Antes, foram concluídos
projetos para Arapiraca e
São Miguel dos Campos,
onde está prevista a cons-
trução, respectivamente, de
250 e 200 unidades, sem
que fôssé esquecido o pro-
blema da infra-estrutura
(água, esgoto e luz).

Até completar seu pn-
meiro ano de atividades, a
COHAB-AL terá pronto o
seu programa habitacional
provisório, que consta de
4.000 unidades residenci-
ais. Para o financiamento
de estudos preliminares,
que a êle conduzissem, foi
assinado convênio com a
SUDENE, da ordem de 25
mil cruzeiros novos, su-
plementáveis de acordo
com as necessidades.

EXPERIÊNCIAS

Ao mesmo tempo, pro-
cura a COHAB-AL levar
a cabo algumas experiên-
cias à margem da cons-
trução de casas*.

Uma delas tem por íi-
nalidade a melhoria habi-
tacional e deve objetivar-
se na cidade de Marechal
Deodoro, onde os levanta-
mentos s ó c io-econômicos
revelaram índice balxlssi-
mo de condições de habita-
biiidade, como, de resto
em grande maioria das ci-
dades alagoanas.

O projeto foi aprovado
pela Divisão de Habitação
do Departamento de Re-
cursos Humanos da ....
SUDENE, que dará a co-
bertura financeira neces-
sária, e, se positivos, os
resultados levarão a ....
COHAB-AL a solicitar ao
BNH, que financie novos
projetos de melhoria habi-
tacional, faixa em que
ainda não interveio.

A outra experiência con-
sistiu na erradicação, a ti-
tulo experimental, de um
grupo habitacional de con-
dições sub-humanas, em
Palmeira dos índios, for-
mado por 22 casebres.

.A transferência se pro-
cessou da seguinte manei-
ra: loteado o preparado o
novo terreno, foram distri-
buídos os lotes com as fa-
milias que, além da inde-
nização, tiveram o mate-
rial dos casebres demoli-
dos transportado para o
local de suas futuras resi-
dências.

Também êsse teste abri-
rá perspectivas a outros,
de que resultarão, pelo
menos, a não proliferação
de habitações em condi-
ções sub-humanas, que
possam, inclusive, dificul-
tar soluções definitivas no
futuro.

ciai da região do carvão.
Entende, ser necessário' o
estabelecimento de um pro-
grama de assistência direta
e efetiva aos trabalhadores
do carvão, comum plano
integral de concessão de
moradia, nos- três Estados
produtores, além do aten-
dimenlo das reivindicações
justas, t necessário um
programa de obras e abas-
tecimento de água e sanea-
mento, para as cidades das
zonas carboniferas nos três
Estados sulinos, com a as-
sinatura de convenios.com
os órgãos especificamente
subordinados ao problema.

1 ENXOFRE

Com o desenvolvimento
carbonlfero , previsto pura
1967 e «nos subseqüentes,
acredita que o Brasil de-
verá estar produzindo, em
breve, enxôíre-elementar,
inicialmente com possibili-
dade de atender a 50% das
necessidades nacionais que
sfio de 200 mil toneladas -
anuais. Segundo as previ-
soes, dois anos depois, isto
é, a partir de 1969, o Pais
estará fabricando enxofre
10% mais barato do que o
produto importado. Escla-
receu o sr. Libero Oswaldo

de Miranda que o enxofre-
elementar a iér produzido
no Brasil utilizará como
matéria-prima a pirita car-
bonífera, «que é um subpro-
düto do carvio,"' separado
após a lavagem e classifi-
cação dos vários tipos do
carvío." .'.; ,'V'

Anunciou ainda o presi-
dente da CPCAN que de-
pois de vários estudos, a
Comissão do Plano do Car-
vão Nacional decidiu rea-
lizar a tomada- de concor-
rência, no âmbito Interna-
cional, para a escolha de
quem possa, com reais van-
tagens para' a economia
brasileira, produzir enxô-
fre, aproveitando o- pro-
cesso finlandês' de trans-
formação —- autofcumpu —
"que é o mais prático e o
mais viável".

Vencida essa fase prell-
minar, já agora a CPCAN
pode anunciar a fabrica-
çfio de enxofre brasileiro,
ajudando a economia na-
cional, com o nfio dispên-
dio de divisas e, segundo
previsões do presidente da
CPCAN, no prazo de dois
anos, o Pais nSo precisará
mais importar enxofre,
porque sua produção terá
sido suficiente para aten-
der ao mercado interno.

SUPERÁVIT MENOR
DESEQUILIBRA
BALANÇA DOS EUA

A situação do balanço de pagamentos norte-ame-
ricano "permanece inquietante", devido principal-
mente à redução do superávit comercial, que somou
em 1966 USS 3.7 bilhões ou menos US$ 1.1 bilhão em
relação a 1965, embora o déficit no ano passado tenha
sofrido um aumento de menos de US$ 100 milhões.

Estudo sôbre o "Déficit atual nos pagamentos dos
EUA", publicado pela Carta Econômica Mensal do
City Bank, observa que apesar do declinio dos invés-
timentos no exterior e do crescimento no retorno de
rendas, "essa melhoria tem disfarçado uma séria de-
terioração em outros componentes do balanço de pa-
gamentos do país" — uma deterioração resultante de
novos aumentos nos gastos militares do governo, da
ajuda ao estrangeiro e, mais basicamente, da redução
do superávit comercial.

iSEPARAÇÃO

O verdadeiro superávit
comercial dos Estados Uni-
dos, consideram os ana-
listas, "desaparece virtu-
ai mente, se as exportações
financiadas pelo progra-
ma de ajuda ao estrangei-
ro forem separadas das
exportações comerciais".

O lucro líquido em 1966
— o menor desde 1959 —
atingiu a casa dos US$ 3,7
bilhões ou menos US$ 1.1
e US$ 3 bilhões, em rela-
ção a 1965 e 1964, respec-
tivamente.

IMPORTAÇÕES

O fator mais surpreen-
dente na posição comer-
ciai do pais, em 1966, íoi
um crescimento, de 19%
sôbre o ano anterior, regis-
trado nas importações,
"em beneficio de outras

nações comerciais", como
nota a Carta.

O rápido progresso da
demanda e das rendas'in-
ternas estimularam a ex-
pansão, sendo que a "for-
tc pressão sóbre a capaci-
dade das fábricas provo-
cou grandes aumentos nas
importações de materiais
industriais c produtos aca-
bados". As importações de
maquinaria, por exemplo,
resultaram em aproxima-
damente USS 2.6 bilhões:
50% de acréscimo sóbre
65.

As exportações também
registram um avanço: 11%
sôbre 65, em ganho reali-
zado principalmente atra-
vés das vendas de produ-
tos agrícolas. Os produtos
industriais apresentaram
um aumento de 10% e as
vendas de máquinas —
que atingiram a US$ 7,4
bilhões no ano passado —,
cresceram 12%.

TÊXTEIS ENTREGAM
MEMORIAL DE ONZE
ITENS A MINISTROS

O Conselho Nacional da Indústria Têxtil entre-
gou aos ministros da Fazenda, Planejamento e Indús-
tria e do Comércio memorial reivindicando a fixação
da taxa de juros no limite máximo de 2% ao mês,
financiamento da compra de matéria-prima à vista e
estabelecimento de uma política de crédito seletivo,
mediante desconto e redesconto de papéis representa-
tivòs da produção e comercialização de seus produtos.
Condiciona a rentabilidade do setor à adoção dessas
e outras medidas.

ANALISE

O documento analisa,
através de 11 anexos e es-
tctíslicas, a situação da in-
dústria têxtil, examinando
os fatores que têm contri-
buído para dificultar as
atividades têxteis, especial-
írente em relação à queda
do consumo e diminuição
da produção. Indica as me-
tíldas que devem ser toma-
das para garantir a renla-
biiidade das fábricas de
fiação e tecelagem, asse-
gurando-lhe3 liquidez fi-
nanceira>-e estabilidade de
trabalho.

ESTIMULO
l

Pleiteia o Conselho Na-
cional da Indústria Têxtil
a adoção urgente de medi-
das de estímulo ao restabs-
lecimento do capital de gi-
ro próprio, através de des-
mobilização do capital fixo
ocioso e reajuste dos níveis
de créditos concedidos pelo

FUNDECE, FINAME e FI-
PEME. Pretendem tam-
bém os industriais que o
Governo federal conceda
estímulos para aplicação
de recursos financeiros em
ações e debêntures con-
versíveis em ações das in-
dústrias têxteis de capital
nacional Defende o memo-
rial o restabelecimento,
com índices reais, dos limi-
tes de responsabilidade das
firmas junto ao Banco do
Brasil e financiamento de
compra de matéria-prima
à vista.

Nos 11 anexos do memo-
rial, analisa ainda, o Con-
selho as seguintes quês-
toes: problemas relativos
ao imposto . sôbre produtos
industrializados, imposto
de renda, política de crédi-
to, limite das operações do
Banco do Brasil, política
de exportação, financia-
mento das exportações e
política de proteção de pre-
ços.
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Em perigo a expansão \ \
ferroviária no Brasil

'VVNunca 
tantos vagaram tanto, por tão pouco. R*/lro-mej

diwtam«nt* ao„m«lanc*IHco relatório do GIIPOT que pet»
seu volume paquidérmtco di uma falsa impressão tte auten?
«cidade. A verdade Indiscutível io fatais as suas conclusóe*
terem servido como uma boa alfinetada no traseiro adorme-
cido daqueles que se dedicam ao problema dos transporte».
no Brasil. As reaçóts espontâneas /oram de molde a poder.
te ithaginar que o filho espúrio do casamento de interesse»
do Banco Mundial e alguns brasileiro* intranqililos estava
definitivamente morto; Prestes a ser enterrado na rejeiçd»
total de muitas das suas primárias conclusões. Acontece, en-
tretaníto, que o gafo tido estd morto, Passado o primei»
momento de inativldade a imprensa volta a noftdar, cem ma*
teria evidentemente distribuída pelos inUrtuaáoí, que a*
diretrizes'do estudo vdo-alterar o setor ferroviário. Até. ni
ninpuém pode ter do contra, pois, bagunça igual -«m tirmos j
ferroviários nao é possível ss alcançar em $artt alguma. PC- ]
cantos de pé atra* • acreditamos, que muitos' também, con»
tra as sentençaj de morte ditadas por Jeová entra ot nuverSi
no pico da montanha. Uma delas, ¦ sdo tanta*, é a sen-
tença decretada pelos ilustres técnicos de além-mar, ê qu»

( devem ser paralisados quase todos os projetos de construfd»
e a suspensdo ad secúlorum de tida e qualquer nova' Hnlim
nesta tsrra. Vm pais que ainda vive no estado da in/anei*K
em térmot de desenvolvimento. Os ilustrei'videntes, tétif»
entretanto, opiniões próprias em função do eitrabitmo. JP

• precisa saber ;t*sr e finalidade de obra* considerada*'dt »*•*
gurança nacional. Perguntam muitos se o Tronco Pri«dpj|Í
Sul que irá encurtar. 2:100 para 1.400 quilômetro* a Ugasãm
POrto Alegre—São Paul.o estd fiurilado. E' uma Hnlia cu(«' construção te crrasia homcopdticamente ao sabor da pòlitj-
capem por mais de trinta anos. E que, no entanto, é qua**
tdo vital aò organismo do~ nosso Pais como a espinha doriaj
a uni ter humano, O TP5 permitirá a intearacoò definitiva;
de Brasília pondo fim a um isolamento incompreensível •
insustentável. O* 813 quilômetro* de trilhos ligando Pir«*
do Rio a Brasília fazem parte de úm esquema maior sem»;
o qual a Capital continuará eternamente, esplêndida e isoi
na solidlo do Planalto. Além desse projeto vital eiist
outro* como é o'cato da llgaqflo Cru* da* Alma* ao Pi
d* S. Roque, nn Bahia, por onde ettamoi exportando ma
ganes, de grão em grão. A sliuaçdo dessa exportando é pro*>
fundamente ciimica. isso para ndo usar outro termo mal»
justo. Ot mlneradores carregam á mão o teu minério em va-
gde! que atingem a estaçío dc Conceição do Almeida. Abrani
o mapa e verão um pequenino lugar perdido junto a Crus
das Alma.». Ai sdo descarregados d mão e o minério baldead.0
para caminhões que ac> trancos e solavancos atingem a **•'
taçao de Santo Antônio, onde novamente o minério volta]
para vagões para ser conduzida até o Porto d* 5. Roque.)
Tudo isso feito na bas* do quebra-galho, do "detea qu* *M
dou um jeito" que tdo bem caracteriza a incotrdnels bra
tileira. Vamo* continuar assim? Queremos citar também a
caso do Tronco CirculaAdo Nordeste qu* permiMrd integrar
estrado* de Urro que sdo mera* linha* completamente i**í
tadas no mapa. O Tronco ligard a Sdo Lute—Tereiina, 4
Cearense e por /im ao Nordeste. E' verdade qu» a regil*
atravessada por esta ligacdo é fértil em cacto, carnaúba'W
retirante* d» costa* curvadas * estômago doendo. X* pontW
lhada de cruzei daqueles que caíram às margens do camU
nhn da desesperança. Logicamente, em termos /inanceiro*?
nenhum investimento seria /eito nesta regido. Nenhum mes-
mo, Npssf caso, sugerimos, Inolúslce, o abertura urgente der
um IPM duríssimo, com interrogatórios d luz ,d» Te/letor|^'
e noites sem dormir, a /im de apurar a responsabilidade doa
que tiveram a loucura de estar construindo no local a M-
drelétrica de Boa Esperança. Vma usina qu* produzirá kwK
que tão cedo ndo aerdo consumidos. Mat quo pela tua pr*«
senca ntrairdo at chaminés qu» dardo trabalho • vida a mi»"
lharts d» patrícios. E produzirdo transport» no* «n/tiruja»
dos trilhos e podre* dormente* da* /trrovia* do Wort». Kim
mesma esperança que falta aquele qu* tém a vtedo imedta»'
tlita das coisas. Daquele* qu* ndo tém o sentimento, o tim
dência, dc ver um pouco além do* seu* óculo*. ,

MURILLO NUNES DE AZEVEDO

ALIVIO E REALISMO

Concordamos com o sr. Delfim Neto, é mais fâ*
cil empinar papagaio 110 Ibirapuera do que ser *mj»
nistro da Fazenda. Vejamos. Fiel d sua promessa, •
ministro da Fazenda inaugurou a Operaçfio .AlMo Fü»
cal, ampliando o praro para recolhimento do ImpôíU»;
sôbre Produto* Industrializados, e concedendo uma
semi-anistia (redução de 90% da* multas devida», e
permissão para recolher em parcelas, mensais e sue»**
sivas, até o máximo de 36, o» débito* de importo JÚ
deral, excetuado o de Renda). Portanto, um duodé-'cimo da receita proueniente do IPI será arrecadada
no exercício de 1968, o que representa um desfalque]
na prepisão orçamentária. Paralelamente o no**o Con*
gretío isentou-se, e o Gouémo federal teve a fra--
queza de não vetar, da tributação sôbre as diárias par»
cebidas o favor é mais amplo do que se supõe; ai»
cança todo* os legisladores do País, estaduais e mu*»
nícipais, eis outro desfalque na receita orçamentária,
bem substancioso.

Num sistema /iscai nacional, em que as receitas
se acham interligadas, o reflexo vai atingir Estados e
municípios, A parte do Fundo de Participação dos Es».
tados e Municípios, relativa ao Imposto sóbre Produ*.
tos Industrializados, -teste ano de 67, seiá desfalcada
de um duodécímo, tendo em vista a nova sistemática
de cobrança do IPI,

Por sua vez as medidas de favor fiscal, não pro-
duzem efeitos imediatos, somente nos próximos tris ou
quatro meses começarão a produ-rir resultados potitt»
vos; não há milagres em matéria econômica.

Neste meio tempo algo de grave deverá ocorrer íim '.
área fiscal estadual. Com exceção da Guanabara, os I
demais Estados, clamam que a arrecadação do referida*.
imposto é insuficiente, nâo cobrem as despesas. Os se» j
cretários de Fazenda dos Estados de Sáo Paulo e Mim
nas Gerais lideram um movimento para reajusta-
mento da alíquofa do ICAí de 15 para 18%, na região
Centro-Sul, seguindo o exemplo das regiões Norte *
Nordeste, já operando na base de 18%. A situação é tio
grave, alegam os Estados da região-Centro-Sul, qu»
se nâo forem reajustadas as alíquotas, serão forçados
a descontinuarem obras públicas e a atrasarem os ven-
cimento* dos funcionários públicos. O resultado final
será a díminuação do poder de compra do consumidor.

Ainda sôbre o orçamento estadual, lembramos qu«
o 7CM, incidente sôbre a venda do trigo, efetuada emtodo o Brasil, tem como local de operação, Brasília,sede do Banco do Brasil, onde é recolhido e opHcado-bilhões de cruzeiros que antes pertenciam à econo-mia estadual, estão sendo concentrados no Distrito*
Federal.

As perspectivas, portanto, não são das melhore»;a nâo ser que outras medida* que nfio podemo» pre-ver quais são venham a ser tomadas, a vantagem oferecida pelo Decreto-lei n? 326/67, poderá ser neutrali-zada por esses fatores, que vão exigir uma mani/ei-tação dq Governo federal muito breve.
Face a essa situação realista e objetiva, é acon*e«Iháuel que o empresário seja muito cauteloso nos seu»empreendimentos, na elaboração de sua política de

preços a médio e longo prazos.

NELSON BEAUMONT MATTOS
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CRISE DO ROI EM
TODAS AS REGIÕES

SAO PAULO (Sucursal)
— "A crise que atinge a pe-
cuária de corte é maior do
que pensamos e já se torna
problema nacional", afir-
mou na FAESP, após rela-
to de'pecuaristas de 5 Es-
tados do Brasil Central, o
sr Walter Henrique Zan-
caner, do Departamento de
Pecuária de Corto daquela
entidade.

Durante os trabalhos,
constituíram-se duas co-
missões: uma de redação,
para elaborar memorial ao
presidente da República e
ministros da Fazenda e do
Planejamento o outra para
erntrar em contato com au-
toridades federais,

situação
Na oportunidade, os pe-

cuaristas de Mato Grosso,
Goiás, Minas Gerais, Sáo
Paulo e Paraná expuseram"a aflitiva situação em que
se encontram diante da que-
da vertical nos preços por
arroba do boi em pé, que
caíram de 22 mil cruzeiros
para 15 mil cruzeiros e, em
algumas partes, já chega-
ram a 12 e 13 mil cruzeiros,
Isso quando aparece compra-
dor."

INDUSTRIALIZAÇÃO
O presidente da FAESP,

sr. Luiz Emanuel Blanchl,
declarou: "A moda no mo-
mento é a Industrialização.
O BrasU, para nfio fugir à
regra, está enquadrado nes-
ta moda, só que de maneira
desordenada. £ preciso re-
formular totalmente a vida
brasileira, porque os proces-
sos atuais nfio resolverão".
Em sua oplnlfio o Brasil
precisa exportar para poder
importar e exportar princi-
palmente produtos agrfco-
las. Referindo-se ao proble-
ma da carne, disse que êle
pode ser sintetizado em ai-
guns pontos: 1> elevado
custo de dlstrlbulç&o; 2) ex-

cesslva carga tributária, com
Impostos inadmissíveis e ln-
suportáveis; 3) redução de
custos; 4) falta de plano de
exportação permanente.

PREÇOS
O sr. Tarlel Rcssl Vilela,

diretor do Departamento de
Pecuária dé Corte da FAESP,
disse que o objetivo da reu-
nláo era o de encontrar so-
luções para a crise que afe-
ta a pecuária de corte no
BrasU e, principalmente, a
questão dos preços que es-
tão aviltados, com grandes
prejuízos para os produtores,
enquanto o consumidor con-
tinua pagando preços multo
elevados.

COLAPSO
O secretário da Agrlcultu-

ra de Mato Grosso, sr. Ben-
to Machado Lobo, disse que"não havendo Boluçfio para
a crise que atinge tôda a
pecuária entraremos em co-
lapso de grandes proporções,
com conseqüências lmprevi-
síveis". Acrescentou que "•

pecuária nfio pode mais bu-
portar o avlltramento dos
preços do boi gordo, enquan-
to o custo da produçfio au-
menta continuamente".

Outros oradores informa-
ram que a sltuaçfio em suas
regiões é totalmente in6us-
tenta vel. O sr. Antônio Cor-
rêa Marques, pecuarista de
Governador Valadares, disse
que existem naquela região
200 mil bois gordos e o mer-
cado está totalmente para-
do. Na região de Teófilo
Otônl, segundo o represen-
tante da Associação Rural
local, existem 70 mil bois
gordos à espere de compra-
dores e nfio se encontra
mercado.

A situação nâo é diferente
no Estado do Paraná nem de
São Paulo. O representante
do secretário da Agricultura
do Paraná Informou que no
Rio Grande do Sul a arrõ-

ba do boi gordo já está sé*n-
do vendida a 12 e 13 mil
cruzeircs velhos.

PRESENTES

Paitlciparam da reunião
que foi presidida pelo sr.
Luiz Emanuel Blanchl, pre-
sidente da FE8P, o senador
Fernando Correia da Costa,
ex-governador de Mato Gros-
6o; secretário da Agrlcultu-
ra de Mato Grosso, sr. Ben-
to Machado Lobo; os depu-
tados por Goiás, Marcílio
de Oliveira Lima e René
Barbour, além de represen-
tantes de mais dè 30 asso-
claçôes e sindicatos rurais
dos cinco principais produ-
tores."A pecuária e a indústria
de transíormaçfio de seus
produtos que desfrutavam,
em nossa economia, de con-
dições favoráveis, esta & bel-
ra do colapso total", disse o
deputado Rui Silva, repre-
sentante da cidade de Assis
e da região da Alta Soroca-
bana. Acentuou que é ge-
ral o desânimo e total o de-
sencanto, desde o produtor
até o distribuidor de pro-
dutos, "No setor da criação
— esclareceu — o produtor
recebe NCrt 70,00 por um
bezerro desmamado, quando
apurava NCr| 100,00 e ....
NCrt 80,00 por Igual produto
em 1960 e 1065. Os produtos
que necessita para as suas
atividades tiveram, ao con-
trárlo, os seus preços ele-
vados". "O invernista, por
sua vez, está apurando hoje
NCrt 240,00 por um boi de
16 arrobas, isto é, NCrt 15,00
por arroba. Êste boi, quan-
do ma<rro custou 
NCrt 200,00". A propósito,
acentuou que tôda a ativida.
de de recria e engorda é íei-
ta com capitais próprios,
sem amparo financeiro da
Carteira Especializada do
Banco do BrasU.

FRACA PROCURA DE
MÃO-DEORRA: SP
Boletim do Departamen-

to Econômico do Ministério
da Agricultura informou que
niíío se verificaram surtos
anormais de pragas e doen-
ças nas diversas culturas
agrícolas do Estado de São
Paulo. No que se relaciona
\ mão-de-obra rural, porém,
adianta que, embora sejam
limitadas as Informações, co-
meça a apresentar aspectos
inquletadores. prlnclpalmen-
te nos setores do amendo-
Im, da cana-de-açúcar e do
café.

f- QUADRO
As principais observações

do boletim em relaçfio íi
mão-de-obia sáo as seguin-
tes:"a) — a operação de "ba-
ter", na colheita do amen-
dolm. está sendo paga a ra-
zão do NCrt 0,25 por saca
de 25 kg, enquanto que, na
colheita passada, era paga a
NCr$ 1.00. Ressalte-se ainda,
quo o rendimento por área,
nesta safra, é sensivelmente
menor ao verificado no ano
anterior c em conseqüência
a oferta de mão-de-obra não
íoi totalmente absorvida;

b) — a remuneração mé-
dia aos colhcdores de algo-
dão tem pirado em torno de
NCrt 0,60, por arroba, im-
pòrt&ncia substancialmente
abaixo da do ano pasado, a
qual variava entre NCr$ 0,80
c NCr$ 1,23 por arroba;

c) — A SANBRA. uma das
maiores organizações algo-
doelras do Estado, vem do
encenar as atividades de
suas máquinas de beneficia-
mento em Marilla, Osvaldo
Cruzelrapuru, convlndo as-
slnalar que esta última si-
tua-se no coração da zona
algodoeira do Oeste do Esta-
do;

d) — O número de ml-
grantes nordestinos chegados
no Estado, diminuiu sensl-
velmente; ,

e) — Parece que os produ-
tores de amendoim irão em
sua maioria, arcar com pon-
deráveis prejuízos de sua
produção das águas, consi-
derando-se que, tanto o pre-
ço como o rendimento foram
marcadamente desapontado-
res.

Êste quadro, somado a inú-
meras outras dificuldades
oriundas da lavoura do ca-
fé e da cana-de-açucar, vem
delineando esboço grave no
que sc refere à situação só-
cio-econômica do campo, in-
forma o documento. Idên-
tica situação, segundo infor-
mações abalizadas pa>ece
prevalecer, também, na Zona

Norte do Paraná, n despeito
de boas safras espe:adas-
Apesar de se terem iniciado
as colheitas de algodão, ar-
roz e milho, as quais absor-
vem grande contingente de
mão-de-obra. observa-se, ain-
da, muita movimentação de
trabalhadores pelas estradas,
ocorrendo casos de troca de
trabalho por alimentação.

Adianta que, com referên-
cia a sementes para o plan-

tio de rmendoim o feijão da
seca, não houve problemas,
porquanto, os próprios la-
vradores possuíam remanes-

centes da safra das águas, e
que foi encerrada a venda do

sementes de algodão pela
Secretaria da Agricultura,
cerca do 467o menor que a
veriíicada no ano passado.

ALGODÃO

Diz que as condições cli-
máticas durante o período

— ocorrência de chuvas em
demasia e céu encoberto —
já estão ocasionando alguns
efeitos negativos, quer quan-
to à qualidade, quer quanto
ao rendimento da cultura do
algodão, porém ainda, mo-
derndos, náo afetando, pon-
derúvelmentc, as estlmati-
vas de produção elaboradas
pelo Serviço de Previsão de
Safras. As persistências da-
quelas condições poderá, en-
tretanto, causar reduções mais
(substanciais. Em algumas
zonas algodoelras, a colheita

está em sua primeira íaso
e já se tem verificado a en-
trada de algodão nas máqui-
nas, porém, sem abertura de
preços. Essas primeiras par-
tidas apresentam-se com
umidade relatlvamento ele-
vadn, motivando a emissão
do circulares por parte de
alguns proprietários de má-
quinas dc beneficiamento,
nas quais alertam os produ-
tores que não receberão ai-
godão com excessiva umi-

dade.
Há grande expectativa en-

tre os produtores quanto aos
preços que hão vigorar, te-
mendo que o.s compradores
poderão prevalecer-se da não
revisão, até o momento, das
bases co preço mínimo, e lm-
por preços baixos para a
aquisição do produto. Sò-
mente os produtores que
tèm possibilidade de benefl-
ciar por conta própria o seu
algodão — o que constitui
reduziciísima minoria —
encontram-se em condi-
ções de utilizar o financia-
mento de 100% oferecido
pio Banco do Brasil, au-
mentando, assim, o seu po-
der de barganha.

AMENDOIM DA SECA —
O plantio desta oleaginosa
foi Iniciado nas zonas produ-
toras, isto é, Marilla e Presi-
dente Prudente, em escala
reduzida em virtude das con-
dições desfavoráveis que pre-
valeceram para a safra das
águas. Apesar de não se co-
nhecer, ainda, as proporções
da área plantada, as quais
só serão determinadas quan-
do da realização da previsão
a ser efetuada brevemente,
pode-se adiantar que, prova-
velmente, será inferior ao
correspondente plantio do
ano pasado.

MILHO — Já se encontra
na fase finnl do seu ciclo cul-
tural. Em diversas regiões do
Estado, onde o Inicio do
plantio se efetivou nos me-
ses de setembro e outubro, a
colheita já está sendo e'fe-
tuada. Parece que será apre-
ciável a produtividade, ai-
caneando a média de 60 a
70 sacas por alqueire. A sa-
ira estimada em aproxima-
c'amente 43 milhões de sa-
eas. ao que tudo indica, se:á
confirmada. Não há ocor-
rência de ataques de pragas
em proporções que possam
causar queda de produção
desse cereal.

ARROZ — Este cultura se
encontra em adiantada íase
de colheita. As plantações
localizadas nas várzeas e
baixadas foram prejudicadas
pelo transbordamento dos
cursos de água, sem. entre-
tanto, apresentarem perdas
elevadas como, a principio,
se supunha. As áreas mais
atingidas íoram as do Vale
do Paraíba, onde os prejuí-
zos poderfio atingir, em mé-
dia, 35%.

Pode-se considerar como
bom o rendimento físico até
agora alcançado, o qual tem
sido em redor de 70 sacas
por alqueire.
— Safra quase totalmente
terminada. Já foi iniciado o
plantio da safra da seca. A
produçfio íoi apreciável e a
quantidade produzida se sl-
tua ao redor da prevista.

SOJA — Já em íase de
maturação E.spera-se, pa-
ra 40 a 60 dias, a sua co-
lheita total, perdurando
ainda, a perspectiva oti-
misla de bons preços, en-
tre os agricultores, para o
produto,

COMERCIALIZAÇÃO
Até o momento, a maior

parte do amendoim das
águas, cerca de 80 a 90% da
produção, íoi adquirida pelos
intermediários. Apenas pe-
quena parcela dos produto-
res preferiu o financiamento
pelo Banco do Brasil, ou de-
posltar nas máquinas me-
diante ílxação de preço no
futuro. A principal razfio
desta atitude por parte dos
produtores é fundamentada
na expectativa de elevação
dos preços em decorrência da
reduzida safra algodoeira e
nas perspectivas de diminui-
ção de área cultivada para o
amendoim da seca,' além da
insatisfação generalizada em
relação aos preços vigentes
que, como já foi relatado em
boletim anterior, são lníe-
rlores aos do ano passado.
Outro fator que vem geran-

do grandes perturbações na
comercialização da safra é
aquele que diz respeito à in-
cidência do ICM, nfio só por
sua elevada alíquota, como
também pela sistemática de
sua arrecadação, isto é, co-
branca antecipada à venda.
Esta dificuldade vem atin-
gindo, nfio só o amendoim,
como os demais produtos
grícolas.

Nas reduzidas transações
efetuadas, os preços vigen-
tes não foram diferentes dos
registrados anteriormente, ou• seia, cerca de NCr$ 4.00 a
4.50 por saca de 25 quilos.

TRANSPORTE
Assinala que a ocorrência

de chuvas intensas veio pre-
judicar sensivelmente as es-
tradas de rodagem, princi-

palmente as municipais, que
tiveram o tráfego Interrom-
pldo em face da precarieda-
de dos leitos carroçáveis.
Pontes e pontilhões íoram
também, atingidos pelas chu-
vas, mas essas ocorrências
náo afetaram grandemente,
a comercialização do produ-
tor agrícola, porquanto
o restabelecimento do tráfe-
go vem merecendo, prlorl-
tàriamente, a atenção das
autoridades competentes.

INAUGURADO NO ES
NOVO CENTRO PARA
OS LÍDERES RURAIS

"Sinto-me feliz em abrir as portas desse Centro
de Aperfeiçoamento, para a promoção dos lavradores,
pois isso constitui um passo à frente para o progres-
so social de nossa terra" — eis como se expressou
Dom João Batista da Mota e Albuquerque, arcebispo
de Vitória, ao inaugurar, solenemente o Centro de
Aperfeiçoamento do Lider Rural (CALiR), situado
no município de Viana, na BR-262 e a apenas 9 qui-
lômetros de Vitória, com a presença do governador
do Estado e personalidades do meio cultural, político
e eclesiástico capixaba, entre os quais o bispo de
Cachoeiro de Itapemirim, o secretário da Agricultura,
o secretário Executivo da ACARES, o representante
da Assembléia Legislativa, o presidente do Tribunal
de Justiça, o delegado federal da Agricultura, o re-
presentante do Consulado Alemão.

ACA elege
diretoria
até 1969

SOLENIDADE
A solenidade de Inaugura*

çfio seguiu-se a benção das
novas Instalações, pelo mon-
senhor Romulo Ballestero, e
o desfraldamento da placa
comemorativa, por parte de
Dom Luiz Gonzaga, bispo de
Cachoeira. Logo após, o ar*
ceblspo de Vitória, ao dirl-
glr a sua palavra aos presen-
tes. salientou também o
grande desempenho de algu-
mas entidades colaboradores
à conclusão do Centro.

Em seguida, o represen-
tante da MISEREOR, entl-
dade da Alemanha que, gra-
ças aos esforços da Arquldio-
cese, forneceu boa parte dos
recursos à construção do ..
CALIR, dr. Estevão Nlck-
mann, salientou que "o ..
CALIR é um símbolo de
amizade e fraternidade en-
tre os dois países".

Finalizando, discursou o

governador espírlto-santense,
dizendo que "empreendimen-
tos de tal gabarito sfioo úni-
co caminho para levar a bom
termo alguns dos problemas
sóclo-econômlcos do nosso
melo rural",

INSTALAÇÕES
Colaborou, além da s>

MISEREOR o Instituto Bra-
silelro do Café, que forneceu
recursos financeiros. Super-
vlsionou e orientou as obras
o dedicado padre Getúlio
Carleuon.

O CALIR dispõe
de Instalações para abrigar
130 líderes de ambos os se-
xos, além de possuir salas de
aula, sala de recreação e re-
íeltório. Destina-se a servir
de local para que todas as
Instituições interessadas no
desenvolvimento rural, pos-
sam reunir e treinar líderes
rurais e técnicos, para a pro-
moção do homem do campo.

Realizou-se na semana
passada, em segunda con-
vocação, a eleição da dire-
toria da ACA — Associação
Carioca de Avicultura —
para o biênio 1967/1969,
saindo vitoriosa a seguinte
chapa: Acáclo Miguel de
Széchy, presidente; — Ar-
naldo Simões Filho, l.o vi-
ce-presidente; — Camerino
Duarte de Oliveira, 2.o vi-
ce-presidente; — Dionísio
de Almeida Tolomel, 1.° se-
cretário; — José Nestl Gio-
vannl, 2.° secretário; — El-
cy Valle Filgueiras, 1.° te-
soureiro; — Eduardo Kap-
ps, bibliotecário. A eleição
foi por 60 sufrágios contra
49 dados à chapa concor-
rente, encabeçada pelo sr.
Pelayp Vidal Martins. A
plataforma eleitoral da cha-
pa vencedora foi o desen-
volvimento quantitativo e
qualitativo dos plantéU
avícolas do sertão carioca,
de forma a torná-los, den-
tro de poucos anos, os mais
importantes do País, parti-
cularmente no que se rela-
ciona à criação industrial
para o corte. Espera a di-
retoria contar com decidida
cooperação dos órgãos do
governo estadual encarre-
gados da assistência técni-
ca e financeira à avicultu-
ra.

PRODUÇÃO LEITEIRA
É MÍNIMA EM MT
Dentro das metas traça-

das pelo Plano Integrado
de Desenvolvimento Agro-
pecuário de Mato Grosso,
a Secretaria de Agricultu-
ra estadual, o Ministério da
Agricultura e a Associação
de Crédito e Assistência
Rural de Mato Grosso
(ACARMAT), realizaram o
levantamento da bacia lei-
teira de Cuiabá, formada
pelos municípios de Cuia-
bá, Várzea Grande, Nossa
Senhora do Livramento,
Rosário Oeste, Alto Para-
guai, Acorizal, Dom Aqui-
no e Santo Antônio de Le-
verger, atingindo um total
de 60 propriedades. O con-
sumo de leite de Cuiabá,
per capito, é apenas de 33
gramas diários (população
de 100 mil habitantes e
produção de 3.300 ^itrosdiários). \

O rebanho analisado ..
(3.300 vacas) é composto,
em sua maioria de vacas
zebus, com pequeno nume-
ro de mestiços Holandês,
Schwytz e Jérsei (média
de 54 cabeças por proprie-
dade) e produção média de
um litro na seca e dois nas
águas. O estudo mostra
que apenas 35% dos pe-
cuaristas possuem estábu-
lOs mestiços e 98% cur-
rais construídos de ma-
deiras roliças e de tá-
buas, na maioria sem abri-
gos para bezerros. Sòmen-
te 7% possuem pastagens

. cercadas e divididas. _ ele-
vada a mortalidade dos be-
zerros (35%), poucos pra-
ticam a vacinação, sendo
elucidativos os dados co-
lhidos: vacinas contra a
aftosa, 65%; contra o car-
búnculo, 50%; contra a bru-

INTERESSE PELO
CULTIVO DA SOJA
NO SUL DE MINAS

A ACAR informou que o Sul de Minas Gerais
ainda não teve cultivo tão grande de soja como o
que está tendo atualmente em oBa Esperança em
virtude do plantio de sementes das variedades Santa
Rita, Otootan, Edna, Bilox, Paraguaia, Acadian, Culti-
var, Aliança Branca, Precocia e Paraná adquiridas,
por iniciativa da entidade pela Cooperativa de Boa-
Esperança, na Estação Experimental de Lavras.

O plantio, no qual foram
utilizados aproximadamente
1600 quilos de sementes, foi
íeíto com lnoculação da se-
mente pelo método Pellet,
usando-se adubação química,
na maior parte. O método
consiste em usar como ln*
gredlentes 40% de goma ará-
bica ou grude, 20% de terra
inoculada e 40% de calca-
reo micropulverlzado, que
são misturados e passados na
semente um dia antes do
plantio. Para lnoculação, es-
tão usando terra inoculada
da propriedade de um mu-
tuário que vem plantando há
2 anos aquela cultura, sob
orientação da ACAR.

O método Pellet contribui
para desenvolvimento maior
das plantas, e para provar

isso, os extensionistas orien-
taram os agricultores no sen-
tido de plantar algumas li-
nhas de semente sem o tra-
tamento. Depois de algum
tempo, as plantas que não
passaram pelo método, esta-
vam de tamanho inferior às
outras que íoram tratadas.

A população da cidade
mostra-se interessada na
produção agrícola.

Assim, a pedido do geren-
te do Banco do Brasil, os
técnicos têm realizado uma
série de palestras sobre as
culturas do feijão, milho e
soja, havendo grande inte-
rêsse pela última. Os agri-
cultores que se dlcldlram
plantar soja, vão usá-la na
alimentação humana e de
bovinos.

SP REALIZARÁ EM
JUNHO MAIS UMA
FEIRA DE ANIMAIS

O Parque Fernando Costa (Água Branca — São
Paulo) realizará, entre os dias 1.9 e 11 de junho pró-ximo, sua maior e mais importante exposição — a
XI Exposição-Feira de Gado Leiteiro, Cavalos das Ra-
ças Mangalarga, Campolina e Crioulo, Ovinos, Capri-
nos, Jumentos e Aves, promovida pela Secretaria de
Agricultura de São Paulo e Ministério de Agricultura,
cuja inauguração deverá contar com a presença do
presidente da República, governador do Estado, mi-
nistros e secretários.

celose, 1,6%; contra a rai-
va, 24%; 15% contra a
pneumonia e comente 2%
ministram vermifugos ao
rebanho.

PASTOS
O estudo revela que a

área de pastagens das pro-
priedades levantadas é de
3.187ha, com plantação de
capim-angola (302ha) e
colonião (193ha). Somente
8% possuem capineiras,
predominando os capins
napier e guatemala. Quan-
to à rotação de pastagens,
apenas 50% a fazem, 60%
limpam os pastos uma vez
por ano, 3,3% possuem si-
los e nenhum faz fenação.
O maior problema dos pe-
cuaristas na zona estudada
é o da água: apenas 20%
possuem recursos suficien-
tes e 80% carecem de
aguadas.

Exposições
pecuárias na
Grã-Bretanha

Conservando a tradição de
país promotor de exposições
e mostras de todas as espé-
cies e variedades, a Inglater-
ra programou para o ano em
curso inúmeros eventos im-
portantes.

Em junho e julho próximos,
por exemplo, nada menos de
seis Importantes exposições
agropecuárias serão realiza-
das no pais. Em Malvcrn, de
13 a 15 de junho, será aberta
ao público a Exposição Agri-
cola dos Três Condados; de
20 a 23 do mesmo mês, a Real
Exposição Agropecuária da
Escócia, em Edimburgo. Tra-
ta-se do maior acontecimento
do seu gênero realizado na
Escócia, dando-se especial
destaque a famosas raças de
gado e de ovinos. No perio-
do de 22 a 24, chegará a vez
da Real Exposição dos Con-
dados, em Hampshire, onde
merecerão realce especial as
raças de gado vacum criadas
na região sul do pais.

O grande mês do ano no
tocante à agricultura e & pe-
cuária, no entanto, é julho,
quando será descerrada a
Real Exposição de Agropecuá-
ria de 4 a 7, em Stoileleigh
Abbey. 7».

SEMENTES DE CAPIM
Tratadas para boa germinação.Casa das Sementes (SURERUS)— Av. G. Vargas, 792. J. Fora.
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INSCRIÇÕES
Esperam as entidades pro-

motoras que o certame reú-
na os mais expressivos re-
presentantes dos planteis
de gado leiteiro, eqüi-
no, caprino, ovino e aves,
estando programada, dentro
da nova orientação das ex-
Hosições-feira, o funciona-
mento de agências de esta-
belecimentos bancários, que
oíerecerão facilidades de íi-
nanciamento para aquisição
de animais. O Departamen-
to de Produção Animal de
São Paulo informou Já ser

elevado o número de animais
Inscritos e que os criadores
ainda poderfio fazer inseri-
ções até o próximo dia 10.
Os julgamentos dos animais
Inscritos serão efetuados nos
dias 5, 6 e 7 de Junho e os
desfiles dos campeões, entre-
gas dos prêmios e solenlda-
de de encerramento a 11«
Os negócios terão lugar no
período de 8 a 10 de junho.
Além dos desfiles de animais,
haverá rodeios, penadas
provas hípica1:, festejos foi-
clóricos c outras atividades
de natureza social.

¦fflU
Medicação preventiva e
eorativa das pipocai (ou
caroços) do* pinto* •

•ves adultas
Pira o Interior mliais nilo
reembolso postal, e lambem i
venda á Rua Ualoso. 33 - Hlo • GB
e Praça loào Mendes. 3t - S. Paulo

COTAÇÃO DE PRODUTOS
AVÍCOLAS

Foram os seguintes, segundo levantamento do Ser-
viço de Informação de Mercado Agrícola, os preços mé-
dios dos produtos avícolas, nos mercados do Rio, Sfio
Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, na semana passada;

Guanabara

OVOS
Tipo

Extra  ..
Grande .. •> ¦• .-si ...: ... >«. ... •••••
Médio .. •• >•; •• ir «• ••;••: • • •, •«»•
Pequeno -... ... ...- 

(Cx c/SOqz ),
Preço
NCr*

33,00/34,00
33,00733,00
31,00/32,00
28,00/29,00

PINTOS DE UM DIA

Linhagem

Para postura .. .. -.-.• .. .. .. .. .. ....
Para corte • • • • •. «¦ »• >*< ¦• •• • *¦ y_ • •:

AVES VIVAS

Galinha Caipira
Frango Caipira ,

AVES ABATIDAS

Preço
(Unidade)
NCrf
0,75/ 0,80
0,34/ 0,38

Preeo
(asilo)

NCrf

1,80/ 1,00
1,80/ 1,90

Preço
(quilo)

NClf

Galinha ... ... ... ,., ... ?.. ... ... 1,16/ 1,80
Frango ... ... *...• ¦?., ... -. -.... 1,85/ 1,90

RAÇÕES
Preço

Tipo (quilo)
NClf

Para pintos ...• ... •?.. ...¦ ... -. 0,23/0,27
Para frangos ... >.. ..3 ..3 ;,-á ,: 0,28/ 0,24
Para poedeiras   _., 0,21/ 0,27
Pare «produtoras ... ¦_.. _., 0,23/ 0,29
Pare corte inicial ..?, >..; £ ... ,,'.„ 0,26/0,29
Para corte final ... .... ... ,,3 .• 0,26/ 0,28
Pare suínos (engorda) ... / n,16
Para gado leiteiro (até 10 litros/dia) ..< / 0,17

São Paulo

OVOS
NClf

Extra •. /33.00
Grande >.. ;...  ... ..... /32.00
Médio ... ...; ... ;. tr,v -....; /30.00
Pequeno ... jr.. >-.. ... ... >,. ... „, 728,00
Industrial ... ... ... ... ... .... .,.,, /26.00

PINTOS DE UM DIA
NClf

Para postura ... .... ... ... ... 0,70/ 1,00
Para corte •. 0,38/ 0,40

AVB8 VIVAS
NCrf

Frango misto Tf. 1,15/1,23
Galinha mista .«x .......;...•.....< ..., 1,00/ 1,15
Galinha branca y.. •>.. ... g .,.• 0,76/ 0,90

RAÇÕES
NClf

Para pintos ..-.; ... 7.. 0,22/0,27
Para frangos ... -.-.. >..• ... E>. -.-.. ... 0,30/ 0,24
Pare poedeiras -v.jj ... >->, 0,20/ 0,24
Para reprodutores •?.-.: ... ... 0,22/ 0,25
Para corte inicial ... ?., ... :..-( ... .,, 0,25/ 0,28
Para corte final ... .?.. >.. ... >-.. ,„., 0,71/ 0,27

Belo Horizonte

OVOS
NClf

Exto  ... ... >..;... 33,50/33,00
Grande ... ... >.. >;,, >.. *,. E,. .,,,55 32,50/32,00
Mídlo •: ... >.. y.. >.•' .-« 30,00/31^0
Pequeno ... ....: :...  .... ... 29,00/29,50

PINTOS DE UM DIA

Para pintos (saco 25 kg) 5,70/, 7,18
Para poedeiras (saco de 25 kg) ....... .. 4,50/ 6,47.
Para reprodutores (saco de 25 kg) .. .. .., 5,91/ 6,64
Pare corte inicial (saco de 25 kg) .. .. ,. 6,50/ 7,68
Para cor final (saco de 25 kg) .. .. .. 6,30/ 7,88
Pare bovinos (saco de 50 kg) .. .. .. .. 9,68/ 9,77
para suínos-leitões (saco de 26 kg) .... .. 7, 7,95
Pare suínos-engorda (saco de 25 kg) .. .. 4,71/ 5,01

Porto Alegre

OVOS

Extra ... >.. jr  ... ... ... ...
Grande .... .,..... ... .«••: .... ¦....£ ...; .._\
Pequeno ... ... ... ... ... ... ..« ?...
Médio >..:  ...1 ;...*

PINTOS DE UM DIA

Para postura  .... >.. 3
Para corte -.-, < •«•- ... •<•.«¦•

AVES VIVAS

Galinha caipira

Galinha
Frango .

AVES ABATIDAS

NClf
34,00/36,00
32,00/34,00
30,00/32,00
31,00/33,00

NClf
0,70/ 0,78
0,36/ 0,40

NCtf
1,30/ 1,40

NClf
1,90/ 2,00
1,90 /2.00

RAÇÕES
NCrf

Para pintos (saco de 25 kg) 5,43/ 6,18
Para franges .¦  ..t 5,29/ 5,59
Para poedeiras   ... 5,10/ 5,44
Para reproduteras 5,08/ 6,44
Para corte inicial ... 6,00/6,50
Para corte final 5,72/6,44
Para gado leiteiro, até 10 litros/dia .... 4,40/ 4,97
Para sulncs-crescimento 4,22/ k.JI
Para suínos-engorda  ... 4,40/4,71

I
¦%

i m

NCrf
Para postura _.. >.. >.. E.. ... ,.„. >,.. / o,70
Para corte ... ...; .... ,._ ,..£ _.^ ....3 0,30/ 0,38

AVES VIVAS
NClf

Frangos e galinhas mistos . .... ... :•...._ /1,35

RAÇÕES
NCrf I

! '
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AGROPECUÁRIA

EM RESUMO

* Realizar-se-á em Patos de Minas, de 16 a 24 do
corrente, a III Festa Nacional do Milho, juntamente
com a III Exposição Agro-Pecuária e Industrial da-
quela cidade. A região de Patos de Minas é o maior
centro produtor de milho em .Minas Gerais e o maio.
produtor de feijão do Brasil.

A Festa do Milho, a nona realizada naquela cida
rie e a terceira desde que o decreto federal instituii
a Festa Nacional do Milho, apresentará, entre outro:
acontecimentos, palestras de técnicos, missa campa!
desfile de colégios e carros alegóricos, gincana auto
?nobilística, concurso de violeiros e partidas esportav
comemorativas.

O Instituto Brasileiro de Reforma Agrári
HBRA) está formando topógrafos e especializa enge
nlieiros para admissão imediata em seus quadros fun-
cionaii. Os topógrafos iniciam com salário mensal r)<
439 cruzeiros novos e os engenheiros especializados ei
problemas agrários, com 675 cruzeiros novos.

iniciada a gestão dá nova diretoria da Coopt
rativa Central dos Produtores de Leite (CCPL), pre-
sidida pelo sr. Carlos da Veiga Soares, que substitui
o sr. Vicente Meggiolaro. Vai iniciar entendimentos
com as autoridades para a redução dos tributos que
incidem sobre o leite, sob pena de ser inevitável a
imposição de novos aumentos do preço do produto,
principalmente a partir de julho próximo, com a che-
gada da época das secas às regiões de pecuária lei-
teira fornecedoras dos grandes mercados consu-
midores.

Esteve em Uberaba o sr. George R. Bauwin.
diretor de pesquisas do Instituto de Pesquisas do IRI,
para verificar experiências sobre fertilidade de solos
com cultura de feijão, executadas na Estação Experi-
mental de Uberaba, através de convênio DPEA-ETA-

VSAID-IRI. Durante a visita do técnico, ficou assentada
a realização do projeto de adubação para a cultura de
arroz de cerrado, de grande importância reaional, a
inteiar-se em novembro próximo.

Reuniram-se, na cidade paulista de São Josi
do Rio Preto, dirigentes da Comissão de Financiamen-

' fo da Produção e gerentes de agências do Banco do
Brasil, daquela região, para estudo de formas de con-
cessão de financiamento aos produtores agrícolas, den-
tro da política governamental de preços mínimos.

O sr. Nivaldo Kruger, presidente da Associa-
ção dos Municípios do Paraná, demonstrou a dirigen-
tes da Confederação Nacional da Agricultura a con-
venténcia da união do movimento mutiicipalista com
o movimento ruralista, visando a defender os interês-
ses das regiões do interior do Pais, particularmente
no que se relaciona à.elevada carga tributária que
incide sobre os produtos agrícolas. Frisou que embo-
ra o preço oficial do trigo em grão seja de NCr$ 0,24
por quilo, o produtor só consegue receber NCrS 0,17,
pois o restante é ccmsu?nido em impostos e ta.ras de
toda a espécie.

Revolucionária inovação em matéria de por-
teiras de fazenda acaba de ser lançada por firma bri-
tanica especializada: o Electro-Gate, uma porteira
elétrica, barata e simples, que impede que o gado
saia, mas permite fácil acesso a pedestres e veículos.
"É formado por duas varas flexíveis de fibra de
vidro, cobertas por borracha condutora de eletricida-
de, cada uma presa a um poste da porteira. As varas
abrem caminho quando o veículo faz pressão contra
elas — protegido pelo revestimento de borracha —
e volta à posição original depois que aquele passa.
Os pedestres abrem a porteira empurrando duas par-
tes marcadas com borracha branca. O Electro-Gatc
pode ser usado com a corrente comum ou conjugada
com cercas elétricas que funcionam a bateria.

Viajou para Roma a Miísão Empresaria! Ru-
betn. Berta, organizada por entidades particulares e
oficializada pelo Governo, contando com representan-
tes da ANEPI, Câmara de Comércio Italiano de São
Paulo e Confederações Nacionais do Comércio, Indús-
tria e Agricultura, sob a presidência do sr. íris Mein-
berg, presidente da última.

O total das importações brasileiras, em 1966,
é estimado em 1450 milhões de dólares contra 1750
milhões resultantes das exportações, segundo dados da
Fundação Getúlio Vargas.

O IBRA fará uma campanha em todo inte-
rior do Ceará, visando a esclarecer os agricultores e
proprietários agrícolas, acerca do cadastramento de
parceiros e arrendatários, através da Operação In-
verno. Recente levantamento, feito pela entidade cons-
tatou que 87 por-cento das propriedades agrícolas tio

Ceará, podem ser configuradas como minifúndios.
Comissão especia!, constituída pelos srs. Edgar

Teixeira Leite, Copérnico de Arruda Cordeiro, Geral-
do Goulart da Silveira, Lindolfo Martins Ferreira, Pe-
dro Carvalheira e Mário Resende, vai iniciar a exe-
cução de medidas destinadas à efetivação das reco-
mendações aprovadas pela Conferência Nacional da
Castanha, recentemente levada a efeito em Belém...

Em seu novo prédio, com 1.100 metros qua-drados de área construída, a Associação Rural de
Campos, no Estado do Rio, vai instalar três laborató-
rios (solos, patologia animal e inseminação artificial)
para atender a seus três mil sócios, lavradores e cria-
dores. Facilitará também a instalação dos postos de
defesa sanitária ani?nal do Ministério da Agricultura
e da Secretaria de Agricultura fluminense. A nova
sede, localizada no Parque de Exposições da Associa-
cão, abriga o Centro Agropecuário Teotônio Ferreira
de Araújo, em homenagem póstuma ao antigo rura-lista.

Esperada em junho próximo a chegada de co-missão de técnicos franceses que, a convite do gover-nador Lourival Batista, vão realizar o mapeamento
pedológico de Sergipe, após levantamento explorató-rio de todos os tipos de solo existentes no Estado.O trabalho tem duração prevista de dois anos.

O escritório da ASCARESC, informou que a
jovem lngrxd Iraci Peijerl, do município catarinense
de São Bento do Sul, preparou uma horta de sessentametros quadrados, com cinco variedades de hortaliças,com as quais preparou 181 pratos para a alimentaçãoda família. Foi a vencedora do concurso patrocinadopela entidade ruralista, entre seus três mil associa-dos, para incentivar a produção agrícola e elevar osíndices de produtividade rural

O Serviço de Informação Agrícola acaba de
publicar o livro Veterinária para Criadores, de JorgeVaitsman, com indicações sobre as formas de comba-ter as principais moléstias dos animais, como vermi-noset, intoxicações, doenças infecciosas mais comunsnos rebanhos, males dos cascos e outras.

O Ministério do Trabalho, de acordo com os
parecerei da Divisão de Organizarão e AssistênciaSindical, homologou os estatutos dos Sindicatos Ru-reis, de Campo Grande, Jaciara, Cuiabá. Acorizal eDiamantino, todos de Mato Grosso; Alegre,, no Fspi-rito Santo; Teresina e Piracnruca no Fiauí.

Correio da Manhã
2.° Caderno RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 14 DE MAIO DE 1967
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MÉTODO CORRETO
PARA FIXAÇÃO DE
PREÇOS MÍNIMOS

Comissão de Financiamento da Produção vai cor-
rigir, na primeira oportunidade, um defeito de origem
no estabelecimento dos preços minimos, o de estimular
a lavoura predatória em detrimento da lavoura ra-
cional. Segundo o Ministério da Agricultura, calcula-
dos com base nas culturas feitas em terras novas,
têm como conseqüência a devastação das florestas e
o seu afastamento cada vez maior dos centros de
consumo, os preços mínimos, como vinham sendo
fixados, geravam ainda um equívoco: o lavrador não
sabia se era um preço teto ou um preço chão.

mMê ¦ • s_m
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PINTOS
Êxito na criação de pintos depende muito da primeira água que bebem no pinteiio

DESEST1MULO

Desse modo, os preços mi-
nlmos, além de estimularem
a devastaçio florestal no Pais,
desestlmulam a racionaliza-
ção da. agricultura, porque
impedem que aquele que te-
ve gastos com adubos, defen-
sivos, mecanização e ensila-
gem, possa concorrer com o
que fez lavoura predatória,
aspecto julgado importante
pelo ministro, que acha que
o Ministério deve atuar como
o principio da alavanca, como
ponte de apoio no que se refe-
re à produção, mas, como a
agricultura depende funda-
mentalmente da política cre-
dltícla e financeira, terá de
contar nesse estágio com o
Ministério da Fazenda, com o
Banco do Brasil e mesmo com
o Conselho Monetário Nacio-
nal.

COMERCIALIZAÇÃO

O ministro está convencido
de que o problema da comer»
cialização das safras será re-
solvido agora com a vincula-
ção ao Ministério de órgãos
como a SUNAB e seu séquito
de organizações paralelas •
superpostas, como a Comissão
de Financiamento da Produ-
ção, a COBAL e a CIBRAZEM.
Espera, por isso, que já para
a safra deste ano, o produtor
contará com preços minimos
justos e financiamento de
cem por-cento ou mesmo com-
pra de sua produção, de ma-
neira que não se repitam ai
perdas de safras, por falta do
comercialização, acarretando
< queda da produção no ano
seguinte e, conseqüentemen-
te, o aumento de preços que
tanto prejudica o consumi-
dor.

VITAL A PRIMEIRA
ÁGUA DOS PINTOS

GAÚCHOS VENDEM
CARNE AO GOVERNO

Estudo do Departamento
de Agricultura da GB, rela-
cionado com o convênio ..
USAID / Secretaria de Eco-
nomia / Cooperativa dos

Agricultores e Produtores de
Jacarepaguá, visando ao de-
senvolvimento da produção
avicola do sertão carioca, diz
que a primeira bebida dos
pintos ao ingressarem no
pintelro é muito importante
I»ara corrigir o desgaste ocor-
rido no transporte e prevê-
nlr a desidratação inicial.
Por isso, os bebedouros de-
vem ser de fácil acesso, colo-
cados próximo às campamt-
Ias.

CHAVE

Frisa que o valor biológi-
co dos pintos, o valor nutri-
tivo das rações; o aqueci-
mento exato dos pintos; a
ventilação apropriada e opor-
tuna; a lotação correta dos
abrigos, o espaço linear de
comedouros e bebedouros; o
combate às verminoses, à

coccldiose e às complicações
respiratórias, associados a
programa sanitário eficiente,
fazem com que os frangos
alcancem o máximo de crês-
cimento no mínimo de tem-
po, constituindo chave para
eficiente criação para cor-
te e aconselha a preparação
da cama com material absor-
vente, sendo a raspa de ma-
delra o mais usado na Gua-
nabara. Na formação dos
círculos a cama deve estar
bem espalhada, na altura de
5 centímetros, aumentada
para até 10 centímetros após
a abertura dos círculos.

AQUECIMENTO

Salienta que a tonte de
aquecimento dos pintos re-
presenta fator importante e
deve operar nas seguintes
condições:

a) Deve estar regulada e
em funcionamento, pelo me-
nos doze horas antes da en-
trada dos pintos; b) o aque-
Oimento exagerado e pro-

longado retarda o desenvol-
vimento dos pintos, e preju-
dica o empenamento; c) a
temperatura elevada é um
dos fatores que podem cau-
sar o canibalismo e a gota;
d) a diminuição da tempera-
tura e a retirada total do
aquecimento devem ser fel-
tos gradualmente, o que fa-
vorece o desenvolvimento
dos pintos; e) em clima frio,
os pintos devem receber
aquecimento durante 24 ho-
ras, somente nos primeiros
15 dias de criação; — dos 15
aos 21 dias calor somente
à noite; — dos 22 aos 30
dias, calor somente em noi-
tes frias; f) a temperatura
básica para início da cria-
ção dos pintos é de 33? nos
meses quentes e 35? no In-
vemo; é medida no bordo
externo da campânula e na
altura de 5 cm da cama, com
termômetro pendurado por
barbante; g) na Ia. semana,
varia entre 35 e 30?; na 2a.
semana, entre 30 e 25?; na
3a. semana, entre 25 e 22?, e
dai em diante deve variar
entre 20 e 22?, com ajuda
da ventilação.

— O presidente do Institu-
to de Carnes do Rio Grande
do Sul, general Gastão Pe-
reira dos Santos, e o presi-
dente da Federação das As-
soclações Rurais, manifesta-
ram-se satisfeitos com o èxl-
to das negociações efetuadas
na Guanabara e que resulta-
ram na compra, pela SUNAB,
de 10 mil toneladas de carne
gaúcha. A venda está orça-
da em cerca de 12 milhões
do cruzeiros novos. A tran-
sação estabelecida manterá o
preço alcançado pelo boi no
ano passado, que é de 45 cen-
Ia vos novos por quilo.

REDESCONTO

A SUNAB utilizará a carne
gaúcha para entrar no abas-
tecimento do mercado cario-
ca. O problema da abertura
da safra da carne, contudo,
ficará subordinado a uma
ajuda do Banco do Brasil, no
valor de 50 cruzeiros antigos
em cada quilo, já que a
SUNAB não tem condições de
responder sozinha pela com-

pra. Em principio as autorl-
dades monetárias concorda-
ram em liberar uma faixa de
redesconto no montante de 6
milhões de cruzeiros novos,
para atender esse compro-
misso.

EXPORTAÇÃO

Fonte do Instituto de Car-
nes confirmou que o órgão
está examinando propostas
de Portugal e da Polônia, que
desejam comprar carne do
Rio Grande do Sul, em troca
de barcos de pesca e maqui-
naria agrícola. Portugal dis-
posse concretamente a lm-
portar 4 mil e 800 toneladas
do produto, pagando-o com
barcos de 400 toneladas de
carga útil. A Polônia está In-
teressada na compra de 10
mil toneladas de carne.

BRASIL CENTRAL

Por outro lado, invernistas
do Brasil Central também es-
tão Interessados em vender
carne ao governo, para pos-

slbllitar o escoamento de par-
te dos rebanhos que se en-
contram nas regiões perua-
riai sem comprador, em vir-
tude de sensível retração por
parte dos consumidores, de-
corrente da alta sensível doi
preços da carne, ocorrida nos
grandes centros cosumidores
como Rio e São Paulo. Escla-
recém que devido à falta ds
compradores, a arroba do no-
vllho de corte, que no fim do
eno passado alcançou o óti-
mo preço de NCr$ 22,00, caiu
para NCr$ 15,00 e até menos.
Os entendimentos com o Ml-
nlstério da Agricultura,
SUNAB e outros órgãos ofi-
ciais Incumbidos de prestigiar
as áreas de produção estão
sendo feitos por comissão li-
derada pelos srs. Walter Zan-
caner, Arnaldo Zancanere Al-
berto Chapchap, com o apoio
do sr. Herbert Lcvy, secre-
tário de Agricultura de São
Paulo. Esperam os lnvernls-
tas que os órgãos oficiais
comprem pelo menos 20 mil
toneladas de carne, pleitean-do, outrossim, seja fixado, do-
ravante, um preço mínimo
para a arroba do boi em pé,
pois a chamada lei da oferta
e procura, embora possibili-tando boas cotações durant»
o período de escassez, náo
impede a baixa durante o pe-ríodo da abundância.

TFII rniMIflD V* Precisa saber que a técnica veterinárialtm •ilWUUn tem a resposta certa a cada problema de
QÜE NM0 LÊ aM0HCI0S.ruaaitSfctaqsS
F flFPMÇ para Prevenir males» curar doenças e obter maiorL ULrUIO produção de carne, leite e ovos. E V. íica informado
Nlfl ÇflRF FYPIIPHD disso Quando lê anúncios comoHMÜ OJIDC CArLIUIlf este, A Veja: aqui estão produtos
PORQUE PERDE DIMHEIR0Sda„nnSerPei£

**%&:

V. pode deixar de usá-los - econtinuar se queixando dos pre-juízos que a criação lhe causa.V. pode usámos - e descobrir quecriação dá lucro. A É bom saberessa diferença. A não ser que V.faça criação apenas por esporte...
Utilize-se dos serviços de CONSULTASGRATUITAS: mais uma colaboraçãoLepetlt aos criadores de todo i Brasil.

LABORATÓRIOS LEPETIT S.fl.
RAFONSOCELSO,1015-FONE:7(W619.S.PAULO

SÃO PAULO (GUANABARA. CURIT1DA. STA. CATARINA .

R. Vtoando Ayre., 602. Hs . BELO HORIZONTE - K. Ser.
RECIFE- Ar.OUrelr» Llm.,997. PE. MIRTALEZA-B. Ooto.«dor Sttnpilo, 49:. CE. BELÉM - R. o..p,r CS
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AUTOMOBILISMO

TUKISMO

R. C. BONFIM

MÔNACO

PAROU

BANDINNI

Mônaco, Orande Pré-
mio, corrido domingo pas-tado, íoi marcado por vá-
rios acidentes. Em um dê-
les sofreu ferimentos gra-
ves o piloto Lorenzo Ban-
dtnnl. Quarenta e oito ho-
ras depois, faleceu no hos-
pitai daquele prlncipado.

Bandinnl, de naclonali-
dade italiana, nasceu na
Líbia. Corria para a Fer-
rarl com um dos seus prin-cipais pilotos ou o melhor,
depois da salda do vetera-
noPhil Hlll. Inprcssou na.
que!» Mbrlcn cm 1963 e
Somente ôste nno, cnm o
«o-^ro r.enoTOdòr q'.ie es-
t« correndo fl pp"fnsula,
B""*tl!iinl conseiiiu este
ano algumas vHótrlns lm-
portantes crcdencinrulo-se
pnra feitos maiores.

A Eerrorl, de Bandinn:
entortou numa mancha de
óleo. Desgovernada, colidiu
com uma murada de pro-teçAo e explodiu.

A imprensa no dia se-
gulntft afirmou que houve
dentara nos primeiros sb-
corros. 'Os bombeiros ne-
l?am isso, Informando que12 minutos após 0 aciden-
te o piloto Já estava no
hospital recebendo os pri-
meiros socorros. Pela Wi-
rephoto da AP, nota-se
claramente que o fogo jáestá extinto e o piloto ain-
da preso & cabina. Ao fun-
do, uma mâo puxa uma
corda amarrada ao carro.
O piloto está desacordado.
Mais tarde os médicos in-
formaram a gravidade do
desastre. Queimaduras em
70% do corpo e várias ira-
turas.

MÉIER

TEM

GINCANA
Fernando Mariano e a

Administração Regional do
Méier, promovem hoje, a
partir das 10 OOhoras, uma
Orande Oincana Automo-
blilstica em comemoração

ao aniversário do bairro e
daquela Administração. A
partida será dada da Rua
Santa Fé, 33. Os carros
correrão as Ruas Lucidio
Lago, Frederico Méier, Ca-
rollna Méier, Castro Alves,
e Aristides Calre de onde
retornam à Santa Fé.

O Regulamento vai pu-
bllcado na integra nas' pá-
ginas internas do Caderno.

Concorrência
FORD CONVERSÍVEL

GALAXIE
1964

S cil., hldramático, dir.
hidráulica, freio a ar, rádio.
Placa 14421.

BUICK SPECIAL
1965

4 portai, 8 cll., hldramá-
tico, rádio, Placa 237844.

CHEVY II 1965
"NOVA", SEDAN, 6 cU„

mecânico, rádio. Placa ....
247036.

IMPALA SEDAN
1964

Rádio. Placa 152973.

CHEVROLET 1962
BISCAYNE

SEDAN, 6 cil., mecânico,
rádio. Placa 238319.

Ai propostas deveráo ser
enviadas com um cheque
no valor de NCrf 900,00 e
entregue ali 15,30 horas, do
dia 17 do corrente. Maio-
res informações com Sr.
GOODMAN. Telefone: ....
92-8055 - It. 458.

68552 St

Correio da Manhã ESPORTE

TURFE
3.° Caderno RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 14 DE MAIO DE 1967
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FÓRMULA VÊ

TEM
. t-/ " ¦ ¦ ¦- . '

CAMPEONATO

HOJE

Realiza-se hoje, a partir das 10h30min, a primeira
prova sul-americana de fórmula Vê., A honra cabe
à Guanabara. Em particular, à Federação Carioca de
Automobilismo que tomou a iniciativa de. realizá-la
sem medir sacrifícios e saltando todos os obstáculos
que surgiram, inclusive no que se refere à fabricação
tios carros.

Vi o primeiro Vê brasileiro, ainda sem rodar, em
novembro, no Salão do Automóvel de São Paulo. Hoje
16 deles estarão alinhados na pista do Autódromo In-
ternacional do Rio. Será uma nova,experiência pam
pilotos e o grande público.

Tive a atenção voltada para os Vês ao consultar
as revistas européias que se dedicam ao assunto. Em
algumas nações, são os mesmos carros que hoje vere-
mos na pista. Um bólido de 370 quilos com motor e
componentes mecânicos do VW. Nada de preparações
que conduzem à vitória também pelo poder econômico.
Os Vês, nas pistas européias, despertaram inicialmente
a atenção e mais tarde emoção. Corridas houve nessa
categoria em que todos os carros participantes revê-
zaram-se na ponta. E o público, de pé, gritava pelas
suas cores. Veremos hoje, no AIR, tudo isso. Todos
os carros são iguais em potência e, aproximadamente,
em peso, A perícia do piloto será decisiva para a vitó-
ria. Como se trata dá primeira corrida, haverá falhas
e creio que "entornadas" perigosas. Vale a pena ver.

Embora o Vê ainda não tenha sido reconhecido
pela FIA, a Confederação Brasileira de Automobilis-
mo aprovou um Regulamento disciplinando carros e
corridas. A prova de amanhã terá apenas motores de
1.200 cc, já que o 1.300 cc surgiu agora com as modi-
ficações permitidas no motor, chega-se a mais 8 cava-
los — ou seja, 44. Redução do volante do motor e
rebaixamento do cabeçote são os detalhes mais im-
portantes para o aumento da potência. Na pista, tes-
tados, deram esses carros na reta 140 km/h. Mas de-
vido ao pequeno peso, 375 quilos, "entornam" com
grande facilidade e os pilotos a eles ainda não estão
habituados. ...

A prova de hoje está distribuída em duas bate-
rias. Ainda não se pode fazer uma corrida com grande
número de veículos. Essa foi.a orientação da Comis-
são de Corridas. A primeira bateria partirá às ....
10h30min (Girão faz começar qualquer corrida exata-
mente na hora — é um aviso aos desconhecedores).
A segunda às 12h30min. A pista tem 3.360 m. Os
carros farão 30 voltas.

Inscreveram-se:

N.o Nomes

ATENÇÃO: SRS. PROPRIETÁRIOS
DE CARROS

HIDRAMÁTICOS
AUTOMATIC OFERECE:

1) Teste gratuito na hora
2) Orçamentos antecipados
3) Serviços em 24 horas
4) Garantia de 2 anos
5) NCrS 50,00 de mão-de-obra

PAGAMENTOS PARCELADOS
Motores — Direção Hidráulica — Suspen*

soes — Freio à vácuo.

AUTOMATIC LTDA.
Rua General Polidoro 322-A e B — Bota-

fogo — Fones: 46-7607 e 46-3645 — Rio — GB.
61451 64

— José Carlos Pacce
— Vivaldo Neto •'
— Celso Almeida
— Amauri Mesquita
— Emerson Fitipaldi

12 — "Totó" Porto Filho
15 — Gilberto Canitz (Capitão)
37 — Antônio Pinto de Sousa
45 — Marivaldo Fernandes
49 — Lair Carvalho
52 — Jorge Itam
60 — Henrique Fracalanza
87 — José Maria (Giu)

100 — Ricardo Ascar (Carros da Diauto)
111 — Maurício Chullan

Essas inscrições foram confirmadas na sexta-feira.
É possível que outras tenham sido feitas, sobretudo
de SP.

A Miss Fórmula Vê foi escolhida ontem pelos pi-
lotos, antes dos treinos para tempo.

Entre os 16 pilotos inscritos, aparecem nomes co-
nhecidos dos cariocas, inclusive no kartismo. Mas se
conhecimento de veículo melhorar algo, os paulistas
estão melhores. Fitipaldi e Pacce, o primeiro como
fabricante e o segundo ligado ao grupo através da
escuderia Daccon, são os favoritos.

Alguns esportistas cariocas não conseguiram car-
ros para correr. São fabricadas apenas duas unidades
por dia — e não bastou para o atendimento das enco-
mendas feitas para o Rio e outros Estados.

¦EM 1966
INDÚSTRIA

*

VENDEU
MAIS DE

NCR$1.736
BILHÕES

Ultrapassou 1 bilhão e 736 mi-
lhões de cruzeiros novos, o valor
das vendas da indústria nacional de
autoveículos no ano de 1966. Es-
ses números demonstram qüea indústria nacional de autoveí-
çulos continua a manter sua posi-
ção de capital importância na eco-
nomia nacional. Constituindo o nú-
cleo de uma série de outras ativi-

dades fabris, ela pressupõe a exis-
tência de um vasto complexo, in-
dustrial. Por outro lado, é sabido
que o automóvel constitui o sim-
bolo mais expressivo do nível dé
vida das populações e, conseqüen*
temente, de seu maior confortou

O quadro adiante mostra o va-
lor das vendas, mês a mês, no ano
de 1966,

|]|( AutoTeloloi Tritures, Microtratorf» *
. («eludi» tnloro) CnlUt.iort. Hotorludo» . '**

Janeiro NCr*. 1Í8.170.110.00. NCr$' 4.759.115,00 NCr» 120Í29A25JJO
Fevereiro .,  - 

; 112.683.828,00 . r 8.273.551,00 T ) 120.85«.770,00'^«"«o  ";; 147.210.338,00 » 
'. 

10.1001702,00 ¦ " 157JlI.U3B.00¦¦*!>™  "' 133.664,218,00 '.. 8.633.247,00 lt2J97.46S.0O
™to  " 146.383.157,00 " , 9.350.764.00 165.713.921,00
J"™»  " 151.863.479,00 10.362.363,00 162.225.842,00
WfOI  •" •147.452.138,00' 8.458.335,00 155^10.473,00
Agosto  " 140.469.921,00 "' 8.791.926,00 ' "! 149.251.847,00
S=te'Tl"'0  " . 155.632.956,00 10J43.823.00 145376.779,00
gutub™  " 127.6B4.198,00 7.179.276,00 ' 134.883.474,00
Novembro  •• 119.005.084,00 6.610.661,00 125.615.745,00
Dezembro  " 

J54.41O.056.0O ," 11.208.815,00 .." 165.618.871,0o1
TOTAL  

| NCr$ 1.632.309.479,60 ' NCr? 104.072.578,00 I NCrí 1.736.472.057,00

O quadro a seguir revela co-
mo se conduziram as vendas, por
unidades, de automóveis, camione-
tas de uso misto ou múltiplo, utili-

tários, camionetas de carga, cami-
nhões e ônibus, durante o exercício
passado.

!""j*. |S CAMINHÕES ÔNIBUS
m •. a J-jS Já  ToW an,

i- gg jj *£¦ T°b» ss-ar 1*1 •¦¦;
Janeiro 10.438 3.622 1.134 1.177 1.670 138 1.808 95 92 187 11366
Fevereiro 8.941 2.819 931 1.061 2.030 204 2.234 119 91 210 16.198
Matço 11.306 3.703 1.214 1.480 2.414 334 2.748 139 140 270 20.730
Abril ' 9.262 3.165 1.003 1.238 2.372 279 2.651 151 < 137 288 17.607
Maio 10,389 3.304 1.282 1.645 2.681 371 3.052 92 152 244 ' 19.916
Junho 10.790 3.471 1.488 1.789 2.791 245 3.038 95 162 257 20.821
Julho 9.784 2.984 1.379 1.710 2.C01 283 2.88,4 71 .277 348 19.089
Agíslo 10.118 2.866 1.294 1.352. 2.794 255 3.049 58 137 195 18.874
Setombro ....... 10.193 2.718 1.181 1.378 2.274 220' 2.494 :58 130 188 18152
Outubro 9.684 2.657 1.145 1.257 2.144 166 2.310 62 105 167 17.120
Novembro 9.403 2.636 623 1.008 1.746 142 1.888 89 81 170 15.788
Dezembro 9.050 3.364 { 1.385 2.003 3.184 319 3.503 69 174 243 19.548

TOTAL 119.258 37.309 | 14.039 | 17.168 28.701 2.956j 81.657 1.0981 1.678J 2.7761 222.207

O quadro seguinte demonstra
como ocorreram as vendas de tra-

tores, microtratores e cultivadores
motorizados, por unidades, no pe*
ríodo janeiro/dezembro de 1966.

TRATORXt

Janeiro ...
Fevereiro ,
Março ....
Abril
Maio 
Junho ....
Julho
Agosto ...
Setembro .
Outubro ..
Novembro
Dezembro

TOTAL.

13
7

70
16

.18
19
21
13
S
4
S
2

196

228
578
646
693
656
746
478
879.
650
433
209
782

6.776

Tol^l

68 309 31
17B 763 38
189 905 27
187 898 ' 58
215 889 33
220 985 19
227 726 28
159 851 • 15
243 898 25
190 627 29
129 346. 18
237 1.021 21

2.242 9.216 333

CnlilT-idorfs
.Holortudoa

264
264
251
273
270
281
389
230
217
181
300
230

3.120

Total Gtrd

694
1.065
1.183
1.227
1.192
1.285
1.123
1.098
1.140

828
664

1272

12.669

NOVOS RECORDES
DA

CARTEIRA DE AUTOMÓVEIS DO ACB

17 WOLKS NUMA REUNIÃO
25 INSCRIÇÕES DIÁRIAS

GRANDE PROCURA PÁRA OS GRUPOS MISTOS
GALAXIE, ITAMARATY e ESPLANADA  NCrS 350,00
Aero-Willys, Simca, Karman-Ghia, Fissore  NCr$ 145,00
Kombi, Rural, Jeep, Pik-up — DKW Vèmag ............ NCrS 110,00
VOLKSWAGEN  NCrS 86,00

RUA DO PASSEIO, 90 - TÉRREO, DE 8H30M ÀS 20 HORAS
OU PELO PLANTÃO ACB- 52-4159 72322 64

Antes de adquirir a sua

BATERIA
, CONSULTE NOSSOS PREÇOS

flliK3âáPÍ I

DAMOS ASSISTÊNCIA E GARANTIA EM NOSSO
POSTO ESPECIALIZADO EM SÂO CRISTÓVÃO

R. FRANCISCO EUGÊNIO, 90 - TEL: 28*7433
FUNCIONANDO AOS SÁBADOS ATE AS 1? HORA;

MAUÁ Auto Pecas S.A.
MATRIZi RUA SENADOR ALENCAR, 19 — TEL.í 34-2199

FILIAIS:
EM SAO CRISTÓVÃO.

RUA FRANCISCO EUGÊNIO, 6u
TELEFONE 28-7433

AVENIDA BRASIL, 6987 - LOJA A

TELEFONE 30-5869

VOCÊ PODE CONFIAR EM SUA ULLvU
DA GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A.
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Condições
S.° Caderno

das

rodovias

Federais
NAS RODOVIAS RADIAIS: — BR. 020: BRASÍLIA
(DF) — FORTALEZA (CE) — No Piauí: trecho di-

* visa CE/PI — São João do Piauí, em construção, com
.\ trânsito Desviado-. No Ceará: trânsito Regular no tre-

cho Fortaleza-Inhuporanga-Caridade; Normal de Ca-
:3jj ridade à Canindé; no trecho Canindé-Japuara, Pre-
íu cario com buracos ou depressões; de Japuara a Ca-

to choeira, Normal, não pavimentado; de Cachoeira à'"^'. Boa Viagem, Precário, em reparos e obras de recupe-
;., ração e Interrompido de Boa Viagem a Cruzêta faço

to deslizamento de aterro. Em Goiás: trânsito Regular
!*^ no trecho Brasilia-Formosa-Posse — divisa GO/BA,

íi com alguns desvios por íalta de obras de arte.'> BR. 040. BRASÍLIA (DF) — SAO JOÃO DA
;.*' BARRA (RJ) — Em Goiás: trecho Brasília — divisa

¦ v GO/MG, trnsito Normal. Em Minas Gerais: trânsito-•- Normal da divisa MG/GO — Belo Horizonte; de Mu-"." riaé à divisão MG/RJ. Regular, trecho não pavimen-. •'. tado.
r- BR, 050 BRASÍLIA (DF) — SANTOS (SP) —

Em Goiás: trânsito Normal no trecho Brasília-Crista-
. lina-Catalão — divisa GO/MG. Em Minas Gerais: no

;-• trecho pavimentado de Uberaba a Uberlândia, trân-
.;_! sito Normal; em pavimentação de Uberlândia a Ara-
>i guari. Em São Paulo: trânsito Normal da divisa MG/
.SP — Limeira a Santos.

Cg BR. 060: BRASÍLIA (DF) — BELA VISTA (MT)
v*. — Em Goiás: trânsito Normal de Brasília a Jatai.•' BR. 070: BRASÍLIA (DF) _ FRONTEIRA COM

BOLÍVIA (MT) — Em Mato Grosso: trânsito Normal
de Cuiabá a Cáceres.

£ NAS RODOVIAS LONGITUDINAIS: — BR 101:
o* NATAL (RN) _ OSÓRIO (RS) — No Rio Grande"~ do Norte: trânsito Normal no trecho Natal — divisa
.; RN/PG, em pavimentações. Na Paraíba: em constru-.-ção da divisa RN/PG — João Pessoa com trânsito^ Desviado e Normal de João Pessoa a divisa PB/PE.' Em Pernambuco: trânsito Normal da divisa PB/AL.
; Em Alagoas: trânsito Regular de Maceió — divisa AL/

PE, em pavimentação e melhoramentos com pequenodesvio na altura do km 88; trecho Maceló-Sumaúma-
Boa Cica, trânsito Norma] e de Boa Cica a Porto Real
Colégio, em construção. Em Sergipe: trânsito Normal
de Própria a Pedra Branca, não pavimentada e de
Pedra Branca a Rio Real, Normal, asfaltado. Na Ba-
hia: trecho Rio Serra-Esplanada — divisa BA/SE,
trânsito Regular, em pavimentação e melhoramentos;
do Entroncamento BR. 324 — Governador Mangabei-
ra, Regular, em construção; Normal no trecho Gover-nador Mangabeira-Santo Antônio de Jesus-Gandu, emreparos e obras de recuperação; Regular de Gandúa Itajuipe; de Itajuipe a Buararema, trânsito Normal,
asfaltado; trânsito Regular de Buararema a Camacande Camacan a Rio Jquitinhonha, Precário, em reparoe obras de recuperação; Regular do Rio Jequitinhonha-Eunápolis, não pavimentada. No Espírito Santo: trân-sito Normal de Morro Dantas até Vitóría-Ri0 Novo aSafra, em melhoramentos, trânsito Regular, exceto na
ponte provisória de madeira construída sôbre o RioIconha, passagem para um só veículo de cada vez-Normal no restante até a divisa ES/RJ. No Rio dèJaneiro: trânsito Normal dn divisa RJ/ES — Niterói,inclusive na travessia do Rio Tanguá com a conclusão'da ponte nova; trecho Barra da Tijuca-Santa Cruz de-legado ao DER/GB e concluídos 20 (vinte) km ini-ciais; de Santa Cruz a Itaguaí-Jacuecanga (70 km) se-rao aproveitados as estradas estaduais existente*' tre-^h° Jcuecanga-Angra dos Heis <n km) delegado aoDNER, em terraplenagem; trecho Mangaratiba-Jacue-canga, ainda virgem; trecho Angra dos Reis-Parati
(60 km) delegado ao DER/RJ. Em Santa Catarina-trecho divisa SC/RS — Icará, Normal; do Icará aJaguaruna, nao implantado, com trânsito Desviado
por estrada estadual; de Jaguaruna-Laguna, trânsitoNormal; Desviado no restante por estrada estadual-de Laguna a Florianópolis, trânsito Desviado face'obras; Normal de Florianópolis-Biguaçu-Tijucas-Ita-
jal, Desviado por rodovia estadual, em pavimentação-de Ita.aí-Joinvile trânsito Normal, pavimentado; dèJoinvile à divisa SC/PR, trânsito Desviado atravésde Araguan, por estrada estadual.

BR. 104: MACAU (RN) _ ATALAIA (AL) _Na Paraíba: trecho Aeroporto-Esperança, trânsito Re-guiar Em Alagoas: Entroncamento BR. 316 (Atalaia)a divisa AL/PE (Quipara), em construção.

mA?K> m0:^IA BRANCA (RN) - SALVADOR( « ~" . ° Gran(Ic d0 Nc-ric: trecho Areia Bran-ca-Mossoro transito Regular, em conservação e de Mo«-soro à divisa RN/PB. Precário, em conservação EmPernambuco: trecho Pcrnambuquinho-Jercmoabo Re-guiar. Em Alagoas: trânsito Regular da divisa AL/BA à divisa AL/PE (Ponte sôbre o rio Moxotó) não
pavimentada. Na Bahia: trecho Entroncamento BR324 -. Ohndina trânsito Normal, asfaltado e de Olinldina a Jeremoabo, Regular, não pavimentada.

/RcfK- Í1C:„F0?T(A.LE?A <CE> - JAGUARÃO
(Kt>) — No Ceara: transito Regular no trecho Forta-leza-Pacajús-Felizardo-Barro; Normal de Barro à Bar-reira dos Porcos, não pavimentada; de Barreira dosPorcos à Brejo Santo, Regular, com buracos ou de-
pressões e de Brejo Santo à Divisa CE/PE, trfinsi<o• Normal. Em Pernambuco: trânsito Regular de Jatí aBelém de São Francisco, não pavimentada. Na Bahia-transito Normal, no frêcho Feira de Santana-SanlâBarbara, asfaltado; Regular de Santa Bárbara à Bai-ra do Tarrachil; de Feira de Santana-Rio Paragunçútrânsito Normal; do Rio Paraguaçu à Milagres Rogu-lar e de Milagres à divisa BA/MG, Normal, asfaltadoEm Minas Gerais: trânsito Normal da divisa MG/BAaté Além Paraíba, trecho asfaltado. No Rio de Janci-ro: no trecho Três Rios à Barra Mansa, trânsito Nor-mal; de Barra Mansa a ponte sôbre o rio Salto-divisa
RJ/SP, trânsiso Regular, em obras de melhoramentos.
Prosseguem as obras de duplicação da pista no trecho
Rio Salto-Sâo Paulo; trânsito Normal cm alguns tre-.- chos; máquinas trabalhando nos acostamentos e cru-
zando a pista; de São Paulo à Curitiba, trânsito Pre-
cario; Normal dos km 25 ao 79. No Paraná: Normal
de Curitiba ã Rio Pardinho. No Rio Grande do Sul:
trânsito Normal. '

BR: 122: MONTES CLAROS (MG) — CHOROZI-
NHO (CE) — Em Pernambuco: transito Regular tlc
Parnamirim n Petrolina. No Ceará: trânsito Regulai
de km 68 da BR. 116 â Quixadá.

BR. 135 SAO LUIZ (MA) — RIO DE JANEIRO
(GB) —No Maranhão: trecho Perizes-Caxuxa, trânsito-Regular, em melhoramentos. No Piauí: trânsito Nor-
mal de Cristalino Costa :'i divisa PI/MA. Em Minas
Gerais: trânsito Normal de Belo Horizonte à divisa
MG/RJ, asfaltado. No Kio do Janeiro: do Rio Meriti a
Bonsucesso em reparos e obras de recuperação com
trânsito em pista única; rir Bonsucesso à Paraibuna
em melhoramentos com trânsito Regular.

BR. 153: TUCURÜI (PA) — ACEGUA (RS) — Ini
Goiás: trânsito Normal de Goiânia à Itaumbiara, Em
Minas Gerais: trânsito Normal r'a divisa MG GO -
Prata-Frutal, pavimentado. Em s.":o p„„!o: trc;ho ':'.-
visa MG/SP — divisa SP PR, írãnsilo Ncrrrai. X.i
Rio '.rantlc do Sul: trecho Fa. n Fundn-EreehMn. I: 'i -
sito Normal. No Paraná: trân. i: > Renhir no lr< ;.'•-•> Al-
to Amparo-Veníania: Interrompido de Alto Ampnru j
Abaiti e Regular de Abaití à Melo Peixoto.

BR. 158: S. FELIX (MT) — LIVRAMENTO CtS) -
NV» Mo Grande do Sul: trânsito Normal
No Blo Grande do Sul: trânsito Normal.

BR. 163: RONDONÓPOUS (MT) — SAO Ml-
GUEL DO OESTE (SC) — Em Mato Grosso: trânsito
Normal no trecho Rio Brilhante-Campo Grande-En-
troncamento. No Paraná: trânsito Precário no trecho
Barracâo-Guaira, não pavimentado.

BR. 174: MANAUS (AM) — FRONTEIRA C/VE-
NEZUELA (RO) —No Amazonas: de Manaus à divisa
AM/RO, trânsito Normal, até o km. 29. Em Roraima:
trânsito Normal de Boa Vista à Caracaraí.
NAS RODOVIAS TRANSVERSAIS:

BR.222: Fortaleza (CE) — Pirlpiri (PI) — No
Ceará: de Fortaleza à tapagé. Regular, asfaltado; no
trecho Itapagé-Irauçuba-Patos-Sobral-Tianguá, trân-
sito normal. Em melhoramentos e pavimentação e dal
à divisa CE-RN. Regular, não pavimentada. No Piauí:
trânsito normal da divisa CE-PI-PIripiri-divisa PI-
MA, em pavimentação na altura do km 650 do trecho
Altos-Campo Maior.

BR. 226: Natal (RN) — Aragualna (OO) — No
Rio Grande do Norte: trecho Natal-Santa Cruz, trân-
sito normal, em pavimentação; precário de Santa Cruz
a Currais Novos, em construção.

BR. 230: Cabedelo (PB) — Carolina (MA) — Na
Paraíba: trecho Cabedelo-divisa PB/CE, trânsito nor-
mal com alguns desvios face reparos e obras de re-
cuperaçâo. No Piam: trecho Florlano-Entroncamento
BR. 316, trânsito precário, No Maranhão: trecho Ba-
rão do Grajaú-São Raimundo das Mangabeiras, trân-
sito regular, não pavimentado.

BR. 232: Recife (PE) — Parnamirim (PE) —
Trânsito normal no trecho Recife-Caruaru-Sanharo
e regular no trecho Sanharo-Salgueiro-Parnamirim,
não pavimentado.

BR. 234: Caruaru (PE) — Curucá (BA) — Em
Pernambuco: trecho Garanhuns-S. Caetano, trânsito
regular. Em Alagoas: trecho Carié-Pauio Afonso,
trânsito regular, não pavimentado, em melhoramen-
tos.

BR. 235: Aracaju (SE) — Araguacema (GO) —
Em Sergipe: trecho Aracaju-Entroncamento BR. 235/
101, trânsito normal, asfaltado e dai até a divisa BA/
SE, normal, não pavimentado e em reparos e obras
de recuperação.

BR. 242: São Roque (BA) — Porto Arthur (MT)
— Na Bahia: trânsito regular de Feira de Santana a
Seabra.

BR. 259: João Neiva (ES) — Felixlândia (MG) —
No Espírito Santo: trânsito precário no trecho João
Neiva-Colatina. Em Minas Gerais: trecho Curvelo-
Gouveia, trânsito normal, em pavimentação,

BR. 262: Vitória (ES) — Corumbá (MT) — No
Espírito Santo: trecho Vitória-Indaiá, trânsito nor-
mal, exceto de Victor Hugo a Venda Nova, com trân-
sito precário. Em Minas Gerais: trânsito regular de
Pequiá a Realeza, em melhoramentos; normal no tre-
cho asfaltado da Realeza a Matipó; em pavimentação
de Matipó até Rio Casca, trânsito normal; de Rio Cas-
ca a Rio Doce trânsito regular, em construção; des-
viado de Rio Doce a Monlevade, em construção; trân-
sito normal no trecho asfaltado de Monlevade a Be-
tim e regular de Betim a Uberaba, em construção.

BR. 267: Leopoldina (MG) — Porto Murtinho
(MT) — Em Mato Grosso: trecho divisa SP/MT-P6r-
to Murtinho, normal.

ARONDE

ARONDE (Simca 1.200) c| ape-nas 59000 km c excepc. estadoconserv. vende-se em la. mãoR. Bolívar 34J1103 ou chamar 2aPi 43-9822. J4158 M

AERO WILLYS

AERO WILLYS — 66 —
Cinza Madrugada (claro) —
Vendo _ 17.000 km. Equipa-
do: Forração couro, rádio
mntorola, tranca, reforço pá-ra-choque, atapetado (che-nillc). Tel.: 57-3201 — Vi-
eira.
ÃÊRO-WILLYS — Compra e pa-
go lioje em dinheiro, vejo em
sua residência, sem aborrecò-lo.
Tel. 38-3801.
VENDE-SE Aero Willys 05 —
3-I.OOOKin único proprietário.
NCr.? ti.500,00 à vista. Telefone
S7-8033. 73185 04
AERO WILLYS — Compro
mesmo precisando de conser-
tos, vou a domicílio e pagoimediatamente a dinheiro, é
só tel.: 29-1738. IVAN.
ÀERO 62 — Bordeaux — Muito
bom estado. Pneus banda bran-
ca. NCrS 1.950, restante em pres-tações módicas. Rua Francisco
Sâ, 38, ap. S04. Sr. Benedito.

13235 04
AÉRO WILLYS — Compro pagoa. vista de 1963. Pa;.'o 4.000.i Comprando de particular) ..22-4249 ou 32-::?7 ott domingo57-5738. 25535 «4
AERO WILLYS 

"fi4 
— Equipado",tranca dir., susp. e dir. J. Fer-reira, impecável estado, pneusbanda branca. NCrS 5.400. Leo-

poldoJMigue^l 10/901,
AERO C,Z~^- Verde, perfei-to estado. Único dono. DrSimon. 47-9554. NCrS 3.50Ò
a vista. Ver na Av. Vise. deAlbuquerque, 15, Leblon,
com o porteiro, sr. Jayme.
VKNDO Aero 65, cinza, «rafUe,4 marchas 6.600, domingo entre10 c 17 hs. — ADILSON — Fi-guelredo Magalhltos 870/301.

 3212 04
AERO WILLYS 63 - Gelo equi-
pado. um sc dono, vendo. Tel.
37-8046. 73154 64

FORD

FORD GALAXIE "0" NCrS 230,00
mensais — Rua Voluntários ú.\
PátrlH, 138 tels.: 46-0481 e ....
46-0650. Edifício Avenida Cen-
trai loja 2. Av. Blo Branco, 277-
803 tel.: 22-9164.

23542 64

FIAT

FIAT 2.300 — 1663 — Vendo cmótimo estado cum lrelo a disconas 4 rodos, embreagem hldráu-lica, 4 portas e equipado, carronovo a toda piova. Ver e tratara Rua Conselheiro Lafalete 32-704.

IZABELA

CHEVROLET

ISABELLA 56 — Modelo de lu-xo, lindo «i multo bem conser-vado. Equipado com rédio Blati-
punkt. Mecânica perfeita e tu-do funcionando. NCrS 2.8011,00ou facilito com NCrj 1.300 011-tiada. Rua Maria Amália 67. Ti-
jucá.

IMPALA 61 - Vende-se mecá-n:co. ótimo estado. Telefono25-8705.
CHEVROLET 1961 — Vendo côrouro velho. Todo equipado eoriginal fábrica. Documentaçãototalmente liberada c placa Gúa-
gabara. Somente de um dono.R. Domingos Ferreira, 106-102nu tel. 57-8941. Ver hoje dia to-do c 2a.-feira.

INTERLAGOS

CITROEN

Citroen 51 
"- 

vendo reforma-do, máquina retificada o siste-ma de transmissão novo Fncl-llto Ver o tr..tnr à Kua Gus-tavo Sampaio 593, npto. 1102.
75813 04

VENDO — Interlagos Ber-
linerta, ano 1966, 17.000
km, aro cromado, tocafita,
equipado, carro de senhora,
côr verde metálico, tudo
original. Atendo domingo
das 11 às 18h. Rua Maria
Angélica, 387 apto. 102 —,
Jcrdim Botânico. 0638 64

GORDINI

DAUPHINE

dauphine _ compro,mesmo precisando de con-sertos, vou a domicílio e pa-a:o imediatamente a dinheiro
c só tetofonar 29-1738. IVAN.

DODGE

nonr.E (Ccronci) 51 — '•.'-ir.
ivi 'CTO. C .1 »r.; : i c ;"».¦:
ht - . Lm i dr—i. ¦ -. '.w.
i. 'u.uü. .'.;. v. : ,-'i :.

v: "i c:

GORDINI 64 — Equipado, novo,
.sujeito a qualquer prova. Câm-
bio e motor na garantia. Finan-
ciado até 18 meses. Ver Conde
de Bonfim, 373 garage. Sr. Jofio
domingo telefonar 54-0610.

0641 64

Gincana
, * (

no Méier
REGULAMENTO

Art. V>—K "I Grande Gincana Automobilística" será
realizada hoje dia 14, às 10 horas» dentro do programa
de festejos do 4' aniversário da Administração Regio-
nal e 78? aniversário do Méier.

Art. 2? —- A gincana tem a organização técnica do
Rio Auto Clube, com supervisão da Federação Carioca
de Automobilismo.

Art. 3? — Sste regulamento terá força de lei espor-
tiva, comprometendo-se os concorrentes a respeitar e
cumprir Integralmente todos os seus dispositivos, uma
vez Inscritos.

Art. V> — Os organizadores, promotores e patroci-
hadores eximem-se tanto por sl como por seus auxilia-
res, de toda e qualquer responsabilidade civil ou penal
pelas infrações que se verificarem durante a gincana,
responsabilidade esta exclusiva daqueles qüe as come-
terem

Art. 5? — Os concorrentes nfto poderio recorrer aos
Podêres Públicos ou judiciários para dirimirem questões
que se relacionarem com a gincana, reconhecendo como
únicos juizes os organizadores.

PERCURSO:

Art. 6» — A partida será dada da Rua Santa Pé, 33;
Rua Lucldlo Lago; Rua Frederico Méier; Rua Carolina
Méier; Rua Castro Aires; Rua Arlstldes Calre e Rua
Santa Fé. ,

CARROS:

Art. 7' — Serfto, admitidos carros de íabricaçfto na-
cional ou estrangeiras, desde que em perfeito estado de
funcionamento.

Ar*. 8? — Os carros cobrirão todo o percurso de por-
tas fechadas, e, se conversíveis, de capotas fechadas.

INSCRIÇÕES

Art. 9' — As Inscrições serfto encerradas impretert-
velmente ha MiSOroln do dia 14 de maio, ou quando hou-
ver sido atingido o limite estipulado para concorrentes,
na sede da XII Regifto Administrativa, à Rua Santa
Fé, 33.

As Inscrições ficam limitadas em 28 (vinte e cinco)
duplas.

Os organizadores reservam-se ao direito de recusar
qualquer inscrição de concorrentes, independente de ex-
pllcacfto a respeito

Art. 10» — O piloto correrá acompanhado de se-

nhora ou senhorlta, devendo estar habilitado (CNH)«
sem o que não poderá se Inscrever.

Na hipótese de o piloto ser do sexo feminino, a acom-
.lanhante será do mesmo sexo.

APRESENTAÇÃO:
Art ir? — Todos os concorrentes deverão apresen-

tar com seus carros até às 9h30min no local de partida
da gincana, à Rua Santa Fé, 33, náo cnbendo reclama-
ção daqueles que não responderem à chamada que será
feita naquela hora.

OBSTÁCULOS:

Art. 12» — Os obstáculos serão os seguintes:
1' — Saida "Le Mans". O piloto, ao ser dada a par-

tida, corre em direção ao carro, onde já encontra a
acompanhante, para começar a gincana.

2» — Os concorrentes saltam do carro, vestem sacos
de aniagem e dão uma volta ao redor do carro.

3» _ Enquanto a acompanhante canta um fingle. o
piloto bebe um refrigerante.

4' — A acompanhante .salta do carro e "prega" um
botão com um pano, estando obrigada a enfiar a linha
na agulha. '

5» — O piloto passa com seu carro por entre três
tocos, formando um "S".

6? — A acompanhante salta do carro e abocanha
uma maçft que esta suspensa, sem auxilio das mãos; en-
quanto Isto, o piloto "faz embaixada1' com uma bola.

7» — Os concorrentes saltam do carro para separar
um baralho em naipes.

8» — Os concorrentes saltam do carro e a acompa-
nhante coloca um capuz sôbre a cabeça do piloto, que é
rodado; e lhe entrega um bastão, com o qual o piloto
quebrará unia moringa que se encontra suspensa e cheia
de água.

TÉRMINO:
Art 13? — A "I Grande Gincana Automobilística da

XII R. A." deverá terminar com a chegada da última
dupla Inscrita, sendo declarada vencedora aquela que fl-zer o maior número de obstáculos no menos espaço detempo, respeitadas as disposições dêste regulamento

Art. 14» — A não apresentação de qualquer com-
provante de término da prova à cronometragem, signi-ficara, nlo ter o concorrente completado o obstáculo a ouese referir o cartão.

PRtMIOS:
Art. 15? — Serio oferecidos os seguintes prêmios:1? lugar — 1 taça e 1 volante esporte.
2? lugar — 1 buzina sonora
3? lugar — l jogo de capa de napa.
Art. 16? — São autoridades da prova:Diretor — Sr. Fernando Marinno
Arbitro de Honra — Dr. Wilmnr Pn.ll-\ Admínl-' n-dor Regional do Méier.
Comlwlo Desportiva — Sr. Amadeu Glrão. Presi-dente; sr. Fernando Mariano, sr. Júlio Delamare srSérgio França Malagute de Souza e ar. Paulo T. Costa 

'

MODIFICAÇÕES:
Art.? 17 — Uma vez abertas as inscrições para a

gincana, só serfto feitas modificações neste Regula-
mento. quando ditadas por motivos de força maior ou
de segurança, sendo os concorrentes avisados no menor
prazo poulyel.

Os caos omissos serfto resolvidos pelo diretor da
prova.

AUTOMÓVEIS
-A

DKW — Compro aedan ou ca»
mlnhonete IBW. Pago a vista ..4.200 ou 1063 Pago 3.700 (com-
prando de particular) 22-4229 e32-5397 OU domingo 37-5736.

28836 84
DKW-VEMAGUET 1001 — 64.
ótimo estado, rádio, cor gelo.Ver Constante Ramos 162, apto.
1001, curto prazo.
DKW, Rural, Gordini, Sim-
ca. compro, mesmo preoi-
sando de consertos vou a do-
micilio e pago à vista, é só
tel.: 29-1738. IVAN.
DKW BELCAR — Compro 1 do
particular, p| uso próprio, pagoa dinheiro, em _| domicilio.
Tel.: 48-7132. — Urgente.

20213 04

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

28103 64

GORDINI 63. equipado, ótimo
catado. Vendo. Faollíto. Tel.; ..46-2441. RURAL-JEEP

KOMBI

KOMBI — 64 Stander, único
dono. Vendo pintura original.
Tel.: 54-4533 ou 21-2303. Tra-
tar a partir de 2» feira.
KOMBI 64 Unlco dono. Tu-
do 100% Motor particular.Tel.: 37-3082. 13168 64
KOMBI 61 — Vende-se, no es-tado, precisando consertar la-tnrla. Tratar sc£.-feira a RuaEel.i, 200.

KOMBI — Compro, mesmo
precisando de consertos, vou
a domicílio e pago imediata-
mente a dinheiro — só tele-
fonar 29-1788. IVAN.
KOMBI — Compro l~de parti-cular, p| meu uío. Pago a vutaem s| domicilio. Tel. 48-7132.Urgente. e 29244 64

RURAL WILLYi _ Compro de1904. Pagamento à vista 4.000,
ou 1963. Pago 3.800, (comprando
de particular) 22-4229 e 32-8397.
Ou domingo, 87-8736.

28838 64
RURAL 68 —' Vendc-«e. Ver e
tratar & Rua Mala de Lacerda
620 apt. 804, Rio Comprido com
MAURO.

VOLKS 68 equipado (vermelho)cita novo NCr$ 8.200 A vliU B.Ferrelr» Pontes 898 o. 2. 8M448.
VOLKSWAOEN — Vendo, ele-
mio único dono em o km o es-tado por NCr» 2.800,00 i vistaou NCr| 2.700,00 a prezo. Pode
eer visto ne garagem da Rua saFerreira 161, informações e o ea-
rajuta. K
VBNDO Volk» coral 63 NCr$ ...4.000,00. Tratar 2.«-fclra, 37-8861.

DIVERSOS
SKODA

KKODA OOTAV1A 19110 — Terí.
cistado p| trazer mecânico. Ven-
dj financiado. Tel. 25-1080.

13183 (II

SIMCA

J. K.

JK-FNM 2000 — 1966 — 16.500
km c| garantia — Vendo. NCrj
13.000. Tratar segunda tel. ...
29-0073. Rua Vaz de Toledo 171- Sr. MARTINS.

MERCEDES-BENZ

SIMCA TUFÃO 64 — Vende-se
equipado em ótimo estado. Rua
Barros, 217 — Niterói.
SIMCA — Compro e pago hoje
em dinheiro. Vejo em sua resi-
díncia, sem aborrecê-lo. Tel...
38-3801.

VOLKSWAGEN

MERCEDES BEN/. 170S, em per-feito estado, vende-se NCr$ ...2.800. Inf. 28-3196. 10731 01
MERCEDES BENZ — 230S 1UUI0 quilômetro — 4 portas côi es
branco, gelo, bordeaux c prttoTel. 27-6915.

M.G.

MG-TO — 52 ótimo estado tel.
37-3242 — Leme.

MORRIS

Morris Oxford
1.300,00 — ou a combinar,

Sacadura Cabral 131 a 138 —
F. 43-2062 ou 37-9098 — 2» a
sáb. BENJAMIN.

14060 64

VOLKS 63 — Equip., c| ra-
dio 3 fxs. NCr 3.590. Tratar
hoje depois de 121is. Tel.:
25-2947.
VENDE VOIJCS 1964 — Equipa-'
do, pneu novos — rádio excep-
cional estado — Tratar 2a.-íílra
Rua Siqueira Itompoa 23-A. Fo-
ne 36-3435.

VOLKSWAGEN — Compro e i<a-
go hoje em dinheiro. Vejo em
sua residência sem aborrecê-lo.
Tel. 38-3891.
VOLKSWAGEN 64 -^Particular
único dono vende. Todo origi-
nal de fábrica. Ac. wçca. R.
Bambina 42, Botafogo. Dias úteis.

VOLKSWAGEN 62 — Azul gól-
fo. Uso particular. Apenas ....
45.0O0km reais. Ac. troca. — R.
Bambina 42, Botafogo. Dias úteis.

1'AROU DEU DEFEITO: Rádiosdo automóvel. "Translstomar"
orçamentos grátis c na hora,

ComertoH em 24 horas em seu
: Adio <ie outomóvcl. Tríwesra du
OtivicTOr, 1 — 5° andar, Jnuo42-0846 (ibilmox nos aàbado;).

VAGAS - GARAGEM
CENTRO

Dispomos de algumas —
Bua Frei Caneca, 305.

25484 64

PORSCHE
Carrera, 2 litro», único no
Brasil. Vende-se com garan-tia. Base NCrS 40.000,00. —
Acelta-sc troca. InformaçõesSR. ALBERTO — Tele-
fone: 31-1524, das 10.00 ás
12.00 horas.

12235 64

Autos de carga
Camlnhaozlnho Studebacker 52,1800 Kg reformado, pintura, et-

tufamento novos, Excelente pn-ra comércio (ranjaa ou sítios.
Tratar hoje tel. S7-6787.

0612 64

COMPRO
CARROS

Vejo em sua casa e sem
aborrecê-lo. Pago hoje em
dinheiro. Tel: Í8 3891.

18818 64

FERRAMENTAS
ESPfCIAIS PARA

MECÂNICA

/OLKSWAGf

*

: abêutosAâdosmí h m:
.AV.AlM.B«KlSO,2-yW0i:FONE:62-^660.Rio-QB:• •••••••! •••••••••••».„;

CROMAGEM
E DE SEU INTERESSE
Pelo novo sistema americeno, garantido 2 anos porescnlo, executados em 48 horas. Apanhamos - Desmontarmos- Consertamos - Colocamos - Orçamento grátis'- Preçossem competidor. • w

Tels.: 3Ó0276 - 22-5951 - 36-7624
Cetel PBX 91-2010

OLDSMOBILE

OLDSMOBILE 69 — Doe. Em-
baixada — R. Bolívar 147 apto.
101 — Ver garagem — 3G-1873.
Dr. Mnchado — 6.000,00 à vista.
OLDSMOBILE 5b — Modulo 88,
maciulnft retificada csMdo novo,
oom ríidlo. Vei de-r.^ NCrí 
2 500.üu a-, i:v, i,v. financiado ou
trcc.t-'0 por Kombl. Tel
37-7634. Ri'a Ministro Viveiroúi- C.::tro n. ',2-A Loja de Mó-vei.'. H9i ci'oldsmobile 

1958 — Vende-rode 4 porto?. (,úr chumbo útlmoestado, Tel.: 23-52511, a p.-.r-tir do eegunda-íelra. D. virgi-nia. 70354 81

ÔNIBUS

GOrtDINI-G5 — Vendo estado
Impecável, único dono. Todo
equipado. Tratar, Rua Siqueira
Campos, 239. Apt. 803 (Copa-cabana)
OTOí'JIM — Vende-í,.: êr.7 ót.nlj
(...::'). i s rartlcill: r, v: r íi i.i' i
V. c ' ' i.-'.i 4TO. .'..'.... .
CTO"TO"i i"! — :'a. r'r'c — i'c
iv. -. Vto: • : n,- r,'.'3

ÔNIBUS USADOS — Ven-
de-se vários marca Mercê-
des-Benz com carrocerias
MonohVo, Csrmavn n Cife-
rol. Tratar n-!o<; H-'one-.

VOLKSWAGEN — Compro
mesmo precisando de conser-
tos, vou a domicilio e pago
imediatamente, à dinheiro, 6
só telef. 29-1738. IVAN.
VOLKS 66.13.000 Km lac. cqulp.
Lindo. Vendo bó boje ou ama-
nhã, urgente NCrf 6.000. Rua
Sta. Clara, 42, apto. 402. Cop,
VOLKS. — Compro 1 de parti-
cular p| uso próprio. Pago a
dinheiro em <.| domicilio. Tel.:
48-7132__Urgente.  29242 01
TAXIS — Volks 63 última s.'rie,
euxutíssimo — Tratar com sr.
Of.í ind;> ou Dausdetho na gara-
,"e do Sí.'iu.do Federal horário
14.0J às 1600 hs. Scgundo-fclru.
YOLKtvWAOKh comrro 63 por 4

J.: .TO. : c".l Cl por 4.50.'. V. , ;
li'ji! cm dinheiro, Tel. £8-£39l.

VOLiÜWAOhN 63 — Lindo Car-
io, muito bem conservado, úl-
lima série, equipado e per,'tito
do latnria e mecânica. Facilito
rt>: 20 meses. Rua Maria Amá-
lia 07. Tijuca,

VOLKSWAGEN — Compro 1063.
Pago 5.000, ou 1964 pago 4.J0A, ou
1903 pago 4.000, à vista (coin-
prando de particular) 22-4229 ou
32-5397 ou domingo, 57-5736.

25337 64

IMPÂLA 1965
Vende-se Chevrolet Impala, 4 portas, mecânico,

em perfeito estado. Tem ar condicionado novo, ainda em
caixa. Tratar a Rua Murtinho Nobre, 32 — telefone:
22-714^ 3291 64

Medidores Testes para automóveis
fSSi

mm DfJ
(Buieos >ro

AVUlSOSiiá(m W
tfüfGiiiAR Ti MJibKSAgâSOUNA

OMITO NO DKWJf* AU 200ÍDS
tf

^\SwíTw W-ALMíí. BARROSO.
J-^1 '/ÜOWElíF; 5$Mó

TAXI VOLKS 63 — Vende-se
urgente à vista ou a prazo, en-
trada 2.500, R. Marquês de Sito
Vicente. 172 anto. 203. Ccrrldo.
Djminro d-s 8 ás 12 horas.

; - í? > —- :i:"i íí

d::\v veavag
DKW BELCAR luxo 61 com 45
mil km. proprietário único —
Vende. 27-5202.

rr,R ,M

GORDINI ci — cúr verde ama-
zonaj, único (!ono. 13.i.:üj mil Km
r, . "do: Ver a Rua Vo-
luntários da Pátria, 221, vaga
102. com garagista, Joaquim, ou
lelelonc 26-5301, com proprie-tário.

riAc
roNTlAC 4a — Sedanete — óti-
mo estado pode-se facilitar ver
na garage, rua Visconde de Pi-
rajá 585 — com o porteiro atéâs 15 horas. 75834 64

'*0T-K"\VAOr.H 1967 "0" NCiS
7TO1 m-sf.lr. Tm V.-'"nt-"ioi
('. "*'*..!a . KS t-1-.: ••¦'-CTl e
f-r¦*¦). F""c!n Av-»'*) C'n-• " '-;- ?, f.t. —1 E.r--. 277
fl f."!. T l.i » 0131, 25543 Bi
VOLKSWAOEN — Ultima sírio
64. único dono, et: estado excep-
cion.''. ei com 23.000 Km. e| tfl-
das revisões ru épocas certas,c< mpletamento equipado azul«tlántloo. Tol.: 47-5734 preço4.950 à vista.

PEÇAS PARA
TRATORES E
MAQUINAS
INTERHATIOK"

HAHVESTER

* prece» iimíriii'ENTREÚA

IMEDIATA
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O casco de fibra de vidro da lancha Nelson emerge das metades separadas de seu gigantesco molde

Com tudo o êxito, o Ministério da Defesa da Grã-
Bretanha concluiu uma série de provas em várias par*
tes do mundo para avaliar as possibilidades do ho-
veroraf como veiculo, militar.

' Utilizando principalmente dois tipos de veículo,
.as movas foram realizadas em áreas tão direrentes e' distantes entre si como as regiões geladas do Norte do

Canadá, as florestas do Leste da Malásia, os campos
¦ dè arroz da Tailândia, as águas costeiras britânicas,

estuários .-heios de oostáculos na Europa, o calor e a
poélrn idèa desertos. .,/

>. / 0's resultados justificaram- a confiança das autori-
dades do Ministério e demonstraram que o hovtr-
crafl funciona em condições impossíveis a todos os

.demais tipos de veículo.
v . O Ministério utilizou principalmente o SR-N3, de

37 toneladas — construído sob especificações para as
provas — e uma versão modificada do SR-N5 comer-
ciai, de 7 toneladas. Êste último tem uma capacidade
de carga de 2 toneladas, ou seja, o equivalente a 20
passageiros.

ESQUADRÃO

Diante dr: rc-ultados das provas, o Exército Brl-
tánico organizou a primeira unidade inteiramente ope-
racional de hovercrafts no mundo, equipada com o
SR-N6,' ve- 'o milf

O SR-N6, construído pela Britsh Hovércraft Corpo-
ratlon, transporta 30 soldados armados ou um canhão
howitzer de 105mm com os artilheiros. Pode ser usa-
do em patrulhamento costeiro, evacuação de feridos,
ou apoio logístico, O veiculo é acionado por uma tur-
b.' ia fle gás Gnome, da Bristol Siddeley, que desenvol-
ve a velocidade máxima de 66 nós.

As nu')_ Jades e.-.comendnram, igualmente, dois
, novos protótipos: um veiculo de apoio logístico e um
barco -ápido de patrulha, com velocidade até 75 nós,
capaa de deslocar-se sobre a água com a rapidez de
um %rem expresso. Ambos terão um deslocamento de
40 toneladas. As encomendas foram feitas em ocasião
em que os Ijcnicos militares já haviam completado amaior parte das provas de avaliação e passavam aexplorar os usos militares.

Atualmente, r técnicos do Ministério da Defesa
realiaam estudos sobre um hovtraraft oceânico de f

cerca de 300 toneladas com o objetivo principal de
damente propulsado.

ANTI-SUBMARINO

Os relatórios do Ministério são encorajadores em
verificar se o projeto é exeqüível e pode ser adequa-
numerosos aspectos. O SR-N3, experimentado em guer-
ra anti-submarina ao largç das costas inglesas, demons-
trou as mesmas vantagens do helicóptero, da fragata
e dos aviões de asas fixas e, realmente, pouquíssimas
das desvantagens dos mesmos. Prosseguem os estudos
de exeqUibilidade a íim de determinar o tamanho,, for-
ma e raio de ação do aparelho necesário a tais traba-
lhos. ' - "7" ' ' "'¦- ¦¦¦-¦' ¦ •>«>''- «

Em exercícios da OTAN o SR-N3 e o SR-N5 toma-
ram parte em movimentação de tropas no estuário do
Rio Weser, na Alemanha.

Em conjunto com barcaças de desembarque, trans-
portaram em uma hora 400 soldados e veículos atra-
vés dos 10 quilômetros do estuário. Mas, ao baixar
a maré e transformarem-se as praias -em lamaçais, sò-
mente os hovercrafts puderam continuar a opera- •
ção. •¦ '• '• * ¦

Mais tarde, subiram o Canal de Kiel, completan-
do em 90 minutos uma viagem que leva usualmente
oito horas.

No Oriente, depois de' concluídas com êxito as pro-
vas em Sarawak e Malásia, os hovercrafts foram
transportados pára a Tailândia, onde cruzaram cam-
pos de arroz e alagadiços inacessíveis aos demais vei-
culos anfíbios.

Esperavam-se dificuldades nas provas de deserto,
onde. veículos de todos os tipos enfrentam condições
especialmente penosas. Os testes foram deliberada-
mente rigorosos e abarcaram os" aspectos mais difí-
ceis do.terreno. Em conseqüência, os técnicos brita-
nicos acreditam que podem atualmente manter um pro-
grama que permitirá aos hovercrafts operar em
tais condições sem qualquer dificuldade. •

CARRO ELETROMAGNÉTICO

Um hovercarro acionado por eletromagnetismo e
capaz de velocidades, até 320 quilômetros horários cons-
titui uma possibilidade prática em futuro próximo.Tal a perspectiva delineada por E. Laithwaite,
professor de Engenharia Elétrica Pesada do.Imperial
College< de Londres, em uma conferência sobre pro-
puisão sem rodas,,pronunciada recentemente na Uni-
versidade de Birmingham.

Laithwaite, qué é consultor da British Hovércraft
Development Ltd., produziu no ano passado um mo-

dêlo prático do que poderá ser o transporte do futuro— um veículo apoiado em colchões de ar e que é acio-
nado por forças eletromagnéticas.

. — O sistema é uma possibilidade prática, diz êle
enfaticamente. A base da transformação, do eletro-
magnetismo em íôrça atuante em linha reta depen-
derá da manipulação de campos magnéticos em um
mo;tor de indução elétrica.'

HOSPITAL PARA GP

O primeiro hospital-volfmte de todo o mundo des-
tlnado ao atendimento de corredores em provas áuto^-

, tppbilísücas fêz recentemente sua primeira aparição
no circuito de-Oulton Park, realizado.a 15 de abril,
na região noroeste da Inglaterra.

Êste hospital-volante estará doravante presenteem tôdaá as grandes provas automobilísticas da Eu-
ropa e será operado pelo "International Grand PrixMedicai Service".

Um longo trailer de 43 pés de comprimento, êste
hospitalrvolante é dividido em três seções. A pri-meira consiste de um escritório contendo registros
médicos e detalhes, dos grupos sangüíneos de tôdas
as- pessoas relacionadas às corridas de Grand Prix.

A segunda^seção funciona como um centro de
triagem e a terceira finalmente consiste de uma sala
completamente equipada de operação que pode ser
utilizada em qualquer emergência.

Alguns dos mais avançados equipamentos da me-
dicina moderna foram incorporados ao veículo. A
unidade de raios-X é de um novo modelo que podefuncionar com duas baterias de 12 volts e iguala em
capacidade à mais moderna aparelhagem de«raios-X.
A aparelhagem dispensa câmara escura de protítessá-mento pois as placas de raios-X estão disponíveis em
questão de minutos.

A sala de operação será usada apenas quando os
médicos acharem que qualquer demora será fatal parao paciente.

O primeiro objetivo da unidade será o de trans-
ferir pessoas ou automobilistas feridos para o hospital.

A fim de possibilitar comunicações rápidas, o hos-
pital-volante foi dotado de um moderno equipamento .
de rádio-telefone. Os médicos e enfermeiros a postos
nas ambulâncias ao longo do circuito poderão entrar
em contato com o hospital através de rádio-telefones
de bolso.

Todo. o equipamento de rádio foi fabricado pelaPye Telecommnnlcations, de Cambridge. O trailer foi
construído pela Murfitt Bulk Transporters.

A Ford britânica doou o carro para puxar o tniler.

•O Grupo Rootes instilou nova vida em um nome
famoso ao lançar o novo Hillmah Husky, um veículo
de dupla utilidade, baseado na limusine Hillman Imp
de niotor à retaguarda. •

Ouviu-se falar do nome Husky pela primeira vez
em outubro de 1954. Logo depois, o carro estabelecia
uma reputação mundial graças as suas amplas dimen-
soes e conseqüente capacidade de. transportar objetos
que nem sequer entrariam numa limusine.

A Rootes alega que o Husky contribuiu para po-
pularizar as camionetas não apenas na Grã-Breta-
nha mas em certo número de .outros países. Em 1965,
resolvéu-se interromper a fabricação do modelo.

O novo Husky baseia-se no estilo da limusine
Imp. A parte posterior da capota, no entanto, foi
elevada e ampliada de modo a oferecer mais espaço
de carga, preservando-se ao mesmo tempo, todo o
conforto de maneabiiidade-da limusine.-

O carro dispõe na parte traseira de um motor de
liga de alumínio de 875 cc. e alta compressão, que
lhe dá a velocidade máxima de 120 quilômetros hora-
rios e uma aceleração de zero a 50 quilômetros em
apenas 6 segundos.

Entre outros melhoramentos que o Husky parti-
lha com o Imp destacam-se suspensão independente
nas quatro rodas, e tôdas as quatro marchas sincro-
nizadas.

Externamente, identifica-se por uma grelha de
novo desenho, frisos laterais em todo o comprimento
do carro e enfeites nas rodas.

LANCHA PATRULHA •

Um novo tipo britânico de lancha, a Nelson, de
fibra de vidro, com 17 metros de comprimento, forte
e veloz? vai servir para vários fins: patrulha, ronda
alfandegária, trarisporte de práticos de portos, e re-
creio.

O casco, construído dentro de gigantesco molde,
foi unido ao convés de poliéster reforçado com vidro
formando com êle uma unidade integral de excep-
cional solidez, com divisões estanques e tanques de
combustível e água moldados integralmente. Uma sú-
perestrutura de liga leve completou a construção.

A lancha'Nelson, construída sob inspeção da
Lloyd's, requer, para velocidade de até 24 nós. dois
motores a diesel, que lhe permitem manter a veloci-
dade de 20 nós por mais de 800 quilômetros.
Para velocidades maiores devem ser instalados moto-
res mais possantes ou uma turbina a gás de 1.000
bhp.

PENUS LEVA

MADEIRA

NA SUÉCIA

Um dos mais singulares tratores do mundo, pro-
. jetado e construído na Suécia, muito se assenjelha a .
i um tanque feito para fins pacíficos. O veiculo, usado '

! para carregamento e transporte de madeira, é equi-

| pado com esteiras montadas sobre enormes pneus
Goodyear para tratores e impulsionado Dor 2 moto-
res, separadamente, montados lado a lado.

Êste trator vence qualquer tipo de terreno e 'é

dirigido pelo controle de velocidade de cada motor.

; Assim, quando se diminui a velocidade de um motor,

; o outro aciona o trator para o seu lado.
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ABC

educa

população

Um vasto programa de
obras está atualmente em
curso nos municípios ' do
ABC, para atender às ne-
cessidades da região no se-
tor da educação pública.
Trinta e dois novos grupos
escolares, oito escolas de
ensino médio e profissional,
seis ginásios e quatro es-
tabelecimentos de ensino
superior estão sendo
construídos no corrente
ano pelas prefeituras de
São Bernardo do Campo.
Santo André e São Caeta-
no do Sul. As obras ahsor-
verão investimentos da or-
dem de 11 milhões de cru-
zeiros novos. Paralelamen-
te, as unidades do pré-pri-
mário estão sendo expan-
didas. No próximo ano. o
município de São Bernar-
ao do Campe terá. em mé-
dia, um parque infantil pa-
ra cada grupo de 17 mil
habitantes.

Trabalharam

4.091

anos

Os fünctonãrtos^âft Vtífts*

.mgeri do Brasil trabalha-
ram o equivalente a 4.091
anos e melo, no decorrer
dos doze meses de 1966.
Ganharam 69,6% a mais
qüe no ano anterior. As
horas trabalhadas naquela
indústria, no ano passado
— 35.8 milhões —, supera-
ram em 25.3% o total re-
gistrado em 1965. A folha
de pagamento da Volkswa-
gen do Brasil se elevou a
NCr$ 65.244-490,00 — im-
portância Idêntica às ar-
recadações conjuntas dos
Estados do Maranhão, Rio
Brande do Norte, Alagoas
e Sergipe.

O salário médio dos em-
pregados horistas da em- •
presa íoi de NCr$ 240,88
c o dos mensalistas de ..
NCr$ 523.15. Na região, o
salário-mlnimo oficial era
de NCr$ 84,00 na mesma
época.
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TURISMO
RENATO TELLES

VIAJE A CRÉDITO
e desfrute das vantagens INÉDITAS que a BE' \CAP

criou para você

BELACAP TURISMO
RUA SANTA LUZIA, 799-B - SOBRELOJA - GB —

TELS.: 22-3131 e 22-8602
71539

EXCURSÕES RAOULTUR
EXCURSÃO MARÍTIMA - BUENOS AIRES -
MONTEVIDÉU -
Próxima saída: 26/Maio. Ida e volta no transatlântico"ARLANZA". 20 dias de excursão, 3 noites em Montevidéu
e em Buenos Aires. A partir de NCr$ .700,00. Outras saídas:16/Junho. 7/Julho, 4/Agôsto, 25/Agõsto. Realiza-se mensal-mente.
EXCURSIONANDO PELO SUL —
A mais bela excursão pelo Sul: incl. S&o Paulo — Curitiba —Sâo Bento do Sul — Joinville — Blumenau — Itajaí — Cam-borfú — Florianópolis — Tubarão — Torres — Porto Alegre— Novo Hamburgo — Gramado — Caracol — Canela —
Caxias do Sul — Lajes. NCr$ 450,00 (tudo incl.). 16 dias deencantamento. Próximas saídas: l/Junho. 8/Julho, 14/Julho.Realiza-se mensalmente.
SUL DO BRASIL - MONTEVIDÉU - PUNTA DEL
ESTE - BUENOS AIRES -
Salda: li/Junho. Ida Ônibus, volte ENRICO "C". a partirde NCr* 810,00. Outra salda: a/Julho.

ofWt
BARILOCHE

BUENOS AIRES
MONTEVIDÉU

PUNTA DEI ESTE
paraA excursão máxima

o mês de JULHO,
Diversas saldas, por via
marítima, aérea ou terres-
tre. como lhe convier. Te-mos um folheto explicativo
ao seu gosto.EXCURSÕES no mis de JULHO — Ao seu dispor os folhetosdas nossas tradicionais excursões, como entre outras,BETE QUEDAS — FOZ DO IGUAÇU — 3 a 17 de llílhoHospedagem no maravilhoso Hotel das Cataratas,BAHIA MARAVILHOSA — 10 a 19/7.RUMO AO SUL — Incl. Sul — Montevidéu — Punta deiEste — B. Aires. 19 dias .de ônibus. 4 a 22/7 e 13 a 30/7.RUMO AO NORDESTE, indo até Fortaleza, 25 dias encanta-dores. 6 a 30/7.

VOANDO PELO NORDESTE — Maravilhosa excursão aéreaincl. SALVADOR — RECIFE — FORTALEZA — BELÉM —
MANAUS (BRASÍLIA opcional). 12 a 30/Julho.ARAXA — BRASÍLIA — Circuito dos 6 Estados. 20 a 30/7.CIDADES HISTÓRICAS de M. Gerais. 25 a 30/7.

ILHA DO BANANAL

Excursão de 9 dias, hos-
pedagem no moderníssimo
Hotel JOHN KENNEDY.
passeios maravilhosos. Vi-
sita aos Índios Carajás. Ro-
telro incl. BRASÍLIA. Pre-
co NCrÇ 635.00 Próximas
saídas 1, 8, 15 e 22 de julho.

Plano de pagamento facilitado para qualquer das excursões,
Informações, programas explicativos e inscrições:

CENTRO TURÍSTICO CULTURAL RAOULTUR
Inscr. STU 69 — Rua México, 74 — Grupo 1209

Tels. 52-5941, 42-2845 e 22-1646 — Rio.
Em Copacabana: Rua Raimundo Coréia, 9-loja — Tel.:

57-5771.
Em Belo Horizonte: Rua da Bahia, 1201. 72321

OITA AO MUNDO

Madri* • Vsboa • Parta • ItaLttrrf • WíWxrfm • Atauf • Cato• taor • Aswcm • Beirute • Jerusalém . Tel Avir • Teheran • NewDeM.Aow.NlUco.Holo.Tokio. Hong-Xong . Bangkok .Oscdca • Honolulu ¦ S. Fiandjco « Lo* Angeles.
SAIDASi . 29 da lmha Pda MN AMERICA!

I 2 de Iulho pila VARIG
EM o£TI^BR<a:AqMARAVllHAST)OPAClV|CO SOU-.

Hha-do Padflco • Austrália * Nora Zelândia
FACILITADOS EM 10 MESES
DURAÇÃO: DE 40 A 66 PIAS

'**'-!— permanenio
Inteiro

LOWNDES TURISMO S.A.
PASSAGENS • TURISMO • CÂMBIO

RIO DE JANEIRO
AV. PRES. VARGAS, 290 • 2.» ¦ TEU. .3-9894 • -3-9531

SÃO PAULO
RUA DA QWTANDA, 154 • !.• • TEIS. 34.J.44 • 34-3037
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friburgW
HVIAÇÀO FRIBURGUENSE S.A.

Oe HORA 6M MORA OAS 6 AS 22:00 PARA-
RIO • MAGÉ e CACHOEIRAS . FRIBURGO • BOM
JARDIM . -CORDEIRO . CANTAGALO • MACUC0

PASSAGENS

RODOVIJUilA NOVO RIO'Gulchets 63-64
43-5855 43-3130

CEHTRO: Av Rio Branco. 49 • Tels. 23-0056-
URGOOA CARIOCA: Lo|a-0 Globo'-Tels

52-0503
COPACABANA.' Raimundo Corrêa. 9

57-6573
íUUCA:Pca Saens Peria. 29 S/L

48-1368

Tels.

23-937i
22-7083

iTels. 57-5771 J

Tels. 54-0144 Ê
i| 48-1368 fy M
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ESCÓCIA: PAISAGEM
TEM CONTRASTES
MAIS CAPRICHOSOS

Num perfil geográfico da Escória, o que antes
de tudo se deve,acentuar é a grande variedade físi-
ca de um território que, de sua extremidade méri-
dional ao seu ponto mais avançado no litoral norte,
mede pouco mais de 600 quilômetros.Na pequena área que se estende entre Gretna
Green na fronteira com a Inglaterra, até o proinon-
tório em que se encontra John 0'Groats, a paisagem
é constantemente de uma beleza arrebatadora, su-
blinhada de sugestões românticas.

Encarado do ponto de vista histórico, o país
também surpreende pela extraordinária contribuição
que tem prestado às artes, ciências e letras.

POPULAÇÃO

Sua população não ultra-
passa de muito os cinco mi-
lhões de habitantes, metia-
de dos quais Tive na estrei-
ta faixa central das terras
baixas que tem na parte
leste Edlmburgo, sua capital,

e no lado oposto Glasgow,
seu porto mais Importante.

Da outra metade cerca de
um milhão distribui-se pe-
los condados das terras ai-
tas onde o cenário tem o
encanto da rebeldia telúrica,
num desafio permanente aos
que tentam domá-la no in-
terêsse da ocupação produti-
va.

O pais tem um encanto
peculiar na profusão dé va-
les. montanhas, rios e lagos
que se alternam numa coro-
grafia plena de Juvenis ca-
prichos. Ao norte — e prin-
clpalmente a oeste com um
litoral bardado de reentrftn-
cias — esta a maior porção
de suas 186 ilhas povoadas,
também elas em muito pi-
torescas.

Banhada pela intensa cia»
rldade que ilumina os pia-
naltos, a natureza parece ter
preparado a Escócia para os
esportes mais diversos, en-
quanto o clima revigorante
enconraja os Jogos atléticos.

fi ao mesmo tempo, na se-
quência de suas tradições
culturais, uma nação festl-

va, alegrada pela vivacidade
dos trajes típicos em que se
destacam os salotes de tar-
tam, nas suas cores vivas,

EDMBURGO

Edlmburgo — capital da
Escócia — é uma das mais
formosas cidades da Euro-
pa, e em tudo um Justo or-
gulho dos seus 600 mil ha-
bitantes. Em suas vizinhan-
ças, Linlithgow abriga as
minas do antigo palácio dos
soberanos escoceses. Tam-
bém perto podem ser obser-
vadas em, South Queens-
ferry, as duas pontes que
cruzam o rio Forth, ambas
consideradas verdadeiras ma*
ravilhas da engenharia mun-
dlai.

Na área ao sul, conhecida
como "a fronteira" estamos
na região onde se acham os
restos de quatro grandes
abadias estabelecidas no sé-
culo 12. Numa delas, em
Dryburgh, íol sepultado 8ir.
Walter Scott, noutra, em
Melrose, está guardado, sob
o altar- mór, o coração de
Robert the Bruce, figura le-
gendária das sagas escoce-
sas.

AYRSHIRE
Outra notável figura lite-

rária — Robert Bums —
tem sua existência associada
ao Ayrshire. Todos os anos

milhares de pessoas visitam
a casa onde ele nasceu e
que tem ao seu lado urrt mu-
seu com muitas relíquias do
poeta.

Região que saiu da pobre-
za para ser um dos mais
prósperos distritos agríco-
las do pais, o Ayrshire pos*
sui uma rede de excelentes
balneários, além de numero-
sos campos de golfe — o que
é comum na Escócia — pa-
ra grandes competições in-
temacionais.

Neste condado fica Pres-
twick, um dos principais
aeroportos da Europa. Na
costa ocidental, a maior
referência cabe a Glasgow,
às margens do Clyde, que
é á artéria de um largo
complexo industrial Se-
gunda cidade da Escócia,
sua fama assenta princi-
palmente nos trabalhos de
engenharia e construção
naval, tendo saldo de seus
estaleiros os imponentes"Queen Mary" e "Queen
Elizabeth".

Cidade de comércio in-
tenso, Glasgow é também
famosa por sua galeria de
arte que abriga uma das
mais preciosas coleções
existentes na Grã-Breta-
nha, e que inclui telas de
Rembrandt, Giorgione, Ra-
fael, Ticlano, Dotticelli e
muitos outros mestres dás-
sicos assim como um
grande acervo da escola
impressionista.

Em menos de uma hora
pode-se ir de carro a Loch
Lomond, um dos lagos
mais decantados em tôda
a-Europa. A estrada prós-
segue em direção a Argyll,
que, em meio a seus picos
e lagos, agasalha a doçura
da pequena cidade de
Inveraray.

Um pouco acima da fai-
xa central fica Steling, re-
glão que foi durante Jon-
go tempo o próprio centro
da história escocesa. Em
Abbey Graig, maij ao nor-
te, está o famoso Monu-
mento Wallace, situado à
pequena distância das rui-
nas da Abadia de Cambus-
kenneth. Na sua direção
oeste fica Culross, exemplo
típico de uma pequena ci-
dade escocesa dos séculos
17 e 18.

A leste, no litoral, so-
bressai Saint Andrews, se-
de da mais antiga univer-
sidade escocesa (1412) e
o do "Royal and Ancient".
a meca do golfe. E pouco
depois, passando por Dun-
dee, alcança-se Perthshire,
tido por muitos como o
mais belo condado escocês,
e onde começam as terras
altas que são'a outra face,
para visita futura, desta1 arrebatadora paisagem dc
luxuosos contrastes.

MODERNIZAÇÃO DE
SALVADOR É META
DE NOVO PREFEITÍ

O prefeito de Salvador, sr. Antônio Carlos Ma-
galhães, declarou que a modernização da Capital
baiana, a qualquer custo, é uma das principais
metas de sua administração. Disse que quando todo
o Estado se alinha no movimento de construção do
que já é chamado de Nova Bahia, a primeira cidade
do País ainda se mantém demasiadamente presa aos
vestígios do passado, com ruas estreitas, casario irre-
guiar e antiquado, pistas dc rolamento na maioria dos
casos insuficientes par* c_^aar o crescente tráfego de
veículos de todos os tipos.

Assinalou que Salvador é
uma cidade que apresenta
situação multo peculiar:
incorpora à sua paisagem
um dos mais notáveis pa-
trimônios da história e da
cultura nacionais, trabalho
de gerações passadas que o
visitante de todo o País
sempre se interessa em co-
nhecer e admirar. Daí, a
opção dramática do admi-
nistrador ao ter de esco-
lher entre a conservação e
valorização dessa riqueza
de arte e cultura e as pres-
sões irresistíveis do desen-
volvimento urbano.

Em mensagem enviada à
Câmara dos Vereadores de
Salvador, o sr. Antônio
Carlos Magalhães, ao tem-
po em que solicitava a aju-
da da União e do Estado
para as obras de remodela-
ção da face física do Mu-
nicipio, advertiu que a fon-
te básica dos recursos ne-
cessários para aquela ta-
refa estava na própria
área de sua administração.
A seguir, iniciou o proces-
?o de revisão dos lança-
mentos do Imposto Predial
que, segundo afirmou —
em muitos casos chega às
raias da insignilicúncia.
Como resultado dessa revi-
são, o prefeito antecipou
que o recolhimento do tri-
buto — no orçamento fixa-
do em cerca de NCr$ 3 mi-
lhões — poderá produzir

uma receita, até o final do
ano, da ordem de NCrS
11 milhões.

TURISMO

A partir de outubro —
disse o prefeito — preten-
demos asfaltar uma rua
por semana em Salvador.
Anunciou a compra de uma
nova usina de asfalto, no
valor de NCr$ 350 mil, que,
juntamente com a já exis-
tente, deverá trabalhar no
capeamento das ruas da
cidade, hoje bastante esbu-
racadas.

Revelou o prefeito An-
tônio Carlos Magalhães que
a Prefeitura procurará in-
tensificar sua atividade em
áreas onde pode agir isola-
damente e com grande
vantagem. Assim, por
exemplo, o turismo contará
com o apoio do Executivo
municipal, a fim de que
Salvador possa atrair um
crescente número de visi-
tantes nacionais e de ou-
tros países. Para tanto, se-
rá incentivada a construção
de uma rede de hotéis pa-
ra vários níveis de renda,
a criarão de facilidades de
transporte e informações
aos turistas, a conclusão de
convênios com órgãos pú-
bllcos e empresas especia-
lizadas para a exploração
racional e permanente des-
sa promissora fonte de
renda.

Integração
GB-RJ inicia
por turismo

NITERÓI (Sucursal) — Re-
velando que a integração dos
Eptados do Rio e da Guana-
bara terá Início através da
área turística, a FLÜMITÜR
informou que está entrando
em entendimentos com os go-
vernadores Geremias Fontes
e Negrão de Lima, a fim de
marcar paia os dias 27 ou
28 próximos, em Parati, a as-
sinaturá do convênio quê eis-
tabelecerá as bases paia este
entrosamento.

Além de outros aspectos, o
convlnio determinará a pa-
rada obrigatória, na cidade
de Pana, do navio Rosa da
Fonseca que realiza,, semanal-
mente, a excursão turística
entre Rio e Santos.

ROTEIROS

Esclareceu, ainda, a
FLDMITüR que todo o tu-
rismo da Guanabara é feito
nas cidades do Estado do
Rio, como Petrópolis, Frlbur-
go, Araruama, Cabo Frio, An-
gra dos Reis, Parati e ou-
trás, as quais constituem o
manancial e o roteiro turis-
tico da antiga capital Federal.,

Por esta razão, será feito'
também um calendário üni-
co, no,qual serfio incluídas
todas as datas festivas e tu-
rlsticas dos dois Estados.

Seminário
propõe moeda
para escala

O seminário Die Weltwoche
acaba de propor a implanta-
ção de uma moeda aérea pa-
ra escalas, nas empresas de
aviação.. Segundo, a proposta,
a moeda internacional pode-
ria ser adquirida antes da
partida ou durante a viagem
e seria válida em todos os
aeroportos do mundo. A essa
unidade monetária se poderia
dar o nome de AfiRO, fixan-
do o seu valor em dez centa-
vos americanos e estlmulan-
do a administração do aero-
porto a indicar os preços na
moeda do País e em AfiROS.
Os participantes do seminá-
rio consideraram que a im-
plantação da moeda seria
multo bem acolhida tanto pe-
los viajantes como pelos ven-
dedores de bebidas, de lem-
brancas de viagem etc. Sua
organização seria fácil — in-
formam — devido às relações
universais da IATA.

Chüe inicia
turismo e
abre cassinos

O subsecretário de Estado
chileno^ sr. Pedro Butazzoni,
anunciou fi imprensa que o
Governo enviará ao Congres-
so Nacional um projeto de
lei criando a Corporação de
Turismo do Chile. Esta en-
tidade terá, como objetivo
principal, fomentar, promo-
ver e facilitar o turismo.

A Corporação de Turismo
será um órgão descentraliza-
do, mantendo contatos com o
Governo através do Minlsté-
rio da Economia. Deste mo-
do, poderá propor ao Poder
Executivo diversas medidas,
entre as quais, estudo da po-
lítica; programas de fomen-
to e desenvolvimento; meios
de transporte; concessão de
empréstimo; subvenções e
quaisquer tipos de ajuda a
pessoas naturais e jurídicas
diretamente ligadas ao tu-
rismo.

No projeto governamental
é sugerido o funcionamento
do Cassino de Vifia dei Mar,
entre 16 de março e 14 de
setembro de cada ano, bem
como a atividade de um cas-
sino em Puerto Varas, além
do de Arica.

O projeto cria os Conselhos
Regionais, com sede em Vifia
dei Mar e Puerto Varas, que
terão, como finalidade prin-
cipal, promover e financiar o
desenvolvimento turístico nas
respectivas zonas de atração.

Alemão tem
metrópole
liliputiana

A cidade de Breitscheid,
perto de Dusseldorf, inau-
gurou oficialmente a metro-
póle liliputiana que recebeu
a denominação de Minldom.
Trata-se de um parque de
18 mil metros quadrados que
reúne obras arquitetônicas
em modelos de pequenas di-
mensões e que familiarizam
os visitantes do País e do ex-
terior com a arquitetura da
Idade-Mêdia até os tempos
modernos.

Ali estão reunidos, entre
outros, a casa de campo da
Alta-Baviera, a Floresta Ne-
gra, o Aeroporto Kennedy, a
Porta de Brandeburg, o Edi-
fício Thissèn, de Dusseldorf.
A pequena cidade das gran-
des atrações está situada en-
tre Dusseldorf e Muehlheln.
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VISITA
Quarenta associados da Fundação Paulo Bittencourt dos Empregados do COR-
REIO DA MANHÃ visitaram, domingo último, a Colônia de Férias do Rei da
Voz, em Miguel Pereira. Durante a visita, os associados percorreram todas
as instalações da colônia, dotada de piscina, praças de esporte, jardins, aviários

e de apartamentos para férias.

BARÃO DE COCAIS TEM BELO
PATRIMÔNIO ARTÍSTICO

E HISTÓRICO
BELO HORIZONTE (Da
Sucursal) — Barão de
Cocais, embora sem or-
ganização turística, vai
agora adquirindo, com a
nova política do governo
mineiro, condições cada
vez melhores para rece-
ber visitantes. Pelo me-
nos, está ligada à capi-
tal por uma rodovia as-
faltada de 86 quilôme-
tros e apenas a onze
quilômetros de Santa
Bárbara, outra cidade
do grande significação
histórica.

Em 1713, bandelran-
tes brasileiros e portu-
guêses já sc achavam
estabelecidos nb distrito
do Socorro, em cuja cn-
pela se encontra uma
imagem de rara beleza
e valor artístico, que um
colecionador de arte nn-
tiga pretendeu adquirir,
mas no que foi obstado
pelos lavradores humil-
des aferrados à devoção
de sua padroeira.

Desse distrito, rico
em minérios, especial-
mente ouro, vieram os
exploradores e criaram
o antigo São João do
Morro Grande, hoje Ba-
rão dc Cocais.

PATRIMÔNIO

ARTÍSTICO

Jarão de Cocais vi.
atualmente de uma me-
talurgia de ferro gusa,
conservando poucos tra-
ços do seu feitio colo-
nial. Mas possui um dos
mais majestosos templos-
dc Minas, a Matriz de
São João Batista, cujas
linhas, de tal grandeza,
iludem visualmente o
admirador. O seu relógio,
por exemplo, apresenta-
se aos olhos do observa-
dor ém proporções co-
muns e, no entanto, ca-
da um dos seus pontei-
ros eqüivale à estatura
de um homem normal.

A igreja ostenta os
trabalhos do Aleijadinho
c ficou inacabada du-
rante largo tempo, por-
que não se fêz a sua sa-
cristia segundo os planos
do infeliz gênio. Pro-
curou-se em vio o pro-
jeto original, até que se
verificou que naquele
tempo se falava em "ra-

bisco", e este foi final-
mente encontrado. A
igreja está concluída
com tôda a majestade de
suas linhas.

No distrito de Cocais,
ao lado da rodovia as-
faltada, deparam-se ou-
trás atrações turísticas.
No lugar nasceu e vi-
veu José Feliciano Pin-
to Coelho, chefe da Re-
volução de 1842, porém
o seu maior interesse é
a chamada Serra dos
Veados, onde os mile-
nios deixaram, bem con-
serrados, notáveis dese-
nhos rupestres.
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IDA E VOLTA
¦W

* ¦ Grandes alt^roçõe» estão sendo esperados, «sta se-
mana, na estrutura da Empresa Brasileira de Turis-.
mo (EMBRATÜBJ, a fim de colocar o organismo rea-
ponsável pela execução da politica do turismo brasi-
tetro em plena attoidatfe.

OV Congresso Nacional da Skál Clubs do Brasil,
^entidade que congrega os homens ligados ao turismo
no-Poí», encerrou-se esta semana em São Paulo.

Procedente de Bogotá chega hoje ap Rio um gru-
po de jornalistas que participou do «6o inaugural da"Açianca, 

ligando Manaus d capitalr da Colômbia. A
representação da Atiianca no Rioé feita pela Cruzeiro

^ào Sul. Na grupo de Jornalistas convidados pela ewi-
!, presa aérea colombina está o nosso companheiro Mil-

ton dós Santos.

A Secretaria de Turismo acaba de criar centro»
• dé informações nos aeroportos Santos Dumont e Ga-

leão, estações rodoviárias Novo Rio e Mariano Procó-
pio, Centro da Cidade e Copacabana, destinados a
fomentar as atividades de informações turísticos, bem
como divulgar a música e o folclore do Brasil.

s
O primeiro convênio de integração turística entre

òs Estados do Rio e Guanabara serd assinado pelos
governadores Geremias Fontes- e Negrão de Lima até
o final diste mês, no Município de Parati, segundo se
informou no encerramento do I Congresso dos Pre-
Jeitos Fluminenses.

* • *

O sr. Flávio Costa assumiu a Superintendência
do Turismo da Cidade de Salvador. A recuperação do
Pelourinho, conjunto arquitetônico colonial que data
do século XVII, de grande valor histórico, é uma
das principais metas do empossado.

Sobre recepção a turistas: Miami tem capacidade
para acomodar mais de 150 mil turistas, por tempo-
rada, em seus luxuosos hotéis. Em 1966, visitaram
Nassau e as demais ilhas do arquipélago das Baamas
cerca de 800 mil turistas. O Brasil recebe anualmen*
te, segundo estimativa, cerca de 80 mil turistas.

.». Num elegante bar do Estado do Rio servia-se,
esta semana, o Carioca, bebida d base de suco de
laranja, marraschino, vinho branco e gelo, que Caribe
da Rocha, do Hotel Exçelsior, criou para se o/creci-
da aos estrangeiroc que nos visitam, como uma pro-
moçào turística.

* •

Cinco estudantes do ensino normal da Guanabara
¦ .:*_ moças e um rapaz — que /oram contemplados no
concurso sabre a história de Portugal, organizado pe-
lo Centro de Turismo Português no Brasil, viajarão
pare Lisboa na primeira quinzena de julho.

* •
.*..

O casal Bob e Betty Letois estive no Rio, recen-
tementei colhendo material para seu programa ra-
dio/ônico (O inundo maravilhoso de Betty e Bob),
que é distribuído para uma rede de mais de 500 emis-
soros de rádio nos Estados Unidos. A viagem /oi patro-cinada pela Branijj, com a /inalídade de divulgar o
Brasil nos Estados Unidos.

Os campings da República Federal da Alemanha
registraram, em 1966, um movimento de 14 milhões
de pernoites. •

Lowndes na
EUROPA

USBOA • MADMD • MCE • ROMA • HAPOIEB • VENEZA
• ZUHIÇH • GBNEVE • MUNICH • FRANKFUBT • BEUBNQÜE •
ESTOCOLMO «OSLO (SOL DA MEIA NOITE)* COPENRA-

GUE • LONDRES • AMSTE8DAM • BRUXELAS • PARIS
VUOfM NOS MIOS DA

su/isaAm/gitiwncJc, tesm *.*_«
SAlDAS lMA/VSCtSs

LOWNDES TURISMO S.A.
PASSAGENS • TURISMO • CXMMO

RIO Dl JANIIRO
AV, MES. VARGAS, 3*0 • ..••TOS. 23..«94 i _J-*.í._

sXo PAUIO
MIA do QUITANDA, IS* • I.- • T_S. 34-5(44 • 34.JÒ37

FOTO JÉRI ToilR
Excitante "caçada

fotográfica" em plena
natureza luxuriante
da África Oriental.
Partidas semanais
de abril de 1967
a março de 1968.

Uma promoção de

\i ÜPL ___-£/___^viagens,
Viagens aérea, pelos possantes

VC 10 da/British United
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Caverna do Diabo, a maior gruta calcária* do mundo, vai receber melhoramentos

CAVERNA DO DIABO
É ATRAÇÃO EM SP

3A0 PAULO (Sucursal) —
A tio falada Caverna do
Diabo, onde recentemente
cinco estudantes se perde-
ram por vários dias, vai Te-
ceber um novo sistema de
Iluminação e balizamento,

além de um apárelhamento
de som estereo-ôrdeo. De
acordo com o secretário do
Turismo, st- Orlando Zan-
caner. esses melhoramentos
estarão prontos dentro de
dois meses, eliminando qual-
quer perigo para os vtoltan-
tes.

Para permitir maior visão,
a gruta será iluminada nos
seus 400 metros iniciais e no
restante serão pintadas se-
tas Indicativas e sinais de
identificações com tinta.

fosforescente. Também o nú-
mero de guias será aumenta-
do para tre..

For motivo do desapareci-
mento dos estudantes en-
contraídos quatro dias mais
tarde são e salvos e ainda
devido a noticias de que na
Caverna do Diabo viviam
morcegos e formigas vene-
nosas, o prefeito de Eldora-
do Paulista enviou carta ao
secretário de Turismo com
os seguintes esclarecimentos:"Chegando do meu municí-
pio e tomando conhedmen-
to de noticias referentes a
estudantes que na semana
finda visitaram a Oruta da
TapagemY a célebre Caver-
na do Diabo, ficamos sur-
presos, pois a gruta não ofe-
rece o mínimo perigo, nela
em absoluto vivem morcegos
e _»rmi__i venenosas. O mie

aconteceu com os estudantes
foi que esses rapazes chega-
ram a Eldorado no sábado à
noite, seguindo na manhã de
domingo para a Oruta. In-
verteram a entrada na Ca-
verna tentando fazê-lo pe-
Ia abertura que dá "para o Ri-

beirão das Ostras. Esse ca-
minho é feito pela mata e
nele perderam grande tem-
po. Desistindo dessa tenta-
tiva visitaram a gruta pela
entrada própria.
/Ila está perfeitamente ilu-
jppinaâa e em condições sa-
tisfatórias de segurança de
¦er visitada até por crian-
ças e pessoas de idade avan-
cada. Era o que lhe devia
informar para que o sensa-
cionalismo da aventura di-
vulgada não venha a preju-
dlcar a visitação da maior
gruta cal .área do mundo".

BRETTÀ

Fazendo sua avant-prevmère na aviarão, através da British United Airways.
Brctta veio ao Rio. Por aqui ficou c fez carreira, sendo agora a candidata
da empresa aérea inglesa ao título de Rainha do Turismo, certame promovido
entre companhias ligadas ao turismo carioca. Brctta Coxon, que já afirmaram
ser "a boa da BUA", é forte candidata, Brctta é suave. E lembra Londres, sua

terra natal,

TURISTA JÁ TEM A
LINHA RIO-BELÉM
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O Lóide Brasileiro inaugu-
-rou, quinta-feira, a linha ma-
ritima regular de passageiros
Rio-Belém, cem a partida, às
lOh, do navio Ana Neri, que
chegará ao destino na tarde
do próximo dia 17.

A linha Rio-Belém, bem
como a Bio-Santos, recente-
mente inaugurada pelo Lólde
Brasileiro, faz parte do plano
de integração dos transpor-

es marítimos, posto em ação
ielo Govêmo. Serio feitas es--¦^las em Salvador, Recife e
fortaleza, fazendo-se uma
viagem de Ida e volta por
nôs.

HORÁRIOS £ PREÇOS
O "Ana Néri." chegou a

Salvador às 8h de ontem
saindo três horas depois. A
chegada a Recife está pre-
vista para as 12 horas de
hoje e saída para as 16h.
Em Fortaleza, o navio
chegará a Belém às 16h do
partirá às 19h. Finalmente,
chegará a Belém Ls 16h do
dia 17. A volta ao Rio será
no dia 21, aqui chegando
pela manhã do dia 28, fa-
zendo as (mesmas escalas.

0$ preços das passagens
são os da tabela estipulada
pela Comissão de Marinha
Mercante:

Rio-Salv ador — NCr$
86,-0 para a classe turista
e NCrí 122,14 para a pri-
meira classe; Rio-Recife —
NCr$ 12Í.06 e NCrf 172,90;

.Rio-Fortaleza — NCr$ ...
163,18 e NCr? 234,46; e
Rio-Belém — NCrÇ 220,42
para a classe turista e NCr?
377,02 para a primeira cias-
se, com direito.a todas as
refeições.

A RIO-SANTOS
O transatlântico "Rosa

da Fonseca", que está fa-
zendo a linha Rio-Santos,
parte do Rio 5a. feira às
18h. Com o objetivo de tor-
nar a viagem o mais agra-
dável possível, íoram cria-
das diversas atrações a
bordo, como um desfile de
modas amanhã, além de jo-
gos e brincadeiras, como o"Bingo", a "Corrida de Ca-
valos", etc.

O preço das passagens na
linha Rio-Santos é de NCr$
40,00 para os camarotes de
três e quatro pessoas e
NCr§ 50,00 para os de duas
pessoas, em ambos os ca-
sos com direito aos jantar
e café da manhã. As saídas
do Rio são às segundas
e quintas-feiras, às 18h,
chegando-se a Santos às
9h das terças e sextas-f ei-
ras. As saldas daquela d-
dade são às 18h das terças
e sextas, chegando ao Rio
às 9h das quartas e sába-
dos.

Tanto no "Rosa da Fon-
seca", como no "Ana Néri",
o passageiro dispõe, além
do conforto nos camarotes,
de ar condicionado ém tô-
das as dependências inter-
nas, amplos é luxuosos sa-
lões, bares, buàte, piscina,
biblioteca, capela para 150
pessoas, play-ground, res-
taurante, etc.

III

EXCURSÕES
FOZ DO IGUAÇU - PARAGUAI

SEIE QUEDAS - ARGENTINA
Maravilhosa -viagem de navio deaeenie o tte _.
£" ,G"»fr» «continuação de talhai, visitante: liaPaulo — Presidente Prudente — Mato Grossa — Wr-
to Eprtáck) — Guaira — SETE QUEDA8 — KW teIGUAÇU — ASSUNÇÃO — San Bernardin» "
ray —Curitiba — Vila-Velha — Paranagai.

Saída: 12-7-67. — DuraçSo: lff dias.
TUDO INCLUÍDO: NCr$ 5»9,_0

BRASÍLIA - ARAXÁ
Belo Horizonte — Três Marias — Sete Lagws —
polis_— Gol&nia — Uberlândia — Uberaba — 1
rio Preto — Campinas — Sio Paulo.

Saída: 14-7-67 — 1» dias.
TUDO INCLUÍDO: NCJr$ 3«,M*

EUROPA § US$998
Entrada NCr| 300,00 e 15 prest. de NCrJ 1194*

34 dias — de 15/9 à 18/10 — 10 «alm
Alemanha — Áustria — Espanha — Franca — Itália
Luxemburgo — Mônaco — Portugal — Mo» «te.

PAGAMENTOS FACILITADOS
Reservas: URBI et ORBI — Rua São José, N,

Grupo 2.106 — Telefone 42-0908 — tese.
STU «.• Ml

71119

ta',, .'. _' 
'- -^:-K-._

2 itinenno*- MUITO BPECiAií.

PARA VOCF IR Vi

FEIRA INTERNUCIONftí
00 CANADA

Panamá, México, Acapulco,
Los Anseies, Dhmyllmlia, Lm
Veias, San Francisco, Chlcafe;
Detratt, Buffalo, Nhgara Fallt,
TorontO/ Montrttl.

eu
Panamá, México, Miam), Neva
York, Washington, PIHItburgh,
Buffalo, Toronto, Montreal.

QUAl QUER DOS DOIS COM PAGAMENTO FJÍ

Partidas:
1.° a 39 de iunho,

6 de Julho, 3 de agosto a 7 de
setembro próximos, pelos colo*
ridos jatos da
BBANIPF EMTERNATTONAI.

Reservai:
BELACAP TURISMO 

'
Rua Santa Luzia, 799-B, sobreloja

Tels.: 22-3131 e 224602
e

RIONILO XURISMO
Rua Vieira Fazenda, 7'atrás do Teatro Municipal)

Tel. 22-5258 71338

ÜSfl-MmirazoL

EXCURSO
\

Viajando pelos jafos da PAN AMERICAN
EXCURSÃO ÀS MARAVILHAS DO MUNDO

A mais complete Volta ao Mundo, lançada por quem já a realizou inúmeras
veies, repetindo agora em condições tão excepcionais. Partida 7-9-A7. Dunclo:
80 dias.

Financiado em até NCrf 329,49 mensais *

8.' EXCURSÃO BRASILEIROS PELAS AMÉRICAS
Realizada tradicionalmente há oito anos, num roteiro com máximo aproveita-mento e serviços de alta categoria, visitando: Panamá — México, USA --Canadá

(Expo 67). Partidas 5-7-67 e 13-7-67. Duracüo: 30 dias.
Financiado em até NCrf 134,80 mensais *

EXCURSÃO EUROPA FABULOSA (Volta Nova York)
Você conhecerá os USA praticamente pelo preço da viagem à Europa, numroteiro inteligente para aproveitamento máximo. Partida 8-9-67. Duraçüo- 47 dias.Financiado em até NCrÇ 178,90 mensais ?

EXCURSÃO AOS ESTADOS UNIDOS (Costa a Costa)
Completa visão panorâmica da América do Norte, incluindo: México — USAadá ""' "--*•-•- -- - — —-¦¦ — — -•

I

— Canac á (Expo 67). Partida 14-9-67. DuraçSo: 25 dias.
Financiado em até NCrS 125,06 mensais *

AUTALIA AIR FRANCE
EXCURSÃO A FÁTIMA, ROMA E TERRA SANTA

Você estará em Fátima no dte do Cinqüentenário da última Aparição (13 deoutubro). Participando de um grupo seleto organizado pela Conferência Nacionaldos Bispos do Brasil. Preço e condições Inéditos. Partida: 16-9-67. Duração: 31 dias.Financiamento em até NCrf 134,40 mensais. (*)
12.° VOLTA AO MUNDO

* a experiência adquirida em 11 Excursões "Volta ao Mundo" já realizadas,aliada a um serviço da mais alta categoria para a sua satisfação. Partida: U-7-67.Duração:-55 dias.
Financiamento em até NCrS 315,85 mensais. (*)
6.° EXCURSÃO FÉRIAS DE JUJ.HO NA EUROPA

Pela sexta vez realizaremos esta excursão, cujo ponto alto é o oferecimentoCinicamente, daquilo que interessa ao turista, dentro do maior aproveitamento dotempo disponível para a viagem. Partida: 1-7-67. Duração: 43 dias.Financiamento em até NCrf 167,io mensais. (*)
EXCURSÃO À EUROPA CLÁSSICA

O roteiro mais completo e inteligente Já organizado à Europa. Partida: 1-7-67Duração: SO dias.
Financiamento em até NCrS 177 75 mensais. (*)

... ,•-.- -.,  . VisitandoDuraçíio: 22 dias. Para os que cl<
-. Mon-

lesejarem

EXCURSÃO DA NEVE A BARILOCHE (NAVIO)Saida a 9-7-67 pelo "Giulio Cesare" e volta pelo "Pasteur
tevidéu, Buenos Aires e Bariloche "
somente B. Aires e Montevidéu.
Financ' "to em até NCrS 61.2(1 _»tntal.. ('¦)* As prestações foram calculadas ao câmbio vigente hojp

uma p*o..oção de IRMÃOS CUPEUO ITDA.
direção de PEDRO FERREIRA DE CASTRO

1XFORM.VÇOF.S F INSCRIÇÕES!
RIO: I. CUPELLO - Av. Rio Branco, 49 — Fone: 43-1398/23-00
SÀO PAULO: REALTUR - Av. São João, 66S - Fone: 35-2155.*»!_
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8 1 CORREIO DA MANHA, -Domingo, 14 de. maio de 1967 3° Caderno

ESTA TARDE A DISPUTA DO GP SÃO PAULO
ESTUDANDO O PROGRAMA

— GAUCH1NHA LINDA, AMOREI-
.,, RA e RANDANA são as forças do^páreo.
,-t; Gauchinha Linda, correndo na grama o.
¦'¦: mesmo que corre na areia, apresenta-se

** como a mais provável, pois é ligeira e
£ dura. Quanto Amoreira, vem de terceiro

j perdendo a segunda colocação para Gau-
>* chinha Linda, mas, na grama já mostrou
¦*. correr muito. RANDANA tem centra a li-
... geireza de Gauchinha Linda, e, assim cre-
, mes que não derrote nenhuma das duas.
y Aprontou antecipado, marcando 38s para

. a reta. Vamos ficar com AMOREIRA.
— COCCINELLE sempre produziu'"' mais na grama e suas condições são as- melhores possíveis. Assim, acreditamos*" que possa levar a melhor, tendo ainda a•• seu favor o peso leve que carregará. NA-' GIB anda em excelentes condições e vai

^ figurar com destaque, pois sempre correur'" bem na grama. ARIPUANA preferiu cor-•'- rer este páreo, desertando da noturna.¦¦ CR1SP1N foi "puxado" na última e não
sabemos se corre bem na grama. Nossa¦-¦ indicação será COCCINELLE.

— MAGNASCO vai correr na gra-¦'¦ ma pela primeira vez. Está bem, vindo de
^•'duas ótimas corridas e deve figurar com"''destaque. FOUQUET atravessa excelente'-.- fase e na «grama melhora seu rendimento.'Quem 

quiser vencer o páreo terá de der-
rotá-Io. MENGO vem de má corrida, mas.
hoje, esperam ampla reabilitação. JALIS-
ÇO e MANGAZO vão figurar. Cremos que
FOUQUET não vá perder.

— Páreo destinado a potros, onde os'.nomes 
de ASTERIX, SABINUS, IRERÊ,

'PRINCIPADO, CAMURY e UGANAH ga-'nham 
destaque.' ASTERIX vem de duas

boas corridas e vai correr pela primeira
vez na grama. Tem muitas possibilidades.
SABINUS é um bonito filho de Hypério
e Truita, que está preparado e, pelo que
temos visto, cremos que vai levar a me-
lhor. PRINCIPADO correu bem na es-'J}réia, 

quando foi quarto colocado no páreo-vencido por Cadipó. Seguiu melhorando e'ííeus responsáveis estão multo animados.
IRERÊ é um potro bom corredor e seu
treinador nos informou que espera uma
boa atuação. CAMURY não confirmou um
bom exercício que havia produzido. UGA-

¦•NAU estreou e foi quinto colocado no pá-
reo vencido por Expo 67. Adiantou e vai
correr melhor. SAB\NUS vai defender nos-

. 80 VOtO.

>>

— GRANF1NA retorna em ótimas
condições e normalmente não peraerá o
páreo. Tem 138s para a volta fechada,
terminando com reservas. AMBIÇÃO vai
correr na distância que mais lhe agrada
e sabemos que é artigo de muitas esperan-
ças. As duas sobram na turma, mas, ADA-
TIS, GLOSA, LADY GODIVA,OLD FLA-
ME e GASCONHA estão muito bem e po-
dem obrigar a nossas favoritas a correr
mais, principalmente, GASCONHA que não
pára de progredir.

— Muito equilibrado o páreo de
éguas de 4 anos. Gostamos muito de AZO-
RES, que largando bem, vai vender caro
a derrota. Mas, ESTILHEIRA, ESTÓRIA e
DE1DADE são sérias adversárias. ESTI-
LHEIRA vem correndo bem è seguiu igual.
ESTÓRIA foi muito prejudicada e osten-
ta ótimas condições. DEIDADE vem cor-
rendo mal, mas, na grama melhora muito.
Com 52 quilos, nosso voto será defendido
por AZORES.

— LONDON está tinindo e na gra-
ma corre muito. A trinca número um vai
correr bem,- principal7ne?ite, MALAPAR-
TE que vem de quarto no páreo vencido
por Mocani e, anteriormente, force terceiro
na grama. DON REBIMBA tem 107s para
a milha. Seu treinador está com multas es-
peranças. FEITIO DE ORAÇÃO é o ex-
.Angico, que, na última corrida, -_j pre-
judicado e ainda foi sexto colocado, no
páreo vencido por Palpite Infeliz. LON-
DON será o nosso indicado.

S — DELEGADO normalmente não
deve perder, pois anda bem e vem de boa
corrida. CARINHO faltou na última e ago-
ra deve render mais. Os dois ganham des-
taque no páreo e devem no f'~al decidir
a vitória. Preferimos DELEGADO cie tem
mostrado ser mais fiel. LORD BYRON.
CHANCELER e HAL-LÍBIO vão correr
bem, principalmente. HAL-LíBIO oue sa-
bemos ter sido prejudicado e agora esve-
ram melhor corrida.

9 — FAULKNER. SANSOVILLE. RE-
POTY, EMPRESÁRIO, HAL-SÓ e FIXO
são os melhores nomes do páreo. FAULK-
NER vem correndo com regularidade e
deve ser dos primeiros. A parelha REPO-
TY-SANSOVILLE ostentam ótimas condi,
ções e têm chance acentuada, principal-
mente, SANSOVILLE. EMPRESÁRIO me-
lhorou e deve correr mais. HAL-Só vai
correr bem melhor e FIXO vem de São
Paulo, onde não venceu> mas, foi correr
em São Vicente e venceu fácil. Vai s<r
mesmo a nossa indicação.

CELSO PINNA

SAO' PAULO (Do enviado
especial GIL MONIZ
VIANNA) — A disputa do
grande prêmio São Paulo,
que logo mais será reali-

. zada, é o grande aconteci-
mento turfístico da tempo-
rada. Não só 

'pela 
impor-

táncia da prova, que figura
entre as maiores do turfe
continental, como também
pela presença de vários
corredores estrangeiros, no-
tádaipente um oriundo do
Japão, que veio especial-' mente convidado para acen-
tuar ainda mais o caráter,
internacional da competi-
ção, agora não mais restrl-
ta a um combate entre na-
cionais e outros competi-
dores vindos dos principais
centros de turfe da Améri-
ca do Sul, como Argenti-
na, Chile e Uruguai. Assim,
a presença de um puro-
sangue, nascido e criado no
continente asiático, é a
grande atração da carreira,
uma vez que, para nós, bra-
sileiros, ainda é desçonhe-
cido o valor dos animais
que atuam em plagas dis-" tantes como o Japão e, há
muito, que não aparecem
por nossa terra nomes de
destaque e representantes
legítimos do turfe que se
processa no outro hemisfé- .
rio. Reveste-se o São Pau-
lo, este ano, de maior bri-
lhantismo, dando margem
para que possamos avaliar
a categoria do nacional da
atualidade e o seu compor-
tamento futuro nas provas
internacionais a serem dis-
putadas, aqui, em agosto, e
além nossas fronteiras,
mais para a frente.

O CAMPO

Dezessete animais esta-
rão alinhados no starting-
gate da milha e meia do
São Paulo. E como não po-
dia deixar de ser a maior
representação ê a nacional,
composta de doze defenso-
res, seguida da chilena,
com dois animais, enquan-
to a argentina, a uruguaia
e a japonesa aparecem de-
fendida, cada uma por um
corredor.

"Zenabre, Maroto,' Itama-
raty, Gavarpl, Fermont,
Vous Voilá, Dilema, Pleo-
cádio, Messidor, Mastereu,
Gastão e Fiapo formam o
naipe brasileiro. São os me-
lhores nacionais do mo-
mento, pontificando o
campeão Zenabre, vence-
dor, duas vezes consecuti-
vas, do grande prêmio Bra-
sil.

Embora vencedor de pro-
vas internacionais de cate-
gorla e sendo um corredor
de raras qualidades, Zena-
bre não se encontra, no.mo-
mento, com a mesma pu-
jança das vezes anteriores.
Isto,mostrou ao reaparecer,,
recentemente, no prado

vicenttao, quando foi der-
ròtado dor King Archer e
Jundiá, numa atuação mui-
to aquém de suas reais pos-
sibilidades. Ao que parece,
o campeão já está cansado
da árdua campanha que
vem realizando, campanha,
aliás, coroada de êxito. Mas
ainda é o grande nome da
representação nacional e
nele estão depositadas as
maiores esperanças. ,

Gavani, Dilema, Maroto
e Messidor são outros que
estão em condições de de-
fender o prestígio dos na-*
cionais. Os três primeiros,
são mais novos (têm três
anos de idade) mas estão
credenciado, pelas boas
atuações que vêm realizan-
do, estando, ainda, em pe-
ríodo de franca evolução.
Dilema terminou o ano pas-
sado como o líder da turma
de turfe bandeirante, tendo
fracassado, este ano, na
única vez em que foi apre-
sentado. Justifica-se esse
fracasso por ter o filho de
Major's Dilema sofrido um
contratempo (casco racha-
do), voltando, agora, re-
cuperado. Gavarni está cada
vez melhor. Venceu duas
carreiras, com facilidade, e,
depois, perdeu um páreo
Ingrato para Gomil no der-
by brasileiro. _ um animal
de boa filiação e vai atuar
com destaque. Maroto, por
seu turno, é um pouco in-

íerlor aos dois coetâneos,
porém é um -animal de for-
té atropelada, que pode
surpreender nesta carreria
onde, fatalmente, devera
haver muita luta na van-
guarda. Messidor, finalmen-
te, atravessa a melhor fase
de sua campanha. O filho
de Caporal figura entre os"
melhores corredores, do
momento, em Cidade Jar-
dim e já déi»,, por diversas
vezes, demonstração de seu
bom comportamento de
distância de fundo.

Os outros nacionais, apa-
recém num plano secunda-
rio e só com surpresa po-

. dera ser encarada a vitória
de qualquer deles.

OS ESTRANGEIROS
«

Tagliamento vem do tur-
fe argentino, trazendo cre-
dencials para vencer uma
prova da categoria do São
Paulo. É, um animei de cln-
co anos,, ganhador clássico
em Palermo, demonstrando
gostar mais do ' terreno
arenático. Todavia, tem
de ser respeitado, mesmo
porque os corredores argen-
tinos . sempre atuam, com
destaque nas pistas brasi-
leiras:

Calcado representa o tur-
fe uruguaio e já correu duas
vezes no. turfe brasileiro.
Em Cidade Jardim, no ano
passado, nada produziu no
São Paulo vencido por
Trenzado e, na Gávcn, tam-
bém atuou modeslamen-
te. Como se vê, - um ani-
mal fraco e que íão deve
ser temido. Bell Ba v e New
Song são os chilenos. São
da mesma idade e vêm cer-
cado de grande esperança-',
trazendo, ambos, boi cam-
panha de seu país dc ori-
gem. Bell Bay, principal-
mente, pois acaba de vencer
o Internacional do Chile.

Hamatesso, finalmente, é
o japonês, a vedete da com-
petição. Vindo de um turfe
desconhecido para nós, on-
de figura entre os melho-
res corredores, chegou com
muita antecedência, a íim
de obter boa aclimatação.
É a incógnita da carreira.

HOJE NA GÁVEA O A GRANDE CORRIDA
MARIANO PROCÓPIO DE CIDADE JARDIM

GRANFINA volta pronta
para levantar o G. P. Ma-

-:..~riano Procópio na tarde de
hoje. A filha de Fort Na-
poleon depois de correr
três vezes na areia e ven-
cer fácil, foi correr oCruzeiro do Sul e figurou
com destaque, pois termi-
nou na quinta colocação.
Hoje reaparece nas mesmas
condições, tendo enormes
possibilidades de vencer.

AMBIÇÃO, ADATIS,
GLOSA e GASCONHA são

; * também fortes candidatas,
. pois vêm correndo bem e

estão preparadas para uma
grande atuação, principal-
mente AMBIÇÃO égua quetem ótimas atuações na
turma e gosta da distância.' GASCONHA vem de duas

' fáceis vitórias e seus res-" 
ponsáveis estão animados,
pois a filha de Parati e" 
Valdávia é tida em alta

l conta e até agora tem ven-
cido fácil.

A reunião de hoje na Gá-
vea tem o seu início mar-
cado para 13h30min e o úl-¦'.-• timo páreo será corrido às

¦ 17h55min. Até ontem, era
-•'- conhecido apenas o forfait''de Igaruama.

•¦ 1> PAREO — As 131i30min. —
<•¦ 1.300 Metros — NCrS 2.000,00
•?¦: ks.

.. 1—1 Gane. Linúu, J. Bafjca 55
. 2—2 Amoreira, J. Reis ... 553—3 Héia, L. Corrêa 55'* " Heráldica, J. Silva .. 5»

A—4 Randana, M. Silva ... 55
5 Igaruama, N. Correrá . 55t.« PAREO — Às 14 Horas —

2.000 Metros — NCrS 960,00

Ks.
1—1 Nagib, R. Penido .... 582—2 Coccinele, J. Pinto . 54

3 Aripuana, L. Corrêa .. 5?
3—4 Platter, <, Lima .... 58

5 Ekandir, J. Veiga .... 52
4—6 Crispin, J. Silva .... 58

7 Lanção, C. A. Sousa . 54
3.» PAREO — As 14h30min. —
1.400 Metros- — NC? 1.300,00

Ks.
1—1 Magnasco, M. Silva .. 57
2—2 Fouquet, F. Esteves .. 57

3 Jalisco, A. Marcai ... 57
3—4 Mengo; H. Carmo .... 57

5 W. Kargo, (•) F. P. F.» 57
4—6 Mangazo, A. Ramos .. 57

Gulgnard, A. Ricardo . 57
(•) ex-Figo.

4° PAREO — As 15 noras —
l.OOO Metros — NCrS 2.000,00

Ks.
1—1 Asterix, F. Pereira F.° 55

Mifalah, L. Santos .. 55
Lole, L. Corrêa  55

2—4 Sabinus, M. Silva ... 55
5 Irerê, P. Alves  55
G Afoito, J. Santana .... 55

3—7 Pincipado, O. Cardoso 55" Ucrígio, A. Dornelles . 55
Xântico, A. Reis . .. 55

4—9 Camury, C. Morgado . 55
10 Isnard, D. Moreira . 55
11 Uganah, A. Ramos ... 55

5.» PAREO — As 15h35mln. —
2.000 Metros — NCr? 5.000,00
(Clássico) — GRANDE PRÊMIO"MARIANO PROCÓPIO" — Ks.

1—1 Ambição, M. Silva ... 57
Groa, H. Vasconcelos 57
Fusão, C. A. Sousa 60

2—4 Granfina, J. Machado 57
Simpática, J. Reis .. 60
Adatis, F. Pereira F.« 57

3—7 Tabarana, P. Lima .. 57" Glosa, A. Ricardo ... 57
8 Fides, C. Morgado ... 60

4—9 L. Godiva, J. Portilho 57
10 Onlra, M. Henrique 60
11 Old Flame, J. Pedro F." fiO
12 Gasconha, S. Silva ... 57

6." PAREO — As 16hl0mi;.. .—1.400 Metros — NCS MOCO»
Ks.

1—1 Estilheira, J. Portilho 66
2 Estória, J. Brizola ... 56

2—3 Solderã, J. Pinto  54

PARA ANUNCI
NO

Correio da Manhã
BASTA TELEFON
52-6156*
42-7592
42-8323

4 Cura-Leufu, R. Carmo 52
3—5 Deidade, M. Silva ... 52

Oi'tiga, J. Queiroz ... 52
Sheet, A. Ramos .... 52

4—8 Halcysta, J. Borja ... 50
9 Rondadora, S. M. Cruz 52" Azores, J. Bafíica .. 52

7.» PAREO — As 16h4jmln. _
1.600 Metros — NCr3 1.600.00

(BETTING) Ks.

1—1 Guropé, H. Vnsconcel. 5a" Malaparte, A. Ramos 56
" Guinou, O. Cardoso 50

2—2 Falgamar, L. Acuna .. 50
W. Hunter, S. Silva 50
Zé Boneco, R. A. Pinto 5fi

3—5 London, J. Reis 511Timeu, M. Silva .... 56
Cavão, M. Alves .... 5o'.—8 D. Rebimba. J. Borja 511

9 Tigrez, ,1. Portilho .. 50
11) Zaum, H. Henrique .. 50
11 F. de Oração, («) A. R. ,%*

(•) ex-Angico.

8." PAREO — ..s niiíllmln. —
1.300 Metros — NCrS 1,300.00
(BETTING) — AREIA - Ks.

1—1 Delegado. J. paulielo . 57
2 Rogam, P. Alves .... 57

2—3 Carinho, J. Portilho 57
4 Happy Sun, L. Santos 57

3—5 L. Byron, S. M. Cruz 57
6 Beaurevers, M. Silva 57

4—7 Chanceler, A. Ramos 57
Hal-Líbio, M. Carval. 57
Molicho, J. Pinto 57

9." PAREO — As l-h.WmiB. —
1.200 Metros — NCrS 1.300,011
(BETTING) — AREIA — Ks.

1—1 Faulkner, J. Portilho 57
2 Printer, L. Santos .... 57

2—3 Repoty. ,1. Borja .. 57" Sansoville, R. A. Pinto 57
4 Hippo, J. Santana .. 57

3—5 Empresário, J. Reis .. 57
Empedan, E. Marinho 57
Paganini, P. Alves .. 57

4—8 Hal-Só, F. Pereira F.» 57
9 El Maes'ro, L. Corrêa . 57

10 Fixo, M. Silva  57

^^mI^m^m!rE DITAR O SEU ANÚNCIO. J5*'

1" PAREO — As 12hl5mln. —
1.800 Metros — Prêmio "Jockey
Club de Goiânia" — (Grama)

1—1 Eulachuço, D. Garcia 57
2 Cross Bow, J. O. S. F.° 56

2—3 Llpsticky, A. Bolino .. 56
Le Danceur, L. Rigoni 56

3—5 Lerro J. M. Amorim 56
6 Gê, J. Sousa 56

4—7 Cabo Martim, J. Alves 54
8 Guaxinín, C. Taborda 56
" Guenzo, J. C. Ávila ... 54

2. PAREO — As 12h50mln. -
1.609 Metros — Prêmio "Jockey

Club do Ceará" — (Grama)

1—1 Varna, J. Marchant 54
" Evanescente, J. March. 54

2—2 Operettç, A. Barroso 53
La Párdlta, U. Bueno 52

3—4 Samba Dancer, G. Mas. 55
Kanaia, J. M. Amorim 53

4—6 Good and Gay, M. Ant. 52
7 Ilha, E. Sampaio  56

3.» PAREO — As 13h30mln.
— 1.300 Metros — (Grama) —
Prêmio "Jockey Clnb do Rio
Grande, do Sul" — ("Ponle"
Tríplice Série A — 1.» Ind.)

1—1 Moustache, A. Bolino 55
2 Osman, D. Garcia .... 57

2—3 Meroveu, J. P. Martins 55
Calvados, J. Carlindo 56

3—5 Medito, L. Rigoni .... 5o
Filtro, E. Sampaio .... 55
Bordão, S. Iodice .... a5

4—8 Urbany, L. Cavalheiro 55
9 Tambaú, J. Santos ... 55

10 Migano, N. Pereira .. 55

4.° PAREO — As 14hlímln. —
1.300 Metros — Prêmio "Jockey
Club do Paraná" — (Grama))
("Poule" Tríplice Série A —

2.» Ind.)

1—1 Halesco, C. Taborda . 55
2 Que Fala, D. Garcia . 57 •

2—3 Gamet, C. Lombardo 55
4 S. Saund., J. O. S. F.° 55*

3—5 Poscldon, A. Barroso 55
Itauá, E. Araya 55
Ogotal, A. ArUn 55

4—8 Ornello, C. Dutra .... 56
9 Brengol, A. Bolino .... 55

10 Olartlm, W. Rosa .... 51

5.° PAREO — As 14h50inin. —
1.400 Metros — Prêmio "Jockey
Club Brasileiro" — (Grama) —
("Poule" Tríplice Sírio —

3.» Ind.)

1—1 Aundel, E. Araya ....
Retour, D, Garcia ....
Hastel, C. Taborda ....

2—4 Kasman, S. Lobo ...
5 Guldberg, J. Fagundes
" Gogarty, J. Santos ....

3-6 Uzukl, J. R. Olguin ..
Mister Cônsul, L. Rig.
Ordlnal, J. Alves ....

4-9 Zagro, A. Barroso ....
10 Umanak, J. M. Amorim" Mindienne, E. Amorim

55
57

.55
55
55
51

6.» PAREO — As 15h30min. —
1.609 Metros — NCr? 15.000,00
— O. P. "Presidente da Re-
publica" — Internacional —

(Grama)

1-1 Karatê, A. Bolino ...
Wald, J. p. Martins
D'Arc, J. Alves " Redstone, E. Sampaio

2-4 Nacate, J. p. Santos
Claugus, O. Coscnza
Olheiro, J. Fagundes

N. Plus Ultra, A. Ba
3—8 Edição, J, Corrêa ...

9 P. Love, U. Bueno ..
10 Esopo, E. Amorim ..
11 Adamlta, J, Toro ...

" Mareadora, S. Vera .
4-12 Naftol, J. G. Silva ..,

13 Mario, P. Alquinta ..,

60
57
57
57
37
57
SO

r. 60
58
57
57
55
55
37
60

14 F. Gordon, E. Araya 60
15 -Gabln, L. A. Rodrigues 57" Dlscomana, A. Perd. 55

7." PAREO — As 16h30mln. —
2.40O Metros — NCrí 50.000,0(1GRANDE PRÊMIO "SAO
PAULO" — (GRAMA) — "Pou-
le" Tríplice Série B — 1.» ind.)

1—I Zenabre, D. Garcia .. 61
Maroto, U. Bueno ... 57
Itamaraty, C. Dutra Cl
Bell Boy, J. Amcstclll 57" New Song, S. Vera .. 57

2—5 Gavarni, L. Rigoni .. 57
Fermont, J, Santos .. 60
Hamatesso, K. Nakag. 61
Vous Voilá, J. Alves 58" Gomll, E. Araya .... 57

3—9 Dilema, J. M. Amorim 57
10 Tagliamento, O. Cos. 61
11 Pleocádlo, E. Le M. F.« 60
12 Calcado, J. Fajardo. 60" Ml Galgulto, N. Corre 57¦13 Messidor, .1. G. Silva 60" Mastereu, A. Barroso 60
11 Gastão, G. Massoli ... 60
15 Fiapo, A. Santos .... 60" Perlodlsta, Nào Corre , 58

8." PAREO — As 17h20min. —
1.300 Metros — Prêmio "Jockev
Club de Pernambuco" — (Areiavar.) — ("Poule" Tríplice

Série B — 2.» Ind.)

1—1 Gaivel, C. Taborda .. 66
Gibi, A. Artin 56
Malan, A. Bolino .... 56

2—4 Tartan, J. R. Olguin .. 50
Zaflmelro, E. Sampaio 56
Flambeau, D. Garcia . 57

3—7 Aliate, J. Sousa  56
8 Embola, L. Cavalheiro, 56

. 9 R. va Plus, J. S. Per. 54
10 Othon, A. Barroso ... 56

4-11 Xantum, O. Nobre .. 54
12 Kumulus, A. Masso .. 56
13 Visconde, Não corre . 56" Leslar, J. P. Martins 55

O.» PAREO — As 18 Horas —
1.400 Metros — (Areia — var.)

Prêmio "Jockey Club de Be-
lo Horizonte" — ("Poule" Tri-

pllcc Serie B — 3.» ind.)

1—1 Stella Nora, D. Garcia 57
2 Quiçá, 

'A. Artin .... 56
2—3 I. La Douce, N. Per. 56

Blackish, J. O, S. F.° 56
3-5 Oui Jul, U. Bueno ... 56

6 Jalençon, L. F. Silva 56
4—7 Barranca, J. G. Silva 56

Retíaçã, A. Barroso ... 56
Charrua, E. Amorim 56

Cavalo no relógio

AZORES vai correr na grama
onde seu rendimento é mais acen-
tuado. Vem melhorando e, hoje,'
com 52 quilos cremos que vá le-
var a melhor, já que às adversárias
que irá enfrentar com ela regulam.

Para este compromisso traba-
lhou 1.400 em 94s sem ser apura-
da em parte alguma e terminou
correndo muito.

Assim, cremos que AZORE.S
vá levar a melhor, pois suas con-
dições são as melhores possíveis.

Palpites

Amoreira — Gauchinha Linda— Randana
Coccinelle — Nagib — Ari-

puana
Fouquet — Magnasco —

Mangazo
Sabinus — Asterix — Princi-

pado
Granfina — Ambição — Gio-

sa ', \
Azôres — Deidade — Esti-

lheira
London — Malaparte — Fei-

tio de Oração
Delegado — Carinho — Lord

Byron
Fixo — Faukner — Sansovil-

le.

RESULTADO DOS
NOVE PÁREOS DA
REUNIÃO DE ONTEM \

. *: ......

465 rsò.»° ~i,3pí mciros ~ pist*: aLi ~ prtm?°: Nc*f
Col. - Animais - Jóqueis Peso - Ponles - Ratelos

VENCEDOR DUPLAS

1? Amelina, A. Ricardo 
2» Mont:ô, D. P. Silva 
39 Estoi*i:*.:-v-'-. Silva ...
4(> Aitá. _. TT-ia .......
59 Jar.u .;.-.¦>, A. Rr.mo:; ....!.!!,!
69 Sariiotrátía; lu. Carvalho ....79 Arabluc, O. F. Silva, ap
89 Fair Storm, C. Síoi-r-do 

57
57
57
57
57
57
55
57

NCr?
0,44
0,73
0,18
0,56
0,64
5,60
0,72

11
12
13
14
22
23
24
33
34
44

NCr?
1,32
0,85
0,24
0,47

13,52
0,61
1,06
0,83
0,38'
2.75

isTrci11?.1?11^. ,Pescoeo e 1 112 corpo. Teínpo: 85". VenM (1)NÇr$ 0,44. Dupla: (14) 0,47. "Placês: 
(1) NCr? 0,14 - (7) 047 e(5) 0,12, i í

Movimento do páreo: NCr$ 26,487,50.
AMELINE — F. C. 4 anos — R. G. Sul — FU.: Panther eBlzanta. Propr.: Stud Rio de Janeiro. Treinador: JoSo Atlanesi.Criador: Haras Canta Galo.

466 29 Páreo
960,00

2.200 metros — Pista: AL. — Prêmio: NCrf

NCr$ NCr?
0,17 11 0,28
0,41 13 0,18
0,82 14 0,54
0,18 33 0,40
0,17 11 0,28

19 Fiel, A. Ramos su29 El Emir, M. Alves, ap 53
39 Hand, O. F. Sllva.ap 511
49 Descanso, L. Santos 5259 Cantilever, M. Henrique 54

Não correram: Ocegrande, Qualapá e Aventureiro.
,.. Çlrcrenças: 3|4 de corpo o 3 corpos. Tempo: 147"2|5. Venc:(1) NCr? 0,17. Dupla: (13) 0,18. Placês: (1) 0,11 e (5) 0,13.Movimento do páreo: NCr? 20.113,50.

FIEL — MA. 6 nnos — R. G. Sul — FU.: Corcovado ePrima Donna. Propr.: Armando da Silva Figueiredo. Treinador:Benedito Ribeiro. Criador: Haras Santa Sulália.

467 3» Páreo — 1.600 metros. Pista: AL.
1.100,00

19 Majô, S. Silva 5529 Arava, J. Reis 5»39 Miss Morumbl, R. Carmo, ap. .. 55¦19 Jazida, A. Ramos 51159 Fafa, A. Ricardo 5B69 Trempe, L. Corrêa 5679 Maria Cambalhota, O. F. Sllvu 5489 Zoila, J. Queiroz, np. (x) 54

Não correu Joinha, (não largou).
Diferenças: 1 112 corpo e 2 corpos. Tempo: 105"1|5. Venc •

(5) NCr? 0,26. Duplo: (23), 34. Placês: (5) NCr? 0,12 — (3) 0.13' C Ji (1) 0,14. v
Movimento do páreo: NCr? 34.205,00.

_ MAJÔ«~ F* c* 5 nnos — R- G- Sul — F»-: Parthenon eFleetlnc. Propr.: Stud Dois Pierre. Treinador: José S. da Sil-va. Criador: Haras Santa Margarida.

— Prêmio: NCr?

NCr? NCr?
0,26 'li 1,87
0.36 12 0.58
0,42 13 (1,45
0,68 44 (1,57
0,00 I 22 «,71
7,80 23 ,1,34
0.66 . 24 (1,50
1,18 33 0,86

I 34 " 0,43
44 2,11

_Oo 2.000/
Páreo — 1.000 mctfos

,00
Pista: GL. — Prêmio: NCr?

19 Bebei, D. Moreira 5529 Rema, A. M. Caminha ]. 55
39 Uvncha, A. Ricardo 511•19 Exclusiva, D. P. Silva 5ii59 Fnralna, J. Tinoco 550" Urajnna, C. Morgado ,, 5579 Falrvá, F. Estives ,,[ 55II" Urruoha, J. Borja 55!l" Thelen.i, J. Snntos 55109 Marlii, J. Portilho 55

119 Mrs. Crazy. J. Paulielo 55129 Pique, I. Souza 55

NCr? |
0,15 | 11
5,80 12
0,50 | 13
0,75 | 14
1,70 22
1,30 23
0,711 24
0,75 33
0,09 34
(1,44 44
0,44 44
8,26 '

NCr?
0,77
0,42
0,37
11.23
-i.no
1,73
1,02
3,81
0.7»
0.03
0,93

... Crenças: 1 1|2 corpo c 1|2 corpo. Tempo: 60' VS. Venc:(1) NCr? 0,15. Dupla: (12) 0,42. Placês: (1) 0,11, (6) ò,32 o (9)
Movimento tio páreo: NCr? 37.014,50.
BEBEL - F. C. 2 anos - R. G. Sul - Fil.: Lord ChancI eBarlõa. Propr.: Stud Mosqueteiros. Treinador: Válter Aliano.Criador: João tia Silva Brum.

_U_ 1.600,00 — (PROVA ESPECIAL)

19 Fontanella, F. Esteves 582» Freeness, J. Borja 5339 Nouvclle Vague, L. Santos .... 4849 Helena Vampa, M. Silva 0259 Prlnccsse d'Azur, J. Bafíica ... 4769 Town Guarda, F. Per. F9 4117" Camlna, J Reis 54119 Gava, O. F. Silva, np 40
99 Clair dc Lune, J. Santana 55

,h, Ç,'.£_e"„,5: Vários corpos c mínima: Tempo: 96"3|5. Venc:(1) NCr? 0,22. Dupla: (44) (1,68. Placês: (7) 0,15 e (4) 0,37Movimento do páreo: NCr? 37.741,00.
FONTANELLA - F. T. 4 anos - S. Paulo - Fil •

Blar.kan-.oor o Quecn Fairy. Propr.: Haras São José e Expedictus"Treinador: Ernani Freitas. Criador; Haras S5o José e Expedic.

NCr? NCr*
0,22 11 1,82
0,22 12 1,12
1,66 13 0,35
0,22 14 0,28
1.74 22 <l,52
1,96 23 1,23

11,49 24 0,80
1.73 33 2,17
0,31 34 0,31

44 0.6B

I . A 69 Páreo — 1.400 metros**<\/ 1.600,00

19 Cláudia, L. Santos 
29 Alflnla, S. Silva 
39 Guirlândla, M. Carvalho ....
49 Quebra-Cabeça, F. Per. F9
59 Fair Clélla, M. Henrique ...
69 Allstonla, L. Acuda
79 Suvenlr, D. Cardoso 
8" La Sonata, F. Mala 
09 Sylvaln, M. SUva

Pista: AL. — Prêmloí NCr?

NCr?
56 0,67
56 2,00
56 0,43
56 0,36
56 1,91
56 0,67
56 P.IO
56 4,27
56 1,96

NCr?
11 2,53
12 0,27
13 0,62
14 0,58
22 4,44
23 0,40
24 (1,34
33 3,68
34 0,79
44 1,90

Diferenças: 12 corpo e 3|4 dc corpo. Tempo: 91"25 Venc •
(6) NCr? 0,67. Dupla.: (13) 0,62. Placês: (6) 0,25 - (2) 0,46 e

Movimento (Io páreo: NCr? 40.078.50.
CLAUDIA - F. Ç. 3 nnos - S. Paulo - Fil.: Royal Forcstc Kathuska. Propr.: R, Lima Rocha Esplnola. Treinador' Antô-nio P. da SUva. Criador: Luiz R. Lima Rocha Esplnola.

,17*1 79 Páreo — 1.400 metros. — Pista: AL. — Prêmio: NCrS_<X 1.600,00

19 Hanovcr, J. Santana
29 Dunhlll, F. Per. F9 ...
39 Boüchcron, A. Reis .
49 Batovl, R. Penido ...
59 Taarup, J. Borja ....
69 Blue Jct, R. A. Pinto
79* Allegretto, A. Ramos

• 89 Eremita, M. Silva ...
99 Amilcar, L. Santos ..

109 Querozene, P. Lima .

NCr? I
56 5,76 ' 11
56 0,55 12
56 0,28 13
56 0,52 14
56 1,76 22
50 2,16 23
56' 0,40 34
56 2,56 33
56 0,31 34
56 1,81 ' 44

NCr?
0,93
0,55
0,42
0,38
7,00
11.88
0,65
'.12
0,41
1,06

Diferenças: 2 1!2 corpos c vários corpos. Tempo- 91" Venc •
14) NCr? 5,70. Dupla: (22) 7,00. Placês: (4) 0,59 — (3) 0,18 e (D)0,18.

Movimento do páreo: NCr? 45.082,00.
HANOVER — M. C. 3 anos — R. de Janeiro. Fil.; Arlecchl-

110 e Bibelot. Propr.: Haras São Miguel. Treinador: Rubens Car-raplto. Criador: Haras São Miguel.

J7í) 89 Páreo — 1.600 metros.
.100,00.

Pista: AL. — Prêmio: NCr?

19 Estuário, J. Rnmoi 56
29 Uncle, P Alves 56
39 Elogio, D. Cardoso 56
49 Labéu, H. Vasconcellos 56
59 Estádio, S. Silva 56
69 Boran, J. Pinto, ap 53
79 Blscalnho, C. Mnrgado 56
8" Saturday, F. Esteves 56

Não correram: Bnhramdiso o Enoch.
Diferenças: Vários cornos c 2 corpos. Tempo: 105**113. Vene •

(1) NCrS 0,33. Dupla: (14) 0,51. Placês: (1) NCr? 0.13 — (8) 012
e (3) 0,11.

Movimento cio páreo: NCr? 32.208.50.
ESTUÁRIO: M. A. 5 anos — R. G. Sul — Fil.- Estensoro e

Al Oina. Propr.: Paulo Almeida Ramos. Treinador: J. Coutinho.
Criador: Haras do Arado.

NCr? NCrS
0,33 11 2,13
0,41 12 0,3!)
0,23 13 0,73
1.05 14 0,54
0.41 22 1,60
2,16 23 0,3!)
0,60 24 0,34
5,08 33 4,62

34 0,66
44 1,06

AiyO 99 Páreo — 1.200 metros,
„/ ti 1.300,00

Pista: AL. — Prêmio: NCif

. NCr?
Io Prallnete, P. Alves 57 0,64
29 Dote, J. Pinto, ap 54 0,31
3" Vivandiere. F. Per. F9 57 0,86
4" Velocity, A. Ramos 57 0,39
59 Quefolia, S. M. Cruz 57 0,34
69 Falaise, II, Vasconcellos 57 0,36
7" Quaréa, E. Marinho, np 53 1,02

12
13
14
22
23
24
33
34
44

NCr*
0,51
0,53
0,57
1,19
0,44
0,45
0,99
0,46
1,10

Nfio correu Jarela.
Diferenças: 3|4 de corpo e 1 corpo. Tempo: 77". Venc: (8)NCrS 0,64. Duioln: <Ti) 0,44. Placês: (5) NCrS 0,25 e (3) 0,20.
Movimento do páreo: NCrS 35.896,00.
PRALINETE — F. T. 4 anos — R. G. Sul — FU.: Profundo

e Sucno de Plata. Propr.: Stud Vacances d'Eté. Treinador: Hen-
lique Tobias. Criador: Haras do Arado.

/
MOV. DAS APOSTAS: — NCrS 309.431,30. — CONC: NCrS ..

20.232,62. - TOTAL: NCr? 329.864,12.

,.«ws^ ___.-____; _^__t ¦_ r* .*;-.;



i^if^SiAÍ»'1 '.^•í^yív wmmmw .)¦*•<, IH/t&lt+i-ilí k f» > #*"?'
'•"T^lírV.*-*-«, - 'íí-lw^lWfl'»'-v'*^W»VT- TJt,.J.,.T;V-=WrSBÇ- -.t.TV ^„; ".TliWJ.TJtfr^iajJ;,1

•^ '¦* £ .ItVMfl
LJJU«.!'W.CTor_-»1 * ¦'-'•jSaWH

Ò."' Caderno CUKKi.10 DA MAiNHÁ, Domingo, 14 de maio de 19b7

TMIS SEMPRE TÊNIS KARATÊ REMO

Vá o tênis ao povo
e o povo ao tênis

Impressionador, o interesse
despertado pelas quadras pú-

, Wicasl Tanta gente falou de-
Ias, tanta gente quis saber
em que local exato ficam,
quando serão inauguradas e
até que ponto serio públicas!
Houve quem nio acreditasse
e fosso li para ver. Todos
que assim procederam cons-
tataram já constituírem pa-
tente realidade as previsões• feitas. Não se transformarão
ís Quadras em campos de pa-
lada simplesmente porque,
nos dias de hoje, ji o sio.
Fas muito bem a garotada
que as invade. Merecêssemos
nós o privilégio de ser mole-
que e lá estaríamos, sem dú-
vida, a expandir energias e
recalques, fi provável que
seus ilustres ocupantes nio
tenham noção de sua espe-

. clalidade. Nem todo mundo
conhece demarcações de qua-
dras de tênis e pode haver
quem pense que aquilo é en-
feite. Cumpre que o tênl»
vá ao povo, para que o povo
venha a êle. Evidentemente,
pelas suas características, ja-
mais será difundido como ou-
tros esportes. Contudo, o nú-
mero da adeptos poderá tu-,
mentor e muito. Importan*
tfssimo seria que, num pri-
meiro contato, recebessem os
interessados alguma orienta-
ção. Magnífico, se a pessoa
encarregada de disciplinar o
uso dns quadras entendesse
um pouco do oficio, Peque-'nas advertências poderiam
abrir largas perspectivas.
Multo mais iácil ensinar do
que corrigir c Infinitamente
mais simples assimilar verda-
des consagradas do que des-
cobri-las por canta própria.
Algumas considerações po-
dem conduzir a resultados
surpreendentes. Um bom
principio é porta aberta ao
sucesso.

Imprescindível, também,
uma parede para trelnamen-
to. Consiste em espetacular
adversário, uma vez que nio
erra nunca. Quem estiver de-
sacompanhado pode valer-so
dela, multas vezes com van-
lacem. Os grandes campeões
não a dispensam, estão sem-
pre a desafiá-la.

Toda» as pessoal quo >e ma-
nlfestaram sobre as quadras
públicas laitlmaram seu pe-
queno número, embora se re-
jubliassem com a Iniciativa. O
prof. Muller, do Clube Na-
vai, considera de suma Im-
portincla o controle das mei-
mas, que deveria ser dido a
quem pretendesse desenvol-
ver ali um ideal e nio a um
funcionário qualquer que na-
quele local tivesse apenas o
seu relógio de ponto. A exem-
pio de outras cidades do mun-
do. pequenas taxas poderiam
ser cobradas, tributos esses
quo reverteriam em benefl-
cio dos próprios freqüenta-
dores.

A escassez de quadras e
conseqüente severidade no
regulamento dos clubes dlfl-
cultom a atuação dos que so
encontram em trânsito ou
não são associados, quando
não lhes impossibilita total-
mente o exercido. As qua-
dras públicas seriam a so-
lução.

O prof. Aguero, do Coun-
try Club, mostrou-se empol-
gado, prevendo nova fase pa-
ra o tênis, visto que valores
ds-rnnhecldos poderão mnnl-
festar-se. Afirma ser indispen-
sável boa orientação aos quo
se iniciam. Preferível, me-
nor «úmero bein dirigido do
qu? grande quantidade desor-
denada. Lamentavelmente o
conhecimento do tênis 6 mi-

nimo; muitos, que o prati-
cam desconhecem-lhe a téc-
nica.

Conta Aguero que, estan-
do recentemente no Sul, reu-
niu, para uma aula, a rapa-
zlada do lugar e, após inda-
gar de um a um como proce-
der para colocar a bola em
determinado ponto, constatou,
aliás, sem surpresa, que ape-
nas um procedia consciente-
mente. Todos os demais apre-
sentaram estapafúrdias solu-
ções, mesmo.os que, instlntl-
vãmente, agiam certo. E, com
certa ironia, concluiu; — "O
resultado.nio foi dos piores.
Houve quem matosas a cha-
rada. Incontáveis vezes tenho
feito o teste sem que apare-
sa um herói capaz de res-
ponder corretamente. Tudo
porque quase ninguém gosta
de se aprofundar e o tênis,
sendo ciência e arte, requer
estudo."

Também Gabriel Flgueire-
do, qua almoça e janta tênis,
manifestou-se sobre as qua-
dras públicas. Admite que
possam vir'a ser bem apro-
veltadas, contudo, nio basta-
rio, pois o tênis vem se ex-
pandlndo enormemente. O
número ds tenistas e o de
quadras cresce em assustado-
ra desproporção. — "Imagl-
nem — diz êle — quando eu
tinha dez anos c ganhei o
primeiro campeonato no Flu-
minense ,tlnha o clube exa-
tamente o número de Qua-
dras que tem hoje, nem mais,
nem menos. Aquela época os
sócios nio iam além de cinco
mil, hoje, se o Fluminense
tiver quinze mil, tem pouco."

Gabriel, puxando brasa pa-
ra sua sardinha, aliás, para
a nossa, acredita que a única
solução seria a cesiio de ter-
ras devolutas, nas imediações
do Drive-In, à entidade con-
troladora do tênis, na Gua-
nabara. Poderia então, a Fe-
deração Carioca, possuir suas
próprias dependências, ga-
gantlndo, dessa forma, o êxl-
to dos campeonatos que rea-
lixasse. Constitui, hoje, ver-
dadelro ato de arrojo a orga-
nlzaçío de torneios, tal a ca-
rénola de quadras, Quando
uma ou duas são Interditadas
para êsse fim, os demais as-
saciados põem a boca no
mundo. Dal o exagerado nú-
mero , de Inscrições. Todos
querem jogar, se os dlsputan-
tes têm preferência, que se
seja um deles. Pouco impor-
ta o brilho da competição.
Brota gente de todos as ca-
tegorias. Verdadeira avalan-
cha, Enfim, antes Isso do queaquele impossível campeona-
to de veterana» em que ape-
nas duas mulheres confes-
saram-se acima da Idade ml-
nlma limite (35 anos).

De uma coisa esteja certo,
sr. presidente da Federação
Carioca de Tênis: se as ter-
ras existem realmente, se são
devolutas, se outros clubes
obtiveram seu quinhão, tam-
bém nós havemos de conse-
gulr o nosso. Temos a velei-
dade de afirmar que Negrão
de Uma é amigo do esporte,
e, se viável o que pleiteamos,
sua resposta será sim.

TAÇA DAVIS

O assunto das quadras pú-
blicas de tênis cedeu lugar á
primeira vitória do Brasil, pe-Ia Davis Cup 1967. Brilhante
a atuação de Mandarino, ven-
cedor de três provas, Inclu-
slve da slngle contra o temi-
vel campeão luguslavo rilic.
Soframos, agora, a expecta-
tlva do jogo contra a Po-
lônia.

ÍRIS CARVALHO DE MENDONÇA

FLAMENGO, AMÉRICA
E ROTAFOGO LIDERAM
CERTAME DE JUVFNIS

Com o empate em branco no jogo Flamengo x
Botafogo, realizado no campo da Rua General Se-
veriano e a vitória do América sobre o Bangu, no
Estádio Proletário, o Campeonato Carioca de Juvenis,
ao terminar o seu primeiro turno, passou a apre-
sentar três líderes — Flamengo, Botafogo e América— com 17 pontos ganhos, enquanto o Fluminense,
que derrotou o Campo Grande, o Vasco, e o Olaria,
que derrotou o time cruzmaltino, ficaram na vice-
liderança, três pontos atrás.

Na próxima quarta-feira, será realizada a pri-
meira rodada do returno, apresentando os seguintes
jogos: Botafogo x Campo Grande, Flamengo x Ma-
dnrcira, Vasco x Portuguesa, América x São Cristo-
viio E-ngu x OJnria e Bonsucesso x Fluminense.

ÚLTIMA RODADA
Na rodada de ontem, o

empate sem gols entre Fia-
mengo e Botafogo não cau-
sou surpresa, assim como
a vitória apertada do Amé-
rica, no Estádio Proletário,
sobre o Bangu, por 1x0,
e ainda, a derrota do Vas-
co, na Rua Barlri, para o
Olaria, por 3x0, que fir-
mou sua posição de uma
das melhores equioes do
p-crente certame de juve-
nis.

Nos cHrrir 'oínr, o Fln-
rr'  ' !¦-••--•) |r»i«' ||;i».
rr.""lc -o (-ív^i (' --v-
P'T ?x1, no F I,-' "o IVvio
Fiil-o, o l'cv:•"¦"¦!•" vveu
ao M-d""c!>n per 1\"0, ri
lha, e, finalmente, Pcn.su-
cesso e São Cristóvão em-
pataram, por lxl, em Tui-
xeira de rastro.

O clássico Flamengo x

Botafogo foi bem dirigido
por Geraldino César e as
duas equipes jogaram as-
sim formadas: FLAMEN-
00 — Valkemaer, Marcos,
Srç"'o, Jonas e Tinteiro;
Rodrigues e Alcir; Zequl-
nha, Dionísio, Luiz Carlos
e Arílson. BOTAFOGO —
Wendel, França, Lincoln,
Queiroz e Botinha; Ademir
e Gustavo; Mane, Ferreti,
Mimi e Vítor.

Com os resultados de no-
tem, a classificação oficial
rio Campeonato fie Juve-
rns "r-ou pendo a E't>.":n-
x: l.c) Flnmcrgo, Ec'r-
1050 c AlV.áviCB, cnm 17-onies: 4°) Olnvla, 10; g.c)
Fluminense e Vasco, 1'.;
7.°) FovU<;vJs8. 13; 8C)
Bonsucc?so e Bangu, 8;
10.°) Madureira, 5; 11.°)
São Cristóvão, 2 e 12.°)
Campo Grande, 1.

Karatê tem o menor Campanha do CORREIO
índice de acidentes une universitários

OSS!
O Karatê á ensinado em

quase todas as partes do
mundo, sem limitação, de Ida-
de, como mostrou o documen-
to vindo do Japão, que diz
que o Karatê é praticado dos
seis aos 60 anos, sendo um es-
porte que disciplina e Integra
os praticantes na' sociedade,
fazendo-os respeitar uns aos
outros. Come modalidade es.
portlva tem teus regula-
mentos.

No Rio de Janeiro, o Kara-
té é orientado pela Federação
de Puglllsmo com seu presi-
dente, assessor técnico e pela
comissão técnica que limita
as competições de acordo
com as idades, e agora, é ori-
entado também, pelo CND.
Portanto, o que há contra o
Karatê no Blo de Janeiro?
Dizem que é perigoso, póls
respondemos: Perigoso são
todos os. esportes de luta do
rlng quando mal orientados,
sendo de competência de a
quem de direito, ter capacl-
dade suficiente para adminls.
trá-lo. Na publicação Arqul-
ves, da Escola Nacional de
Educado Física de número
21 com tradução e comenta,
rio do prof. Waldemsr Are-
no, há Informei que foram
enviados pela AIBA (Associe-
cio de Box Amador) da qualdestacamos os parágrafos 4,
5, 6 do citado trabalho:

A comunicado da. AIBA
contém dados sobre a Incl-
denota das lesões verificadas
em um grupo de 5 estudantes
da universidade de Queens-
land, na Austrália, cujos per-centuals slo os seguintes:

Nos diversos desportos ob-
servados:

Ruflby - 0,44,
Futebol — 0,30.
Olnittlce — 0,29.
Heckey — 0,25.
Judô — 0^1.
iexe — 0,17.
Basquetebol — 0,15.
Acidentes ocorridos nos

desoortos na Inglaterra:
Hipismo — do 1054 a 1062

oito casof,
Reme — Canoe 1960 a 62
68 afogamentos.

Motoclcllsmo — 58 a 62 —
45 acidentes fatais.

Alpinismo — 91 a 60 —
22 casos.

Rugby — em 62 — 11 casos.
Futebol — 7 casos.
Natação — Foram consta-

tados 2.000 afogamentos.
Box» — Profissional — 5

mortes.
Boxe «- Amador — de 46

a 62 — 9 mortes. (Nio deixa
de ser um esporte de grande
agressividade), ¦

Nos Estados Unidos, o ca-
destro da American Foot-ball

Coactie» Asseclarlon revela
que num período de 15 anos
foram verificados 430 casos
de acidentes mortais pela
prática do futebol americano.

Em 62 houve 43 mortes no
automobilismo, 32 no futebol,
sete no ciclismo, sete no hí-
pismo, seis no bssebol e qua-
tro no boxe. Com todos esses
dados estatísticos pergunto:
Quantos casos fatais já teve
o Karatê, aqui no Brasil, que
Já é praticado há 10 anos?
Quais os dados que provam
que o praticante de Karatê é
agressivo na sociedade, e que
outros de outro esporte nio
o sio?

A finalidade de qualquer
esporte de luta é competir, e
diz o médico praticante, Jor-
ge Martins de Oliveira: "VI
neste esporte, nio só uma óti-
ma ginástica para a saúde,
como também um veículo de
descarga das tensões negatl-
vas que i vida moderna nos
submete hoje em dia. Após
a praticado Karatê, senti-me
bem disposto e.como que ali-
aliviado de um firdo. Outra
coisa que me convenceu foi
< ausência de perigo maior
na .prática do Karatê, desde
que.o mesmo fosse praticadosob a orientação técnica de
competentes. Hoje sou um
crente nesse esporte ê sinto
que a disciplina, a rapidez eo respeito ao adversário, são
qualidades que o Karatê de.senvolve em alto grau no seu
prnMcante".

Resultado do exame de fal-xa até laranja na Kobukan:
Faixa Amarela

Cláudio Costa, Emanuel
Castro, Valdir Soares, Orses
Costa, E11I8 Souto, Oswaldo
Henrique,' Clpriano César,
Márcio Moutlnho, Marco Ar-
ruda, Orlando Amorim, José
Pontes.

Faixa Vermelha
Marco Bandeira, Otávio Ta-

vares, Ronaldo Barbosa, Joio
de Andrade, Sérgio Potasele,
Au ônlo Bento, Carlos Bue-
chen, Pedro Ponte, Carlos
Amllcar, Mário Silva.

Faixa Laran|a
Ugo Correia, Sldney Cor-

rela, Josuneu Evaristo, Luís
Otávio Silva, José Aguinaldo,
Jorge Martins.

Candidatos par* a Verde
Gilberto Rodrigues, Edivol-

do de Souza, Eroni, Antônio
Nilson, Hélio Batista, Alberto
Dávila, Rui Buarque e Alber-
to Levi.

Dia 2 de junho próximo, se-
rá realizado o exame para
verde na Kobukan.

Dia 16 terá na FCP reuniio
da comissão técnica de Ka-
rate.

LIRTON MONASSA \\

Começam a surgir os pri-
meiros resultados da cam-
panha que visa ao íortale-
cimento do remo guana-
barino, ' 

promovida pelo
CORREIO DA MANHA e
iniciada em maio do ano
passado, a qual tem como
objetivo principal a valo-
rlzsçfio do remo pelo estn-
dante universitário. Esta
meta, também da Federa-
ção Metropolitana de Re-
mo, vem sendo alcançada
pouco a pouco e a calma
em que se processa per-
mlte a sua consolidação,
evitando embaraços que
venham alterar sua estru-
tura, futuramente.

PRIMEIRO. EXEMPLO

Os aspirantes Oswaldo de
Castro Silveira Filho e
Manuel Francisco Marques,
do Grêmio de Remo e Ve-
Ia da Escola Naval, foram
os primeltos a aceitar o
apoio do CORREIO DA
MANHA. Procurando o
Diretor da Escola e dando-
lhe conhecimento do esta-
do lastimável em que se
encontrava sua ílotilha (há
vários anos que os barcos
nfio eram utilizados), este,
imediatamente, entrou em
entendimento com a Dire-
toria de Patrimônio do
Vasco da Gama, que se
prontificou a executar os
reparos necessários, por
preço bastante baixo. Até
o momento já foram re-
formados três ioles e de-
zesseis remos, dos quais
foram alargadas as pás, de
acordo com moldes moder-
nos, sendo que o restante
da ílotilha deverá ser en-
tregue até setembro.' Isto
possibilitará, brevemente, o
retorno aos treinamentos
de uma agremiação que já
.era considerada, pelos
pessimistas, extinta para o
remo.

Os estudantes das Esco-
Ias de Engenharia e Arqui-
tetura localizadas na Ilha
do Fundão, acompanham
com grande Interesse os
trabalhos que antecedem a
construção da garagem de
remo, cujo inicio depende
unicamente da liberação
da verba prometida pelo
ex-ministro da Educação,
prof. Moniz de Aragão,
agora reitor da Universi-
dade Federal do Rio de Ja-
neiro, e que lavrou o têr-
mo de abertura do livro de
atas do Clube de Regatas
Cilade Universitária, quan-

: do de sua .fundação.
istes trabalhos preliml-

nares que, segundo pala-
vras do próprio Reitor, vi-
sam a humanizar a Ilha,
são por êle comandados pes-

soalmente, quando de suas
Idas ao local, às segundas,
quartas e sextas-feirai.
Nestes dias o prof. Monta
de Aragão, mantém conta-
tos diretos com os estu-
dantes, sendo que o presi-
dente e o secretário da
Associação Atlética da Es-
cola de Engenharia, Ro-
drigo Barbosa e Silva e
Dagoberto Ornelas Rodri-
gues, respectivamente, têm
aproveitado tais contatos
para salientar o Importante
papel dos desportos na
humanização da Ilha, espe-
cialmente o remo, queservirá para unir mais o
universitário ao local de
estudo.

MAIS UNIÃO
Os estudantes são unü-

nimes em apontar como
grande amigo e colabora-
dor do esporte o prof.
Afonso Henrlques- de Bri-
to, diretor da Escola de
Engenharia, que muito tem
feito no sentido de apres-
sar a cristalização de um
sonho, que é o Clubo de
Regatas Cidade Universi-
tária. Por outro lado, pe-dem ao diretor da Escola
de Arquitetura, prof. José
Otacílio Sabóia, que em-
preste seu apoio a este mo-
vimento, reconhecidamente
de grande importância, e
no qual participa seu filho,
o universitário José Ota-
cilio Sabóia Filho, remador
botafoguense, que, ainda
principiante, desponta co-
mo valor. A adesão plena
dos alunos da Arquitetu-
ra é importantíssima, ago-
ra que pouco falta para
que o objetivo seja alcan-
çado.

O presidente do Conselho
Nacional de Desportos, ge-
neral Elói Massey de Oli-
veira Menezes, é o homem
em quem os universitários
e todo o remo brasileiro
depositam enormes espe-
ranças. A visita que fêz
à Ilha, quando do inicio
da campanha do COR-
REIO DA MANHA, reper-
cutiu amplamente nos
meios estudantis e se cons-
tituiu num fator muito lm-
portante para o prossegui-
mento dos planos àquela
época somente esboçados.
A ílotilha por êle prome-
tida, naquela ocasião, já
tem espaço reservado na
garagem que, brevemente,
começará a ser erguida, o
que representará o inicio
de uma fase de transfor-
mações profundos nos do-
mínios da canoagem na-
cional, transformações tão
necessárias para a afirma-
ção do Brasil no cenário
coniinental.

WILSON REEBERQ

Ester Bueno
a caminho do
quarto título

ROMA (Reuters-CM) — Ma-
ria Ester Bueno classificou-
se para enfrentar a italiana
Lea Perlcoll nas semi-finais
das simples femininas do
Campeonato Italiano de Tè-
nis em quadra de grama, on-
tem nesta capital.

Ester Bueno derrotou a so-
viétlca Gallna Bakscheva por
S a 4, e 6 a 2. Ester Bueno
é" tricampeã deste Torneio.

Sua oponente, Pericoli, a
única jogadora não cotada a
chegar às últimas quatro
partidas venceu Gail Sher-
riíf, da Austrália, por 6x1 o
(Si.

A outra semi-final será en-
tre as australianas sra. Jan
0'Nelü, ex-mlss Lehane, o
Lesley Turner.

Jiri 0'Nnnill venceu miss
Durr, da França, por 6x1,
8x0, e miss Turner bateu a
inglesa Virgínia Wade por
6x2, 6x2.

As australianas dominaram
suas oponentes, com jogo"tpurado.

Jogando fria e calculada-
mente, Ester Bueno forçou a
russa a correr na quadra,
para enfrentar volelos bem
colocados.

Bakscheva só ameaçou na
primeiro parte do primeiro
set, quando chegou a liderar
por i a 2.

Mas a brasileira marcou
nove games sucessivos para
vencer o primeiro set por
6x4, e liderou o segundo,
até 5 a 0.

Acabou vencendo o segun-
do por 6 a 2, após breve rea-
ção da russa.

BUENOS AIRES (Reuters-
CM) — A campeã nigenlina.
("i iúiiir, Noimu Büyion, e o
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A ccrhidnifl reii/osa etc-
tuuu-se na B".;ilkn do San-
lí^simo Sacrameric, perante
elevado número de pessoas,
especialmente familiares dos
noivos e esportistas.

REMADORES ALEMÃES
NÃO DEIXAM ADAM
TRARALHAR EM PAZ
RATZEBURG, Alemanha Ocidental (de Edison Fi-
delis de Assis, especial para o CORREIO DA MA-
NHA) — Ratzeburg é o melhor recanto da Alemanha
para se treinar remo, o lugar onde êsse e3porte é o
mais praticado. Durante os treinamentos, de um lado
movimentam-se barcos a vela e motor, do outro só
barcos de regata e o mais importante é que cada
um apesar da diferença, respeita integralmente o
outro. A cidade é um lugar tranqüilo e lindo e é
não goste de assim çhamá-la, ficando satisfeito com
chamada de cidade ilha, embora o povo de cultura
o nome de Jager-Stadt, que significa cidade do sol'
dado, pelas suas tradições .

Ademar
renova
com Fia

Jager-Stadt, que signi-
fica cidade do soldado, pe-
Ias suas tradições. O prof.
Carl Adam e o seu asais-
tente Rufeis, são funcio-
nárlos da Academia e aos
sábados têm um trabalho
desdobrado. í comum as
carretas encherem-se de
seis a oito barcos cada
uma. Além dos adeptos lo-
cais, são vários os visitan-
tes que chegam de auto-
móveis com os seus barcos
a reboque. Ao raiar o dia,
o professor Carl Adam não

Fia fabrica
e lança
três barcos

O Flamengo lançará
nas águas tia Lagoa Rodri-
gc de Freitas, .lia 28 do
corrente, três modernissi-
mos barcos de corridas in-
teiramente construídos nas
suas carpintarias, da Gá-
"ea. Um sklff, um dois
sem patrão e um quatro
com patrão, dotados de
braçadeiras de nylon sui-
ças foram construídos de
acordo com os desenhos
dos mais modernos barcos
russos, trazidos pelo técni-
co Buck. Os remos tam-
bém fabricados na Gávea
ilo inteiramente revolu-
clonírlos. A ecrimô"'a r>.i-i
nvo*rtma'"a para íii lPli
O .'"lá í'. ~UÍd3 C:2 U '1
: W"'o no res. auvan-
to da Gávea, para o
i.nal fwín convidados ,ior-
nalistas, dirigentes e des-
portistas. Na ocasião serão
entregues os prêmios aos
campeões de 1966.

tem mais sossego e passa
o dia todo a orientar todo
mundo. A sua distância
preferida é os SOO metros
quatro a cinco vezes cada
barco. Isso ocorre nesta
cidade, como já vimos,
porque ela é onde melhor
se treina em lôda a Ale-
manha, pois as outras que
poderiam servir para a
divulgação do remo, são
ocupadas por canal cuja
utilidade é servir para
transporte comercial. O
desejo do povo alemão de
servir ao ar livre é que faz
Ratzburg a capital do re-
no.

Nadadores
paulistas
vêm sexta

SAO PAULO (Sucursal)— Oí nadadores paulistas
ciue disputarão na Guana-
baia mais uma eliminató-
ria com vistas à formação
da equipe brasileira, que
irá aos jogos Pan-Ameri-
canos no Canadá, seguirão
na próxima sexta-feira pa-
ra o Rio de Janeiro. Os
bandeirantes viajarão por
ônibus especial, chefiados
pelo presidente da entida-
de sr. Berel Bin.

O Conselho Técnico de
Assessores de Natação da
CBD de acordo com a on-
fc/i'a(,'fiii do COB marcou
as eHminatórias para
apontar os nadadores brasi-
'dros nara o Fan-Ameri-
caro, r.o sái.t üo e domin-
í;o próximos, na pisrina
do Fluminense, nas I.aran-
jeiras. Os cariocas já es-
tão preparados e o con-
fronto será dos mais movi-
mentados.

Ademar assinou, ontem,
no Maracanã, depois do
Fla-Flu, o seu novo con-
trato com o Flamengo, com
duração até o dia 31 de de-
zembro do ano em curso.
O artilheiro do Roberto
Gomes Pedrosa, receberá
mensalmente, entre luvas
e ordenado, a importância
de mil trezentos e cinqüen-
ta cruzeiros novos.

" 
APRESENTAÇÃO

Os jogadores do Flamen-
go, que foram dispensados
ontem, depois do jogo, re-
tornarão ao trelanmento
na terça-feira, à tarde,
quando serão submetidos a
exercícios de ginástica.

. Quarta-feira, os rubro-ne-
g-os estarão exercitando-se
novamente, preparando-se
para a excursão ao Velho
Mundo, para onde viajarão
quinta-feira, por via aé-
rea.

Botafogo
lidera
atletismo

Silvina das Graças, do
Botafogo, com o resultado
de 25,7, nos 200 metros, foi
a melhor atleta da compe-
tição da tarde de ontem,
na pista Célio de Barros —
Maracanã — durante a
competição FARJ, em sua
segunda edição, com atle-
ta- do Botafogo, Flamengo
t Flumnense. O Botafogo
graças a performance da
maioria dos seus atletas
está na liderança do Troféu
que prossegue hoje, no
mesmo local, com início
previsto para às 15h. Os
vencedores de ontem, fo-
ram os seguintes: 200m:
Silvina das Graças (Bot),
25,7; altura: juv. feminino:
marielson Silva (Flu)
IniTC: 800m. iuv. ma?c
Paulo Leal (Bot) 2-Ml.v
lOOm Jtcl Ccsla (Fia) lOO;
revorxmenlo 4xl00m juv.
íemin.: eaulpe do Flu-
Disco: Neide dos Santos
(Bot) 35m58; Fêso: Ubira-
jara Silva Ramos (Bot)
13m88; 400m barreiras:
Guaraci Mendes (Flamen-
go: 55,7).

PISTA E CAMPO

Transferência é um
mal para os atletas

No artigo passado refe-
rimo-nos sobre a situação
do atleta Afonso Coelho da
Silva que mudando periò-
dícamente de clube acumu-
lou um passivo negativo
em sua vida atlética, a pon-
to de, no momento, estar
ameaçado de não fazer par-
te da equipe para o Pan-
Americano, muito embora
êsse atleta esteja em boa
forma física e técnica e em
condições de brilhar desde,
é claro, que tenha meios. A
alegação, até certo ponto
primário, é de que o atle-
ta rubronegro é velho e
agora só têm vez novos
valores pois esses trazem
algo mais para o Brasil. £
bom que se diga: esporte
não tem idade: o melhor é
melhor, seja velho ou mõ-
ço.

Essa história de velhice
e de algo mais pode ser as-
sim explicada: Em 1956,
estava.no Brasil o excelen-
te técnico Eugene Don
Kinzle, antigo titular da
seleção dos Estados Unidos,
em várias olimpíadas. De-
pois de treinar os seis atle-
tas olímpicos da ocasião,
propôs-se a,acompanhar a
equipe nacional até Mel-
bourne, desde que lhe
custeassem a passagem,
pois o seu vinculo contra-
tual terminara pouco antes
do embarque.

É escusado dizer que êle
não foi à Austrália sòmen-
te porque um dirigente
qualquer negou-lhe êsse di-
reito, sob a alegação de
que êle não iria trazer nada
para o nosso País.

Talvez a medida pare-
cesse lógica, mas esquece-
ram, porém, da equipe a
qual muito seria útil o
técnico.

Mas o nosso assunto de
hoje é mais colocar em
destaque o problema trans-
íerências dos atletas, ma-
nobra que quase sempre
traz prejuízo futuro, como
já está sendo vítima Afon-
so Coelho, o exemplo da

nossa tese. É o caso dos
atletas que se transferiram
àz 3otafogo para o Flumi-
nense. alguns, como José
Luiz de Souza, e outros, no
início de sua ascensão. A
saída dos atletas alvine-
gros para às Laranjeiras
deveu-se, n a t uralmente,
pelo reconhecimento ao
técnico Genaro Simões, re-
centemente contratado pe-
Io grêmio tricolor. Eviden-
temente que deixando o
Botafogo, Genaro Simões
tinha culpa no acompanha-
mento de seus ex-coman-
dados do Botafogo. Se
houve influência do técni-
co, foi um trabalho negatl-
vo cujos efeitos não tarda-
rão a aparecer. Mas, não
aceitamos essa hipótese,
por ter sido Genaro um
grande atleta e colocar o
esporte-base acima de
qualquer paixão.

As transferências então,
foram feitas por iniciativas
dos atletas, uns por sabe-
rem o que queriam, ou-
tros só pelo gosto de trans-
íerir-se. A experiência nos
mostra que em cada trans-
íerência sem motivo, só
pelo prazer de mudar de' clube, o sucesso se limita
a uma série de fatores, pois
o participante necessita,
antes daquela ambientação
que, de graça, deixou no
clube onde se formou ou
defendeu por algum tem-
po. Não quer isso dizer
entretanto, que se negue o
direito e o beneficio das
transferências em alguns
casos. Condenável é trans-
íerência para ficar solida-
rio com alguém ou por
simples impulso.

Realizou-se, ontem, e
continua hoje na pista: Cé-
lio de Barros — Maraca-
nã — mais uma disputa da
Federação de Atletismo do
Rio de Janeiro. Está certo
o sr. Aluisio Caminha, pre-
sidente da entidade, mar-
cando competições para lá,
pois essa é a única forma
em que o Governo do Es-
tado poderia olhar para as
Instalações daquela pista.
Mas o atletismo carioca
está se prejudicando por.,
não conseguir levar ao lo-
cal sequer 50 pessoas. Não
há atleta, que se entusias-
me ao competir sozinho.

ULISSES LAURINDO

ACONTECEU NO GREEN

Americanos arrasadores
lideram Taça Nações

A equipe dos Estados
Unidos disparou na irente
da Taça das Nações, que
teve a sua primeira etapa
disputada ontem, no cam-
po do Itanhangá. Livrando
uma vantagem de 15 atro-
kes sobre a equipe da Es-
cócia, que vem na segunda
colocação, o foursome ame-
ricano tem praticamente
assegurado o título da tra-
diclonal taça que reúne os
associados estrangeiros que
jogam no Itanhangá.

OS DESTAQUES

Apresentando uma equi-
pe coesa, constituída de
Jimmy Sheperd, John Styl-
lianos, Donald Ogdon e
Laruffa, os americanos as-
sinalaram 208 pontos, esco-
lhidos os três melhores re-
sultados entre os seus in-
tegrantes. Styllianos, que
assinalou 79 — 12 = 67, foi
o melhor escore obtido em
toda a competição e valeu-
lhe ainda o primeiro lugar
no sweepstake que foi jo-
gado em paralelo. Profun-
do conhecedor dos greens
do clube, sendo mesmo
quem talvez melhor os co-
nheça, Styllianos teve em
Ogdon um bom parceiro,
mercê do seu resultado de
83 — 10 = 73.

O dono da tarde foi, po-
rém, Jimmy Sheperd, que
jogou um sensacional gross
de 72, igualando o par do
campo, o que há muito não
era alcançado. Mesmo jo-
gando das marcas amare-
Ias, Jimmy, que é talvez o
maior batedor de madeiras
do clube, atuou primorosa-
mente, e parece haver
reencontrado um jogo dlg-
no do seu antigo handtcap.
Nossos votos, para que pos-
samos brevemente enfren-
tar os nossos amigos do Rio
da Prata, com jogadores
scratch, ou mesmo de han-
dicap positivo.

OS DEMAIS

A equipe escocesa assi-
ralou 223 pontos nel, se-
guinde-se a cia Suécia com
229 e finalmente a do Bra-

sil-A, que assinalou 235
net. Mário Vaz de Mello,
Fábio e Armandinho esti-
veram em tarde pouco ins-
pirada e todos assinalaram
78 net, o que dispensa
maiores comentários.

Hoje à tarde, disputa-se
a etapa derradeira, pa-
recendo tarefa dificílima
aos demais competidores
sobrepujar a equipe ame-
ricana. Em golfe, porém,
tudo é possivel...

. DIVERSAS

Causando ainda ace»os
comentários, a nova tabe-
Ia de handicaps afixada na
pedra do vestiário do Ita-
nhangá, alguns queixando-
se do rigorismo do novo
controlador de handicaps
— D. Ogdon, enquanto ou-
tros mostram-se satisfeitos.
Fábio Egypto é o mais in-
conformado, porque teve
seu handicap fixado em 7,
idêntico portanto ao do
campeão do clube Douglas
Macfarlane. Entre o voze-
rio das discussões, um fato
apenas parece não merecer
restrições: era realmente
necessário revisionar e mo-
ralizar os handicaps de di-
versos "pistoleiros" que en-
vergonhavam e constran-
giam seus companheiros de
clube, com resultados esca-
moteados, para abiscoita-
rem as competições mais
importantes.

Certo ou errado, D. Ogdon
merece o apoio de todos,
principalmente na vigilân-
cia dos resultados viciados
para a definitiva moraliza-
ção da controvertida quês-
tão.

Luiz Humberto Pereira,
deu a nota de humorismo
na tarde de ontem. Figura
das mais populares e sim-
páticas do clube, o elegan-
te jogador que é handicap
!). assinalou um gross dc
118. uma vez que jogou se-
guidamente cinco bolas no
rio que corre paralelo ao
fairway do 18, anotando
portanto um total de 16' ta-
cadas neste buraco.
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QUATRO DECIDEM TRÊS
BARCELONA
NEGA SILVA
A BANGU

A Diretoria do Bangu
recebeu, ontem, uma car-
ta do Barcelona, comuni-
cando que não poderia
aceitar, a proposta do clu-
be carioca para o emprés-
timo do ponta-de-lança
Silva, por considerar o ata-
cante indispensável à sua
equipe, e pela certeza de
que a Federação Espanho-
Ia, irá permitir mais de
dois jogadores estrangeiros
no campeonato espanhol.
... O ponteiro Peixinho,

¦ por sua vez, apresentou-se
ontem, à tarde, na Vila''Hípica, mas a presença no
jogo de hoje, foi vetada,
por Martim Francisco. Pei-
xinho ficará emprestado ao
Bangu durante 40 dias,
mediante 10 mil cruzeiros
novos.

Durante todo o dia de
bntem, na Vila Hípica, os
jogadores bangüense com-
pletaram a documentação
exigida para a viagem aos
Estados Unidos, pois, ;ama-
nhã,. deverá ser confirma-'do o roteiro da viagem pe-
lo empresário Stan Mcil-
vaine, que prevê 12 jogos
no Texas, Los Angeles o
Nova York, Toronto e Ota-
vra, no Canadá.

SÃO PAULO
E VASCO
DE MANHÃ

CORINTIANS FICOU
APENAS NO EMPATE
COM O SANTOS: lxl
SÃO PAULO (Sucursal) — Depois de ser melhor
time no l.o tempo e só empatar por 1 x 1 (Flávio
aos 36 e Pele aos 44 minutos), o Corintians decaiu
de produção na fase final e o Santos, com Pele
em noite de talento, esteve por vencer, mas tudo
ficou sem mudança no placarei. A renda foi de
NCrS 123.504,00 e Armando Marques serviu de
árbitro.

As duas equipes foram assim apresentadas na
Pacaembu: Corintians — Marcial, Jair Marinho, Di-
tão, Clóvis e Maciel; Dino e Rivelino; Bataglia (Mar-
cos). Flávio, Silvio (Bené) e Gilson Porto. San-
tos — Cláudio, Carlos Alberto, Joel, Orlando e Ril-
do; Zito (Lima), e Clodoaldo (Buglé): Wilson
(Ismael), Toninho, Pele e Abel.

EQUILÍBRIO
O Corintians mostrou-se

melhor estruturado na pri-meira fase, mas nem por isso
conseguiu transformar sua
superioridade tática em gols
que compensassem o decrés-
cimo de produção evidencia-
da na fase fina), quando o
jogo pertenceu mais ao time
do Santos.

Aos 36 minutos surgiu o
primeiro tento, quando Ba-
taglia cobrou a falta queOrlando cometera ém Flávio
e este subiu para cabecear
de forma inapelável a Cláu-
dio. Aos 44 minutos, Abel lu-
dibriou três adversários, pas-sando no meio de Jair Ma-
rinho e Bataglia e depois porDitão e cia linha de funcio fêz

a bola correr rasteira paraToninho falhar r.a conclusão,
mas Pele que vinha acompo-
nhando o lance aproveitou a
falha do companheiro e es-
tabeieceu o empate de lxl.

Com êsse resultado o San-
tos manteve a escrita de í)
anos, pois desde setembro de
1958 o Corintians não conse-
gue vencê-lo. A grande figu-
ra da noitada de ontem íot
Pele que sempre sozinho le-
vou o pânico à área alvi-ne-
gra, enquanto que do lado
cprir.tiano o trabalho de real-
ce pertenceu a Bataglia, tam-
bém merecendo destaque e
comportamento dos goleirosCláudio e Marcial com in-
tervenções oportunas, man-
tendo o lxl.
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ATLÉTICO
JOGA NO
PARANÁ

SAO PAULO (Sucursal)
-— São Paulo e Vasco des-
pedem-se, hoje, do Cam-
peonato Roberto Gomes Pe*
drosa, numa partida mati-
nal, sem maiores atrativos,
em que o time dirigido or
Pirilo, espera continuar no
caminho da reabilitação e o
Vasco ainda é a mesma
incógnita, alternando resul-
tados bons com maus, sem
que Zizinho chegue a uma
conclusão.

Na arbitragem estará o
carioca Gualter Portela Fi-
lho e as duas equipes de-
verão formar assim: São
Paulo — Picasso; Renato,
Belini, Dias e Edilson; Lou-
rival e Nenê; Válter, Pra-
do, Adilson e Canhoto:
Vasco: Pedro Paulo; Jorge
Luiz, Ananias, Fontana e
Oldair; Maranhão e Dani-
lo Menezes; Luizinho, Bian-
ohini, Nei e Morais.

O atacante Paulo Bim,
que estreou bem contra o
Flamengo, na partida amis-
tosa efetuada em Brasília.
quando, inclusive, marcou
o primeiro gol vascaino,
está cotado para entrar no
segundo tempo, enquanto o
ponta de lança Adilson,
não veio com a delegação,
estando fora de cogitações.

O São Paulo apresentará
a mesma equipe do último
jogo, com Renato, Lourival
e Prado substituindo, res-
p e c t ivamente, a Osvaldo
Cunha, Fefeu e Babá, que
ainda não se recuperaram
das contusões sofridas.

CURITIBA (SP-CM) -
Ainda com a esperança de
obter sua primeira vitória
no Campeonato Roberto
Gomes Pedrosa, onde ape-
nas conseguiu três empates
e três pontos ganhos, além
de uma série de derrotas,
o Ferroviário enfrenta, na
tarde de hoje, no Estádio
Dorival de Brito, a equipe
do Atlético, numa partida
que poderá apresentar
equilíbrio.

O mineiro Silva David
atuará na arbitragem, de-
vendo os dois times jogarassim escalados: Ferrovia-
rio — Luiz Fernando, Ka-
valis, Ceconi, Caçula e Pi-
nheiro; Renatinho e Mar-
tins; Sidnei, Paulo Vecchio,
Nilzo e Gijo. Atlético: Lui-
zinho; Variei, Grapete, Díl-
sinho e Décio Teixeira;
Vanderlei e Amauri; Buião,
Lacir, Roberto Mauro e Ro-
naldo.

As ausências dè Vander
e Santana continuam a ser
sentidas na equipe minei-
ra que, se experimentar um
resultado adverso, na tarde
de hoje, pode provocar a
demissão do treinador Gér-
son dos Santos, cujo tra-
balho à frente do time atle-
ticano não vem agradando
à sua imensa torcida.

O Ferroviário, que antes
do certame era apontado
como a mais fraca equipe
disputante, confirmou pie-namente este conceito, não
conseguindo uma única vi-
tória até então, pretenden-
do quebrar hoje esta es-
crita.

CRUZEIRO
ENFRENTA
BOTAFOGO

BELO HORIZONTE (Su-
cursai) — Sem mais pre-
tensões ao título, Cruzei-
ro e Botafogo, despedem-
se, hoje à tarde, do Cam-
peonato Rooerto Gomes
Pedrosa, em partida a ser
disputada no estádio Mi-
nas Gerais, na qual a equi-
pe carioca.Atuaré mais uma
vez, desfalcada, agora, dé
Leônidas e Dimas, que se-
rão substituídos por p;U|.
listinha e Valtencir, res-
pectivamente. o time mi-
neiro, por sua vez, não
contará com Tostão, queterá Wilson Almeida, co-mo substituto, sendo quena direção da equipe esta-ra o auxiliar-técnico Ade--mo já que Aírton Morei-re, dirige o time misto naexcursão pelo exterior.
_ Salvo modificações neúltima hora, as duas equi-

pes iniciarão a partida coma seguinte constituição:
Cruzeiro — Raul; Pedro
Paulo, João Carlos, Procó-
pio e Neco; Wilson Piazza
c Dirceu Lopes; Natal,
Wilson Almeida, Evaldo eDalmar. Botafogo — Cáo-Joel, Carlos Alberto, Pau-
listinha e Waltencir; Nei eGérson; Rogério, Enos,
Afonsinho e Lula.

Na direção tia partidafuncionará o Juiz Aírton
Vieira de Morais, da FCF,
que terá como auxiliares
doi árbitros da Federação
Mineira de Futebol.

DESTAQUES
Ademar e Jorge Vitorio foram grandes figuras do Fla-Flu da tarde de ontem

FLA JOGA MELHOR
MAS FLU EMPA TA

Em jogo pobre de técnica,
mas que teve nos seus dois
gola a nota de grande desta-
que. pela categoria como fo-
ram assinalados por Ademar,
aos 35 minutos do primeiro
tempo, e Mário, aos 31 minu-
tos da fase complementar,
Flamengo e Fluminense cm-
pataram por 1 a 1, ontem à
tarde, no Estádio Mário Filho,
que recebeu um público de
apenas 10.727 pagantes, que
propiciou uma renda de ...
NCrí IG.761,45, afora 4.342
menores gratuitos.

Por ter tentado atingir Ro-
drigues, que em lance ante-
rior havia se chocado violen-
tamente com êle, Denílson foi
expulso de campo, aos 30 mi-
nutos do tempo inicial, pelo
juiz Frederico Lopes, que te-
ve uma atuação correta na
partida. Na preliminar, com
tranqüilidade, os juvenis do
Fluminense derrotaram os do
Campo Grande, por 2 a 0.

1? TEMPO
As duas equipes formaram

com: Flamengo — Marco Au-
rélio; Murilo, Jaime Ditão e
Paulo Henrique; Carlinhos e
Américo (Jarbas); Pedrinho,
Fio, Ademar (Jair) c Rodri-
gues. Fluminense — Jorge
Vitorio; Oliveira (Jorge),
Valtinho, Altair e Bauer; De-
nílson e Roberto Pinto; Jor-
ge Costa (Samarone), Cláu-
dio (Gilson Nunes)), Mário
e Lula.

Em razão de as duas equl-
pes estarem praticamente fo-
ra do turno final do Gomes
Pedrosa, tanto o Flamengo
como o Fluminense iniciaram
e mantiveram, durante meia
hora, o jogo em ritmo lento,
com excessos de passes late-
rais, c sem qualquer senso de
penetração nas duas áreas,
foiçando as defesas, que atua-
vam tranqüilas.

Somente aos 30 minutos, a
torcida foi sacudida com *
expulsão de Denílson e, par-ticularmente, a do Flamengo,
cinco minutos depois explodi-
ria com um gol espetacular
marcado por Ademar, numa
virada sensacional da quinada pequena área. Dal até ofinal do primeiro tempo, a

partida transcorreu totalmen-
te apática.

í» TEMPO

Para a segunda fase, os
dois times trouxeram o mes-
mo espírito dc luta, desinte-
ressado, principalmente o
Flamengo que, sentindo
mnior domínio cm campo, fa-
ciütava nas jogadas, não dan-
do aproveitamento aos bons
passes de Rodrigues, que a
todo instante batia a Olivei-
ra, levando o pânico & defesa
tricolor, já temerosa do seu
goleiro Vitorio, que atuava
machucado no ombro es-
querdo.

Num descuido da retaguar-
da mbronegra, o lateral Oli-
veira, quo passara para o
apoio, conseguiu enfiar umabola para Mário, que, cm
uma virada' também espeta-
cutar, Jogou a bola nas redesde Marco Aurélio, que foiatrapalhado por DI'ão.

Daí até o final da partida,os dois limes aceleraram oritmo em campo e, por duasvezes, porderam a chanca davitória: Ademar, num chuteesquinado da linha de fundo,
e Gilson Nunes que, ao invés'de chutar a gol da pequenaárea, tentou driblar a Muriloe perdeu a jogada.

À MARGEM DO CAMPO
Ainda que os seus presidentes venham a ser sur-preendidos em efusivos cumprimentos recíprocos aCBD e a Federação Carioca de Futebol caminham 

'pa-
ra um esfriamento indisfarçável de suas relações Vi-veremos, talvez, para assistir a um inacreditável pactoCBD-Federaçao Paulista, em campo oposto às Federa-
ções Carioca e Mineira."

Quando publiquei essa informação no dia 10 dcfevereiro deste ano, analisando as eleições presiden-cmls_ na Federação Carioca, o sr. Otávio Pinto Gui-marães considerou a hipótese impossível. O que hojenão lhe abona muito a visão política dos acontecimen-
tos no futebol brasileiro, que precisou de apenas trêsmeses para tornar real o inacredttáueí,

Jogo impossível

Aíttrítm Francisco prestou, a declaração mais cuno-sa do ano: o Bangu vai marcar os seis gols de queprecisa para obter a classificação e provavelmente o
fará em 20 minutos. O raciocínio de Martim é mate-màhcamente preciso: em 45 minutos qualquer ataque
pode receber 45 lançamentos em profundidade, e num
período tao longo, seis gols são até uma hipótese mo-desta.

Realmente, não duvido que o ataque do Bangucom Paulo Borges, seja capaz de marcar meia-dúzià
de gols, uma dúzia até. Creio, entretanto, que Martimerrou o cálculo por um detalhe insignificante: do ladode lá, ou seja, contra o Bangu, quem vai jogar é oPalmeiras, que já está classificado, não tem qualquerinferisse na vitória, mas também nenhuma vontade

de levar tantos gols. E se entrasse em campo um ei-dadao chamado Cernir da Guia, garanto que, dos45 minutos citados Pe!o treinador como exemplo 15pelo menos iriam ser consumidos pelo talento desseadmirável jogador.
Martim devia estar num dos seus dias de excclen-te bom humor quando emitiu uma opinião tão esniri-tuosa assim. '

Bons pelo meio

Meu "ranking" particular dos médios que parti-aparam do Campeonato Roberto Gom*s Pedrosa-1 
felino- 

2) Ademar da Guia; 3) Dirceu Lopes'4) Sérgio Lopes; 5) Jarbas; 6) Ocimar; 7) GersonJarbas pagou o preço da fama de Carlinhos, perdendoa posição titular quando era um dos melhores joga-dores cariocas do Campeonato. E Jaime foi o grandeausente, ele que se tornara o segundo craque da tem-porada de 1966, abateo apenas de Paulo Borges. Secometo injustiça, é com algum médio do Ferroviárioou do Internacional, times que não vi jogar. Mas nãocreio na possibilidade.

Os políticos

Que autoridade pode atribuir a si mesmo a Fe-deraçao Carioca de Futebol para condenar procedi-mentos políticos, diante da convocação de jogadorespara o escrete? Que fossem chamados 5 de cada clubeque disputou o Roberto Gomes Pedrosa, ainda haveria

ACHILLES CHIROL

meio de invocar a coincidência, embora aparentemen-te cínica. Entretanto, a convocação de Jair-inho, emdetrimento de Edu, é um acinte ao bom senso. 6 cri-terio de convocar jogadores dos clubes participantesdo Campeonato nao poderia, por analogia, ser apli-cado a um atacante de qualquer desses clubes nueesteve fisicamente impossibilitado de atuar durantemeses, e que sabemos não terá condições de jogo *,o
Torneio de Seleções.

Se o América aceitou com passividade a exclusãoae Edu, cometeu um erro imperdoável contra o seupróprio prestigio. Mas se a iniciativa da omissão par-Hu do clube — para afastar Edu das tentações doCastor_ de Andrade, que deseja levá-lo para Bangu— então deixo o xingamento por conta dc cada ameri-cano em desespero.

Ao ataque

O San Lorenzo, que dentro de alguns dias estarálio Kio para disputar um muito oportuno torneio in-ternacional con^ America, o Vasco e o Nacional, deMontevidéu, está\itad0 no Suplemento Mensal deabril da revista El Gráfico em condições muito-ani-madoras para os torcedores cariocas: é a equipe maisofensiva do Campeonato Argentino.
Em seu comentário, a revista considera o San Lo-renzo "exemplo da concepção que teria de ser dou-trina ou media habitual de todas as nossas equipes:ataquem, mesmo que não saibam",
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VA GA S
Bangu x Palmeiras, no Rio, e Grêmio x Púrtuguê-

sa, no Sul, são as grandes atrações da última rodada
do turno de classificação do Campeonato Roberto Go-
mes Pedrosa, em que a equipe carioca é a menos fa-
vorecida, pois terá de vencer seu adversário por uma
contagem igual ou superior a 6 a 0, para obter o di-
reito de superar o Internacional, na série A, pelo saldo
de gols, para chegar ao turno final do certame.

Na série B, se o Grêmio vencer e o Palmeiras
perder, a Portuguesa estará afastada do turno final.
Contudo, se o campeão paulista e a lusa ganharem, os
gaúchos sobrarão da fase decisiva do campeonato. Em
caso de empate entre Palmeiras, Bangu, Grêmio e Por-'tuguêsa, a lusa também sobrará. Finalmente, se o Pai-
meiras fôr derrotado e a Portuguesa vencer, esta ficará
classificada, enquanto o Grêmio e o campeão paulistadependerão dos gols que marearem, para se saber quemobterá maior saldo. ,

Existe, ainda, a possibilidade da derrota do Pai-
meiras e um empate em Porto Alegre, o que deter-
minará a classificação do Grêmio e da Portuguesa,
com a conseqüente eliminação do Palmeiras, hlpóte-
se que só prevalecerá, se o Bangu ganhar por uma
diferença igual ou superior a 3 gols.

Nas demais partidas, sem maiores atrativos, esta-rão em ação: .São Paulo x Vasco, no Pacaembu; Cru-
zeiro x Botafogo, no Mineirão; Ferroviário x Atlético,
em Curitiba.

SITUAÇÃO
Dentro das duas séries, é a seguinte a situação dos

principais aspirantes à classificação para o turno final:
Série A — 1.9) Corintians: 14 Jogos, 9 vitórias, 3 em-
pates, 1 derrota, 21 pontos, 28 gols contra 15; 2.9) In-
ternacional: 14 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 3 derro-
tas, 16 pontos, 18 gols contra 16; 3.°) Bangu: 13 jogos.8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 14 pontos, 16 golscontra 19.

Série B — 1.9) Palmeiras: 13 jogos, 6 vüórias,
5 empates, 2 derrotas, 17 pontos, 29 gols contra 21; 2.9
Grêmio: 13 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 17 pontos,19 gols contra 10; 3.9) Portuguesa: 13 jogos, 6 vi-
lórias, 4 empates, 3 derrotas, 16 pontos, 23 gols con-
tra 17.

BANGU QUER GOLS E
PALMEIRAS A VITÓRIA
Em partida que Irá definir a situação das duasequipes, com vistas à classificação do turno final doGomes Pedrosa, Bangu e Palmeiras jogam na tardede hoje — a partir das 16h — no Estádio Mário Filho.Os bangüenses tentarão uma goleada para alcançar feclassificação pelo saldo de gols, o que constitui uma

possibilidade remota, enquanto o Palmeiras necessitada vitória, pois a derrota poderá eliminá-lo da etapafinal do certame.
As duas equipes, salvo alterações de última horaserão as seguintes: Bangu - Ubirajara; Cabrite, LubAlberto, Pedrinho e Ari Clemente; Jaime e Ocimar*Paulo Borges, Parada, Aladim e Zé Carlos. Palmeira»— Valdir; Djalma Santos, Baldochi, Minuca e Ferrari*Dudu e Suingue; Gallardo, Jair Bala ou Servillo Cé-sar e Rinaldo.

BANGU
Embora considerando ái dificuldades para conse-

guir uma goleada, no mínimo de fi a 0, sôbre o Pai-meiras, os bangüenses estão otimistas com relação ao
jogo desta tarde, devido ao retorno de Paulo Borgesâ áuâ equipe, depois de longo afastamento e comple-tamente recuperado.

Na dependência do panorama do jogo. o treinadorMartim Francisco poderá aproveitar a oportunidade
para lançar dois dos mais recentes reforços obtidos
pelo Bangu: o atacante Peixinho c o central Crespo,O primeiro poderá entrar no lugar de Aladim, quevoltaria à ponta-esquerda, saindo Zé Carlos, enquantoo segundo jogaria no lugar de Pedrinho, voltando LuizAlberto à sua posição de quarto-zagueho.

PALMEIRAS
Entre os paimeirenses, apesar da situação em queo clube se encontra — se não vencer poderá ser des-classificado pelo saldo de gols — o ambiente é dcverdadeira tranqüilidade.
Como o técnico Aimoré Moreira já havia anuncia-

do, Ademir da Guia está fora'de cogitações e serásubstituído por Suingue no meio-campo. Quanto aoataque, o técnico ainda está em dúvida com relação
à escalação de Jair Bala, que tem mais possibilidadede iniciar a partida, ou Servílio, que vem de renovar
o seu contrato. A impressão dominante é que o Pai-meiras vai começar com Jair Bala e de acordo com
o desenrolar do jogo, lançará Servílio depois.

GRÊMIO E PORTUGUESA
DECIDEM QUEM SOBRA

PORTO ALEGRE (Sucursal) - Além da atração re-
presentada pela colocação dos dois clubes, a partidadesta tarde, no Estádio Olímpico, entre Grêmio e Por-
tuguêsa, tem uma particularidade digna de registro:
a luta pelos milhões, pois, se conseguir chegar às fi-nais, além dos 200 cruzeiros novos, a titulo de gratilíicação por uma vitória, o Grêmio dará a seus joga-dores, a quantia de mil cruzeiros novos. Por outro lado,
se obter a classificação, a Portuguesa pagará 2.500*
cruzeiros novos.

Na arbitragem funcionará o paulista Romualdo
Arppi Filho e as duas equipes deverãd formar coma seguinte constituição: Grêmio — Alberto; Altemir,
Ari Ercílio, Áureo e Everaldo; Sérgio Lopes e Cléu;Babá, Joãozinho, Alcindo e Volmir. Portuguesa — Fé-lix; Zé Maria, Marinho, Ulisses e Augusto; Lorico ePaes; Ratinho, Leivinha, Basílio e Ivair.

Na equipe gaúcha, o extrema-esquerda Volmir es-teve ameaçado de não atuar, durante a semana, emvirtude de uma contusão, porém, não mais se cons-titui em problema, devendo estar a postos esta tarde.Apesar do otimismo da torcida, os jogadores gremis-tas encaram o jogo com a mesma seriedade dos ante-riores, não se impressionando com a alternativa deatuarem em casa e terem um ponto de vantagem sôbrea Portuguesa.
Este estado de espírito, veio em razão de um efi-ciente preparo psicológico ministrado pelo treinador

Carlos Froner, à base de preleções rápidas e objetivas,
visando a mostrar os seus comandados, todas as possi-biiidades favoráveis ou não que a partida pode ofe-recer.

Na Portuguesa, Ulisses substituirá a Jorge, queestá definitivamente afastado da partida, em virtudede uma contusão sofrida no jogo com o Botafogo, du-rante a semana, em que a lusa venceu por 3 a o'.
Apesar de estar com sua equipe numa forma fí-sico-técnica magnífica, conforme demonstrou contra oBotafogo, quando liquidou o jogo em poucos minutosa Portuguesa está ciente da responsabilidade que teráhoje, o que motivou pacientes conselhos por parte dotreinador Wilson Alves, procurando mostrar todas assituações que a lusa terá de superar hoje.
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Ainda outro dia,, alguém me per-
guntava: — "Por que. é que você fêz
o Anjo Negro? Ai está um peça quecontinua me fascinando. Tenho, de cor,
passagens . inteiras. <Lembro-me, 'por
exemplo, do coro das soltelronas. Uma
delas btlbucia. -- "Num enterro, sem-
pre Bobrt uma flor.'! Outrp. acrescenta:"Uma flor fica .bolando no'assoa-
lho." Está na rubrica que as solteiro-
nas sempre falam num mesmo tom* mo-
nótono ¦ lasclvo, ... ¦ •

m*m ,y;m
Quase posso dizer que Anjo Negro

nasceu comigo. Eu nao sabia ler, nem
escrever e já percebera uma verdade
que até hoje escapa a Gilberto Freyre:

nio gostamos de nearo. Nada mai»
Hmpido, nítido, inequívoco, do que o
nosso radsmo. E como i humilhante a
relação entre brancos • negros. Os
brancos nao gostam dos neoros; e o
pior tf que os neoros nSo reagem, Ve-
jam bem; — nao reat*.?m.

Confesso que U'muito ieÁbdiat
nó meu y^,'-ÁÍ^^fi^^v^^}!Ãè%
personagem- também, Mat o pondese-mejh«wa*.i^
lumirtM/otfio!.» '«-%Mm^. 

$ím
Ismael* e ^-^lii^^i^^ijtfln^.'.
a peça-num úetórto de artjo.. <&> filhos
do ca»ar*mofrem,'*un» -por1 uni. ífío vou
contar .todo o, drama, Direi apenas que
bs anjos; naquela: easa, rsao negros.'; F,
ia pruria VirôWa,' o nMa.stoírtjorí'
que os.afpna^Çty, muito. lfàibi.b$\tiio
linda, tem, pelo jmerido, pavor * ass-.
litmbramento. Sente-se,' nb leito' Con-
.jugalj a ^«H»**. 

"**$$* ofoloija'","%'
peça termina com o vaticirtip do coro:
"Vosso amor / vosso ódio / nio tim
/im, neste mundo / Negro Ismael 7
Branca Virgínia.''

*,-... -i.. ;-«^,'i..*i**^rtw^.»wrÁ^V.*»tí'i«^'-HiJi,.U'v».v7'

j ,, .-, O inundo ficou mais apreensivo com os re-
ceios de ,*3. Thsint, quanto à possibilidade de em
breve tírtòuraf .«.Terceira\Qbem Mundial àa* Ásia,
com o choque entre: os Estados Unidos e" a China.'
Enquanto esta se via.às vqíiw'-ttm! Jutas internos::lia, chiada zona do arrc*z,f neste/semana, em sua

.brjgúinhà iràte^tí,'.; em-íamilla, morreram.nada ,'
menos de.,lflf mil"pessoas!;.... v" '

-'*.'' O nc^..;Chancelèr Magalhães Pinto também
Í(4ou, adiantando que o Itamarati vai,mudar sua
politica,' conçentrando-a de maneira permanente

,nç*s proBènias7b^asileirpí — ó'jmi não deixa 14-multou béíS. «eus'. antecessores. ÍT o MDB. radical
pediu rigWrflá .Opòs/ção Ws nò: qué. ninguém acre-

.ditou':.;';.;?:.'.l¦";*: ¦'; ;"y ¦ ¦"¦ • '• * • *.'¦¦
; .^.\Ao*'tatoV#'ííganteS estudantes continuaram '
leyantaMd^ ybzes.' De pròteBtò contra o acordo

,,MJ^-Utóíp^'què omfaistrs Tarso Dutra pró-'
:\&^'jffflQtâ,;. V o* «Ift^or 'dè 'maior nú-
;mérojdè:.yípt.iOs g^cnWfèonr*m&'os ;"sbrte. Pois'
entraram no festival de'bomcnada da policia. 

'
;*0".:Jàri ijnpecou ''41'6 -smos^lèMdeia n<r' mata-

mjm*iJgc%-OTwi^B«ãi. st'.;oJSwj^Vjj|s|íf.,'Ajbo" :
WTrlmin%dfe .'Ãertr^
sessôeá to QfeiCcM de Tio

.'Sam ho* 'V^èmi" Màs5 ò í^maém dê Jòrna-
lista» dfifte-^-hWrpbr unáiulnüdaaè;.'Ào'conceder '
•.¦'Oiu^ní/dóíMérrto^'NiijmíuS'»*'^ '.'¦?* ¦-. <¦ •"' '

•y * Prbr|uilgada';a n^*;Co^«Üçtór5 da Guàná-\•bara, B sumidos dois parágrafos dòTtexto defini-
ftittvo^tíaiilW ò fim do

trovêmd jWí1S*o' de Limá^pari/maríô de 71. Aò ¦
som dadécláraçSo do lider Flltóto MUUer de que

:**>'toma*imprescindível a refòrrnaièléltoral.-. Os -juros bancários baixaram para 5.5 por- :
: ç^to aò «io.'.í»a Inglaterra.' TamWm baixaram,'
m^k D* S4 pá» 32 poricenio. fflmfyWüsdri' fà- •. "
""loiif, sob :V4ias,;;íedindo ingresso r©: mercado c©*»'

mum. E as urbis do Paraguai apontíram a van-
tãgem do Partido Colorado (...7<fwS^|ud-qudl...)'iíe 'Stroessner,'ífqué 

já ocupa avimipdência peloclirto periodo -di^lS ahbsl:.. ,
O deputado: federal padre, 1

s, propol a fusão dos

NELSON
s*

;. yy Em ves de odiar o branco, o preto
brasileiro é um ressentido contra o pró-'.;;'TJ#ft 

prlte, I*mbr-oi*mè. qúe, certa' vez,
escrevi nio sei onde: -r "Abdias é o
único -negro do BrasU, o único." O que
ae esconde ou, por outra, o que nfio
se esconde por trai da minha blague
4 uma verdade desesperada. Zé do Pa-
trodnlonlosúnavansuaçor.NemBe-

f, ,.* ? *ÍV ;

fluminense
fusão de

. Sfio Jorge,

. j-$mSy'Wik:
Jogadores de*

r vW**l J

r»w&y *

ò Est»do7
,a.*.r«poste'-'do';

ff'Morahr'.:'Té]"«'•Sergipe'

Capital em'de Futebol
inaiorãis.

Um para a se

ÈÊ&

no fjSfco

Ao tòfi

GVIMA

Neto, das
Rio e da
Sebastião.

, ^'éáádiial'Sugerindo a" 
Estado de
.. Com a

do ficar de
ivocar cinco
âr.

.iÃ.-ít.* ¦;«,'-*¦ :f%t -T.

^^^^^^aSSí &
arrepende de'ter

«tinto.. único preto consentido, exul-tante e saturado de ódio racial.
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['¦¦ A rtdeinocfí;doradal* que nó» }ln-
Olmos «a mais clnif a, amais cruel das
mUti/icwóes. Quando andou por aqui,
Jean Paul Sartr« /«z cinco, «eis ou, d»
conferências. E sempre que q gênio Ja-
lava, era um sucesso tremendo. Gente
em pé, sentada, pendurada, trepada,
etc., «te. Na ultima palestra, o filóso/o
perdeu a paciência. Vira-se para dois
ou três brasileiros, que o lambiam com
a vista,-í~perffuntou; ¦*- PE os nepros?
onde estão ot negros?"

Fiz o Anjo Neoro e dlstribvl umas
seis cópias. Por toda, a parte encon-
tiel a mais feroz 'resistência. Um .ator
negro de talento,, o Agnaldo Camargo,
que morreria,- mais,tarde,, etrepelado,
leu o original com um tídip çruJsl.Vr-"Mas. isso nâo; txUtel NioM êsse pro-blema no Brasil. Você sch» que um»
diferença epidérmica vale* alguma çoi-sa?" Não encontrei urn únieò preto que.
gostaate, des Anjo ^egro «, «Üe^la-ivasse a sério. Como já esperasse uma
SSS^ÍJSÈmi^^mmmmmí^mWat

Beriozka íêz bonito no palco do nosso Municipal,
enchendo os olhos das gentes com o seu espeta-
culo de cores e ritmo, composição, graça e beleza.
Apagando a má impressão deixada pelo elenco me-
diocre da Comédie Française. Com seu repertório
meio cansado.

£ estudantes de São Paulo ofereceram a Ope-
raçfio-Andarilho através da via Anhanguera. E mis-
são Brasil-Paraguai íoi estudar o aproveitamento
das Sete Quedas, In loco, como se diz...

O garoto francês Bernard Villery morreu can-
tando, ao som do curto-circuito da sua guitarra
elétrica. Morreu Laverne, a mais velha das Andrew
Sisters. E morreu Lorenzo Bandini, de ..volante fa-
lhado ao longo do Grande Prêmio de Mônaco. Aqui
morreu Adair Feijó, moço do mundo do turfe em
que toda a sua familia brilhou. E morreu J. E.,
também Macedo Soares, deixando um vazio enor-
me na nossa Imprensa.

Mas Terra em Transe ganhou prêmios em Can-
nes. Koch e Mandarino estiveram bem a caminho
da Taça Davis, Maria Ester Bueno dominou os
quadras no torneio de Roma. Bispos do Brasil reu-
niram-se em Aparecida do Norte, na sua 8.* Con-
ferência Nacional. E São Paulo elevou-se à po-
sição de Capital da República. Por cinco dias.

Djanira levou seu atelier pari o Museu de
Arte Moderna. Mas São Domingos entrou em cri-
se, mais uma vez. Confusão maior na Grécia, de
mais para mais.

O Colégio Militar celebrou seus 78 anos. E a
Policia repicou: seus 78 mais 80, 158. Aconteceu
o Dia da Imprensa. Ao lado do Dia da Abolição —
qualquer semelhança sendo mera coincidência.

Comemorado o Dia da Vitória, lembrando o
íim da Segunda Grande Guerra. E o bicentenário
do nascimento de Dom João VI. Também lembra-
dos os 21 anos da morte de Catulo da Paixão Cea-
rense. E os.5 anos do adeus a Vadico.

A Esquadrilha da Fumaça contou 15 anos de
acrobacia e. arrojo, perícia e coragem, audácia e
equilíbrio. E a História cantou os 100 anos da Re-
tirada da Laguna. Começou a Semana da Enferma-
gem. E o mèu tão bom e querido mestre e exemplo
Maurício Nabuco soprou as velinhas do seu bolo
de aniversário. Que ainda há de soprar por muitos
e muitos anos, amém!...

..vE.o senhor Roberto Campos, com o seu estilo
nefélibata, andou aproveitando as ocasiões — cm-
bora sem nenhuma oportunidade, às.yêzes — para
malhar a turma que agora está mandando. Por
outro lado, o ministro Jarbas Passarinho não dei-
xou de dar o troco: em qualquer pronunciamento"e 

como fala ó moço!.... — cóm um sorriso de
Ironia made in Para, ofereceu criticas ao time an-
terior. O que é gozado, petúnio; nesta bc-ssa-novà
que o Brasil lança: em vez de luta de classes ou
de idéias ou de ideais, temos o bate-boca das. su-
postas cúpulas, entre a nostalgia e a presença do
VòSêitm-~:-'y:b ... y- ~y.b- '- ¦'¦.......:.; my..... . *....^a-jx^n-s- ¦¦.%— •¦;.'";¦ vfr m^mv ¦'"i.

Mas tudo está em Pazr neste domingo, ò se-
gundo de maio. O Dia da^MSes. Simbólico, Qutà*EIas sao todos òs morr/èntos*... - '''¦¦^m^-

,yJCuI>eontoenor ctâ^tómtâ do
teatro. Sinto que os $em membros,tea-
pem. Um deles quer•iober:'—' "Nãtil-
Talmente, o Ismael •nfló.sefa' um preto."Nfio' entendo; .— «Como?? Um; outro
/oi mais claro:.-. «Escuto,iíelson. NSo
i interessante. um< neoro no Municipal.
Nfio fica. bem.',' Dioo: •—; «Mat o per-sonapem é negro.V Todo a Comissão
se entreolha. Um dos seus componen-
tes, amassando, a brasa do cigarro < no
cinzeiro, fala pelos outros: — «Fãs, o
sepulte: — põe um branco pintado."

RODRIGUES

Perfeitamente justa a irritação do
francês. Até então, nas suas conferen-
cias, só vira uma platéia loura, alvis-
sima, de filho azul, caras sardentas. Re-
petlu: — "E os negros?" Um brasilei-
ro cochichou, no ouvido de outro, a
graça vil: — "Os negros estão por ai
assaltando algum chau//eur." Mas nin-
guém teve o que explicar ao visitante,
E Sartre voltou para a Europa sem sa-
ber onde é que se metem os negros
do Brasil.

Era tào apaixonante, para mim, onosso problema racial, que Anjo Ne-
gro ia ser a minha primeira peça. Aca-bei /azendo A Mulher Sem Pecado. Ds-
poi», viria Vestido de Noiva. Em segui-da, comecei o Anjo Negro. A últimahora ilecldi-me por um outro projetodramático: — Álbum de Familia. E nfioadiei mais: — a sepuinte foi a tragé-dia racial.

No Início da minha carreira, co-
nhecera Abdias do Nascimento. Que eu
saiba, é o único negro que assume, com
lúcida ferocidade, uma posição racista.
Até hoje, ngo mudou. Quando Pele se
casou, dizia-me Abdias, como que ofen-
dido e humilhado: — "Por que não se
casou com uma preta? Devia ter se
casado com uma preta." E essa paixãonegra do Abdias, êsse potencial de ira— deram quase toda a substância do
herói Ismael.

>¦¦?¦< ¦ lf-y- " ; ••»"*¦-
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AI está: —.'o Municipal nfio admi-
tia que o herói negro fosse negro. Ti-nha que ser um branco pintado. Sim,
pintado com rolha queimada, eafvio,
piche. Eu imaginava, para o papel, uma
figura plástica, crispada, uma obsessi-
va presença vital. Sim, um negro beloe volutuoso, como Paul Robenson. Ismael
não tinha nada dos moleques gaiatosdas burletas doméstlcasi Creio que íoio primeiro herói.negro do,teatro bra-sileiro. Que autenticidade racial e cênicase poderia esperar de um branco nin-tado?

12 :\"yy'

Foi Sandro Polônio que encenou a
peça, fazendo, se nao me- engano, asuo primeiro produção. Anjo Negro se-ria a estréia dramática de Maria Delia
Costa. Itália Fausta, tia de ¦ Sandro,encarnou a Velha. Conversei com Ziem.bínski, o diretor.. Também êttepreff
riu o branco pintado. Talvez achasse
que o, preto brasileiro tem uma estru-
tura doce demais para viver o ódio ma-ravilhoso de Ismael. E, assim, a figurade um Paul Robenson, porá o papel, nfio
passou de uma utopia derrotada. .

.13 yy;>.!
.....¦.•

Cada silêncio, e fala, e gesto de
Maria. Delia Costa tinha a volutuosl-
dade assassina da heroina. Ainda, a
vejo, em cena, como uma possessa,cheirando as próprias mãos, os braços,
os lençóis, as fronhas. Sente em tudo,
até nos retratos, o suor do negro. E
quando Ismael chora os filhos — as
suas lágrimas apodrecem na face es-
cavada.
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DE PAPO PRO AR
"Não quero outra vida, pescando no rio de jereré... Lá tem peixe bom, tem siri patola a dar com o pé..."

CAPÍTULO
LXVI

; -Roberto Compôs abrindo o discurso em ho-
niènapçm'oor ÍO anos'de .Gttberfo ornado: "Este
dia nao i o mero percutir de um séiio na clepsi-
dra do tempo1*.

**•'•¦

Geraldo Case, no seu livro Histórias do Meni-
no: "A estréia, ficara no céu, linda/ Não só os de
Belém haviam 'visto 

a estréia que anunciara o nas-
cimento, do, menino dos olhos, azuis. Em outras ter-
ras distantes,1 ouWas pessoas haviam visto a estrê-
Ia e foram procurar nos livros de estréia que es-
fréla era aquela, e lá souberam dò nascimento do
menino dos olhos azuis".' '. * ,*» 

'% 
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.. Oduvaldò Viana: -Fui eu.quem introduziu a
novela de rádio no Brasil. Tenho ésse crimi no
consciência..."

:Maria Regina de Paiva Penna Firme, no seu
livro de estréia, poesias Canto do Amor Universal:"Nao, eu nõoi quero a flor do'campo distante /A estréia nfio deáéjo a mais brilhante / Que nò
céu palpita de luz,/ Nado que exista ou viva me
seduz. 7 'Quero 'apenas en niiw «consciência /Do essência / ;Dá verdade". -'¦

*¦ ? *
O deputado Feu Rosa, a um colega: "Vossa

fVrceléncia está catando piolho na vasta cabeleira
do escândalo". ' - '¦ *¦ "
' < •' * *• *.•.:

Leon Eliacnar.-" Viúva vende oito pijamas, en.trega sete hoje e o outro assim que o marido sair
da tendade oxigênio".

« *
O deputado Francelino Pereira: "O apareci-

mento de Guardas Vermelhas, Guardas Negras,
Bossas-Novat e outras dissidências desse tipo na
Câmara i um fenômeno cíclico. Vfio e vêm como
as fases do Lua".

-» ?
CD-A.: "Uma conspiraçfio de cariocas e flu-minenses está em curso para unir as duas pobreza»sob o manto esfarrapado de uma só politicagem".

;..* ? *
Paul Afc Cartney, um dos Beatles: "Os admi-radores sâo carinhosos; mas quase nos lincham..."

* *
ítalo Rossi, em entrevista a Mariso Alves de

Lima, explicando que "às vezes aprecia a soiidfio";

FBASES

DA

SEMANA

"Não aquela solidão doentia. É apenas uma neces-
sidade que tenho de passar a vida a limpo, como
já disse Fernando Pessoa. Hoje, por exemplo, se
eu tivesse que ir para a tal ilha deserta, iria sò-
zinho. Hoje, note bem".

* * *
Cassius Clay: "Sou o mais bonito de todos. A

confiança em mim mesmo é o meu segredo. Sou
campeão de nascimento. Sou lírico e gentil. Tenho
iniciativa. Meus punhos mostraram o meu valor.
(...) Há uma enorme diferença entre o boxe pro-
fissional e a guerra: no ringue há um árbitio que
suspende a luta e, ao redor, médicos e dirigentes,
além de milhares de espectadores; no ringue, mi-
nho intenção é lutar a limpo".

Da mensagem dos Bispos, depois da sua Con-
ferência Nacional, em Aparecida do Norte: "Vai-
se tornando sistemática nos dias de hoje a tenta-
ção de querer o homem prescindir de Deus, quem
sabe por uma falsa interpretação do ciência do
homem e do cosmo, ou noutros casos porque o fas-
cinto de uma vida mareada peio ideal do prazer
e do conforto, trouxe a desordem dos costumes e
obscureceu o prêmio da eterna verdade. Será, en-
tão, exatamente uma Igreja, que, por si mesma,
pelos seus membros, fale na presença e da pre-
sença de Deus, a que virá lembrar aos homens a
grande verdade: "Deus, a fonte do verdadeiro hu-
manismo. O homem pode organizar a terra sem
Deus, mas sem Deus só poderá organizá-la com
seus próprios homens."

* *
Otelo Caçador: "Estourou a lista dos jogado-

res convocados para a seleção carioca. E lista de
jogadores é como lista de resultado de jogo do bi-
cho: só agrada a quem a faz".

* ?
D. Hélder: "A Encíclica (Populorum Prcgres-

sio) diz claramente que são injustas as estruturas
sociais da maior parte da Humanidade exigindo
uma mudança urgente. É preciso ter coragem de
denunciar as injustiças, não importa a aprciúação
que fizerem dos nossos atos. Julguem-nos como
quiserem."

t
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 14 de maio de 1967 5.* Caderno

ITINERÁRIO DAS
ARTES PLÁSTICAS

JAYME MAURICIO

Tenreiro no
Copacabana Palace
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Quadro-relêvo de Joaquim Tenreiro que a Galeria do Copacabana Palace
vai apresentar amanhã, às 21 horas

MUSICA
EURICO NOGUEIRA FRANÇA

•-.rn

* f.
Violinista Rosand é sensação

na Sala Cecília Meireles
A admirável série de concertos da Sala Cecília

Meireles ilustrou-se, novamente, quinta-feira última,
com um recital do grande violinista norte-america-
no Aarort Rosand, que tem ao piano o concurso da
sua esposa Eileen Flissler. Logo depois do feno-
menal violoncelista Tortelier, apreciamos, assim,
naquela Sala, uma réplica vlollnístlca que, sob cer-
tos aspectos, é bastante condigna. Como Tortelier,
Aaron Rosand foi mais uma surpresa — extrema-
mente valiosa — da temporada diste ano. E era
talvez quase desconhecido entre nós, embora a
Vox, há tempos, haja lançado aqui, por ela, duas
Sonatas de Brahms: a em sol maior e a em li
maior, com a efetiva colaboraçSo de'Eileen Flissler.
Hoje, Rosand tem quarenta anos. Esse disco foi
gravado pelo casal quando êle tinha vinte e oito.
Dai para cá o violinista viu suas qualidades robus-
tecerem-se, a um' ponto que o torna atualmente
um ás do Instrumento; e, ao mesmo tempo, ama-
dureceu a arte camarlsta que pratica com a esposa.

Outro dia ainda ouvimos o grande violinista
francês Ferras, com a transfigurada uplrituillda-
de do seu Stradlvarius. Aaron Rosand é comple-
tamente diferente de Farras. O spm do seu estu-
pendo Guarnerlus deu Jesú (o famoso tx-K.acht.nt-
kl, por haver pertencido ao violinista dêsté nome,
instrumento avaliado em cem mil dólares ten), ex-
traído por êle, uma possança extraordinária, a
maior, provavelmente, que ji ouvimos em violino.
A quarta corda parece um violoncelo.' E quando
Aaron Rosand começou, com Eiletn Flissler ao pia-
no, a tocar a Sonata em ré maior de Vivaldl, na
versão de Respighl, a natureza do seu vferatt che-
gava a dar uma impressão estranha. ,

£ que o instrumento soa, nas mios .de Rosand,
tão poderosamente, que exige uma certa acomoda-
ção auditiva. Somos talvez, de início, propensos a
acusar nas ondas sonoras que nos envolvem, fia-
grante materialidade de execução, t matéria sono-
ra, sim, sem dúvida — como é matéria o mais tênue
planíssimo do mais etérco violinista — mas posta
a serviço da música, quer dizer, da mensagem des
mestres.

Rosand, virtuosa dos maiores, nada tem da um
simples acrobata do violino, nem transforma a ro-

busta, cambiante magia do seu arco em algo que
dlscrepe do estilo severo. O equilíbrio e versatlll-
lidade lnterpretatlva se patenteiam' de ponta- a
ponta dó programa que, na sua variedade, ostenta
particular interesse. Após Vivaldl tivemos, de
Beethoven, 12 VirlacSet sobre umi iria dt Mozart
e a Sonata a Kreutzer; e, na segunda parte — So-
nata, de Hindemit, op. 31, n* 2, sem acompanha-
mento, A» pé da fogueira, de Flausino do Valle,
Habanora, de Salnt-Saens, e Noturno • Ttranttli,
de Szymanowskl, além da seqüência de extras,
como a P»fã cm forma dt hibtntra, de Ravel (que
teve uma sutileza exemplar e fascinante) e Dança
Húngara, de Brahms.

Roland poderia exibir-se como um desses puros
fenômenos do violino que eletrizam pela técnica —
se nio fésse antes de tudo um intérprete. A esse
respeito, deve-se acentuar a colaboração de Eileen
Flissler, que consegue a espécie de milagre de ser
uma pianista de probidade exemplar, trazendo-nos,
qualitativamente, a sua metade, para que a obra
de arte nos venha integra, e ao mesmo tempo trans-
formando, pela discrição, essa metade em uma
terça parte, ou em uma quarta parte, para que a
grande figura vlollnístlca de Rosand o seu precioso
Guarnerlus assumam justo e triunfante relevo.

O violino de Rosand e o plano de Flissler
cooperaram eficazmente nas Variações de Beetho-
ven sôbre tema de Mozart, que é o St vuol bailar*,
da ópera Bodie dt Finara. Onde, entretanto, os
dois instrumentos tiveram maior co-particlpaçio
qualitativa foi, como nio poderia deixar do ser, na
tradução, sob todos os aspectos, magistral, da St-
nata a Kreutzer, firmemente estruturada nas suas
relações camaristlcas.

Essa obra-prima de Beethoven, talvez a mais
bola das Sonatas do repertório viollnístlco, lmpres-
sionou, profundamente, tm toda. a sua densidade
dramática, força rítmica o Inspiração melódica.

Contrastantemente, ouviu-se, ao inicio da se-
gunda parte, a tio Idílica, despojada Sonata, de
Hindemlth, de singela poesia, sem acompanhkmen-
to, op. 31, n» 2, cujo primeiro tempo, de um ines-
parado debussysmo, se intitula: Itti fio bonito .*ttmpo li toral o segundo movimento, Igualmente

em recitativo plácido, tem como epígrafe: Stmíni-
mas tranqüilas, enquanto o terceiro sto 5 delicio.
sas Variações sobro a canção Vem, qutrldt mal»,
do Mozart.

Com multa sensibilidade rítmica, os dois Intér»
pretes traduziram o sentido brasileiro da conhecida
página de Flausino do Valle: Ao pé da fogutlrt.
A Htbtntra, de Salnt-Saens foi rútlls, nas páginas
de alta virtuosidade, enquanto Noturno e Taranttla
se envolveram de apalxonante atmosfera eslava, de
um colorido emocionsl ardente, em uma tradução
técnica de absoluta primeira ordem. Público par-
tlcularmente caloroso, com o detalhe pitoresco de
um admirador que, da platéia superior, gritava os
bravos mais estentóreos de que se tem noticia nas
salas de concerto cariocas.

Ivy Impróta com Onruestra
Municipal

A Orquestra do Teatro Municipal, regida pelo
maestro Mirlo Tavares, realiza concerto sábado >
próximo, às I6h30mln, quando terá o concurso de '
uma das nossas pianistas dt maior relevo, Ivy Im-,'
prótt, que reaparece eomo intérprete do 3» Con. •
certo, em dó menor, de Beethoven. fisse concerto *
será um Festival Beethovon-Brahms, comportando '
ainda a Abertura Acadêmica e a segunda Sinfonia .
do mestre hamburguês.

Violinista Edith Peinemnnn rÂ E
Ji conhecida do nosso público, a violinista i

Edith Pelnemann volta a apresentai»*, amanha, -
as 2lh, no Municipal, em recital promovido pela'ABC-Pro Arte. Ao plano, Helmut.Barth; - .

Beriozka

Reallza-se hoje no Municipal a úV;i vespcral
do conjunto dt baile soviético Strl- , quo tanto,
sucesso vem alcançando. ,

Mestre Joaquim Tenreiro, essa sin-
guiar e expressiva personalidade da
vida artística brasileira, vai inaugu-
rar exposição na galeria do Copaca-
bana Palace Hotel. Estranho que seja
numa galeria privada e não em sua
própria galeria de equipamento dé in-
teriores c quadros, na Praça General
Osório. Estranho, porem, pam quem não
conhece o temperamento deste artista
ao qual o Pais deve a elevação e a
atualização do equipamento de inte-
riores, o lançamento de inúmeros àr-
tistas, o rigor funcional do móvel mo-
demo, a manutenção de um elevado
artesanato no mobiliário, p o s s 1-
velmente aristocratlzante,
para usar um termo precioso, e an-
tiindustrial, mas indiscutivelmente do
uma categoria superior. Falar om Ten-
reiro é complexo, pois ninguém pode-
ria vê-lo apenas como criador de tal
ou qual objeto estético, mas nitidamen-
te como um ser estético, um profissio-
nal atento e atuante em todes os seto-
res em que existam reações e emoções
visuais. Temos acompanhado Tonrei-
ro em tudo o que fèz ejfaz, inclusive
em seus ferozes pontos dc viíta, e suas
magníficas explosões temperamentais
(das quais já fomos t.lmbém vítimas
eventuais, como velhos amigos que
brigam muito à vontade, uma atitude
que dificilmente pode-se adotar no
mundo das artes). Muito jovem ain-
da, parávamos, deslumbrados, na ve-
lha loja da Rua Barata Ribeiro, a ver
aqueles interiores onde tudo era or-
dem, medida, escala cromática, harmo-
nia, ciência de valorização de quadros,
e onde tudo falava uma linguagem do
seu tempo e impunha uma atitude ci-
vilizada de bem-estar e sugeria uma
curiosa elegância interna. Depois, com
o tempo, começamos a ver seus dese-
nhos, suas reações às más pinturas,
numa atividade critica que terá sido

ESCRITORES
E LIVROS
JOSÉ CONDE

mais fecunda do que a de muitos cri-
ticos de jornal, sua honestidade nos
júris e muitos outros aspectos, inclu-
sive o Tenreiro bem humorado e go-
zador de algumas-festas e reuniões ale-
grés. Uma personalidade que daria
margem para um escrever sem fim, in-
clusive no que representou para o pró-
prio redator ao cobrar atuação cm fa-
vor ou contra coisas certas e erradas.
Agora, Tenreiro volta-se mais para a '

pintura, ou melhor, para o quadro em
relevo. Já tínhamos vistos alguns na
XIII Bienal, porém as circunstâncias
impediram-nos do uma visão mais am-
pia das propostas novas do artista. Nu-
ma sensibilidade fina, servida por um
ta'ento raro, temos certeza de que o
que a Galeria do Copacabana Palace
vai mostrar a partir dc amanhã, segun-
da, será de alto- nível e originalidade.

Homenagem a Niemeyer

Oscar Niemeyer, de voltauo Bra-
sil, embora o general De GauKtj tenha,
excepcionalmente, permitido flue o
grande arquiteto . brasileiro ' 

exercesse'
sua profissão na França', vai ser ho-
menageado no próximo dià 18, às 2Q
horas, na Churrascaria Gaúcha, ná Rua
das Laranjeiras, como a "personallda-
de do ano de 1966", numa iniciativa
do Instituto de Arquitetos do Brasil.
Todos poderão associar-se* à*homena-
gem inserevendo-se na sede do Insti-
tuto. na Av. Rio' Branco 2.77, grupo
1301', ou no local da homenagem- O Iti-
nerário, que se orgulha de ter sido o
mais constante divulgador da obra de
Niemeyer, especialmente na criação e
polêmica de Brasília, lá estará para
ver o grande artista, certamente enca-
bulado, recebendo mais uma vez o
aplauso de seus amigos e admiradores,
cujo número é legião.

DISCOS POPULARES
MAURO IVAN

livros
especializados

AUTOR de uma história cm vá-
rios volumes súbre a participação da
marinha na II Guerra Mundial, cbra
intitulada The War At Sea, S. W. Ros-
kill, oficial da Marinha de Guerra Bri-
tãnica, surge entre nós com outro de
seus trabalhos, A Arte da Liderança,
lançado por Zahar Editores. Mostra o
autor, nesse livro, de que maneira são
formados os líderes na sociedade atual,
quando há muito íoi destruído o mito
de que apenas alguns seres superiores
possuíam capacidade de comando. Tra-
duziu a obra o coronel-aviadcr da FAB
Hélio Livi Ilha, incluindo-se a mesma
na série "Biblioteca de Ciências da Ad-
ministração".

AS linhas mestras da moderna ci-
ência econômica, tal como se exige que
sejam transmitidas aos alunos das es-
colas superiores, constituem a mate-
ria de Introdução à Economia, dos pro-
fessôres Antônio Barros de (.'astro e
Carlos Francisco Lessa, um dos mais
recentes lançamentos dn Editora Fo-
rense. O que há de novo nesse ma-
nuai é o fato de seus ensinamentos
não serem ministrados de forma bi-
zantina — como ocorre cm tantos ou-
tros livros textos — mas sempre em
função dos problemas estruturais do
continente latino-americano c, parti-
cularmente, os do Brasil de hoje.

***
QUATRO professores de econo-

mia e um líder sindical norte-america-
no íoram convidados, anos atrás, pela
Universidade de Michigan a pronun-
ciar uma série de conferências sobre o
tema geral de Novos Horizontes do
Progresso Econômico. As palestras fo-
ram realizadas, c com tão grande êxi-
to que se exigiu a publicação das mes-
mas em volume, com igual título. O
livro sai agora no Brasil, em lançamen-
to da Editora Atlas, numa tradução de

Nelson de yincenzi. Os autores são A.
Samuelson, Walter P. Reuther, Her-
bert A. Simon,. Theodore O. Yntema
e Lawrence H. Seltzer, cabendo a és-
te a coordenação dos trabalhos.

***

ESTREANDO a "Universidade
Bloch" — serie na qual serão publica-
das obras de alto nível científico — as
Edições.Bloch nos apresentam Seleção.
Profissional, de Suzanne Pacaud, cm
tradução de Edilson Alkmin Cunha.
A autora, chefe de pesquisas do CNRS
e vice-diretora da Escola Prática de Es-
tudos Superiores da França, aborda os
métodos de organização racional do
trabalho e aponta a seleção profissio-
nal como uma técnica que permitiu
uma melhor organização do trabalho
humano, constituindo-se, portanto, num
fator de progresso.

¦* + *

NA ''Biblioteca de Ciências So-
ciais", da Zahar, acaba de aparecer a
segunda edição do livro Ronda Nacio-
nal c Contabilidade Social, dc autoria
dos professores Harold C. Edey T.
Peacock. das universidades de Londres
e Edimburgo, respectivamente. Desti-
na-se o manual, sobretudo, aos alunos
das escolas de economia, em seus es-
tudos sôbre produtos da Nação, comer-
cio internacional e problemas corre-.. .
latos. O volume vem acrescido de um
apêndice elaborado pelo Centro das
Contas Nacionais d.a Fundação Getúlio
Vargas, o que lhe dá ainda maior atua-
lidade. Tradução de Affonso Bla-
cheyre.

Sérgio Mendes, Anthony, Frank,
Jobim e o último dos Beatles

,.«.. t

Sérgio Mendes consegue um LP de primeira, com
arranjos surpreendentes — pelo tratamento moderado
elas músicas bratlleiras — de autoria de Clare Tis-
cher, Bob Florence e Rlchard Hazard.

O baterista evidentemente é brasileiro — apesar
de não constar na ficha técnica é o brasileiro João Pai-
ma — característica que a interpretação de Sérgio
Mendes ao piano não elimina, apesar de praticamente
consagrar a internacionalização da temática brasileira.
A presença rítmica constante e, bem delineada, inclu»
sive, no plano de Sérgio, mantém o espirito brasileiro,
contr.àpondo-s» á grandiosa e' eoflstlcada sustentação
dá' òrquestraçãrb. <4j *'.. ¦>¦ i i ' '*:. i
... A fusão das duas escolas r«aUza«se no momento

em que a corrente melódica t*. norte-americana e ln-
ternaclonal — une-se à corrente rítmica — brasileira
por tradição e escola. Neste disco*, o fenômeno dt be-
llsslmos resultados, t certo que nio se pode dizer que
âe ouve música brasileira, mu o que ouvimos é a for-
mulaçSo de canções internacionais da melhor categoria,

Outro ponto positivo do LP de Sérgio Mendes é ¦
presença temática, não apenas como base de um ira*
seamento inteiramente livre — que a desvirtuasse ln-
telramente — mas sim constante e de variação mode-
rada, que deixa presente os fundamentos do tema ori.
glnal.

Para serem ouvidas, discutidas e terem suas for*
mulaçOes interpretadas, estão ainda no disco compo-
slçSeS de norte-americanos dentro de padrOes supôs*
tamente brasileiros, t realmente interessante o etfõr-
ço norte-americano para usar e explorar o campo te-
mátlco que se abre com a aproximação das duas
culturas musicais. Tentam dar ritmo, mas perdem-se
em divagaçfies melódicas,, onde estão presentes pa*
drSes considerados clássicos, de acordo com as pri-
melras levas da música elaborada no Brasil • "expor*
tada como bossa. Exemplos particularmente Interês*
santes são Monday Monday, Hare't That Kalny Day ou
Glrt Tallc. A preocupação de chegar perto d* compo-
sição brasileira -faz oom que usem o que poderia ser
chamado de chavão ou frase feita de bossa, como se
estivessem compondo algo original.

í a exploração do velo.
Se procuram aproximar-se ai, acentuando ¦ partemelódica e pecando sempre no ritmo — que apesar de

marcado por brasileiros surge algo diluído •— tomam
maior liberdade ao trabalharem no íraseamento mu-
slcal de composições nascidas no Brasil.

Enfim, um disco que representa esta fase de in-
ternaclonallzaçSo da música popular tio bem como
o de Slnatra e Jobim.

SftRGlO MENDES — THE GREAT ARRIVAL —
ATOO. (Gravação original AUantie) — ALP MM00 —
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISCOS — tem no
seu lado 1: Chegança (The Great Arrtval) — Edu Lo-
bo, Oduvaldo Vianna Filho e Norman Clmbel; Mon-
day Mondar — John E. Phillips; Carnaval — Clare
Elscher; Canção do Amanheces, — Edu Lobo — Vini-
clus de Moraes e Norman Clmbel; Here's Tbat Ralny
Day — Johnny Burke e James Van Heusen; Boraadi

Edu Lobo.
No lado 2 estão; NanS — Moacyr Santos — Mirlo

Telles; Bonita — Antônio Carlos Jobim e Ray Ollbert;
Mornlng — Clare Flscher; Don't Oo Breaking My
Heart \— Burt Baçharach e Hal David;, Trlstesa de
Amar — Geraldo Vandré*e Luiz Roberto; Girl Talk

Neal Hefti e Bobby Troup.

A voz segura de Anthony

Cantor de boa ves Riehard Anthony procura dar
grandiosidade às suas interpretações, sempre apoiadas
em boa orquestração. No que diz respeito ao apoio ins*
tramental, êste disco é sempre ambicioso, o que fun*
dona dentro do estilo de interpretação de Anthony.

As faixas correm sempre dentro do mesmo padrão,
determinado pela personalidade do cantor, que tem
também um repertório escolhido com honestidade den*
tro do panorama atual da música popular Internacional.

São faixas dc sucesso, interpretadas com serieda-
de por um cantor que demonstra saber os bons re-
cursos que tem e o que seu público aprecia.

RICHARD ANTHONY — ODEON — MOFB 3» —
tem no seu lado 1: Califórnia Dreamla (La Terre Pro.
Klee) — J. & M. Phillips e P. Delanoe; Ron Por Yonr
Life (RIen Poor Falre Une Chamem) — Lennon, Mc-
Cartney e J. Chaumotle; The 8un Aint Gonna Shine
Anymore (Le SolelI Ne Brllle Pios) — B. Crewe 3.
Gáudio em adaptação de Jllchard Anthony; As Tears
Go By (Pulsqne Je Pense Encore A Toi) — M. Jagger,
Kelnth Rlchard, A Oldham e Y. Gerald; Pretty Fia-
mingo (Sur Notre Plage) — M. Barkan em adaptação
de Jacques Chaumelle; Bomeward Bound (Un Anto.
graphe BVP) — Paulo Simon e Rlchard Anthony.

No lado 2 estão: Bunny — Bobby Hebb em adap.
tação de J. Plante; Soundi Of Bllenco (La Voix Dn
Sllence) — P. Simon em adaptação de P. Saka e L.

Glnleal; Out Of Time Baby) — Mlek Jagger, Kelth
Rlchard em adaptação de Rlchard Anthony; Ali 1 See
ls You (Je Ne Vols Qne Toi) — WeaUlke 6 B. Wels-
man em adaptação de Rlchard Anthony; Jnit on Btnl-
le (Um Bourlre J'en Al Thant Betoln) — R, Newman
em adaptação da Pierre Delanoe; Monday Monday —
John Phillips em adaptação de Rlchard Anthony.

NME
» íi

Por gentileza da Brltsh United Airways reetbemcs
o último número do New Musical Express.

Fraacis c Tosí

Lançado com grande sustentação publicitária está
semana no mercado britânico, o álbum Warner / Re-
prlse de Franeis Albert Slnatra e Antônio Carlos
Jobim.

O LP é considerado o grande lançamento da se-
mana, ao lado do de Sandle Shaw, • vencedora da
Festival da Surovisao, cantando Pnppet On A String,
que ainda está na frente du paradas da sucessos.

Beatles

O nflvo IJ» dos Beatles, que levou nove meses
sendo preparado, será lançado finalmente na Ingla-
terra, pela Parlophone, no dia primeiro de Junho. A
canção que dá Utulo ao disco foi incluída nos dois
lados do LP que se chamará Sft Pepper's Lonnely
Hearts Club Band. EsU faixa tem o solo de Paul. Aa
faixas do disco sio todas composições de Lennon e
MacCartney, exceção feita a Tflthln Toa, Withont
Von, onde George Harrlson aparece sem os outros
BeaUes, acompanhado apenas por músicos que en*
controu na Índia. São as seguintes, além destas duas,
as faixas que compõem o disco:

Wilh A LltUe nelp ""rom My Frlcnds — solo de
Ringo; Lncy In The Sky Wlth Dlamonds - solo de
John; Gettlng Better — com Paul; Flxing A Hole —
Paul; 8he's Leaving Home — John e Paul; Belng ForThe Beneflt Of Mr. Site — John; When Pm M — Paul;
Lovely Riu — Paul; Good Momlng Good Mornlng *-.
John - Reprise Of TiUe Song - Paul; A Day In TheLife Of — John e Paul.

TEATRO
VAN JAFA

Encontro com o
Dramaturgo Eduardo Campos

* LIVROS para a .Rua Ministro
Viveiros de Castro, 41 - apto.
201 - ZC - 07.

FORTALEZA (maio) — Começamos hoje a escre-
vor nossa coluna diretamente desta generosa e sur-
preendente cidade. Aqui chegamos inédito, de tudo e
fomos envolvidos por esta cidade e êste povo (edu-
tores. Convidados que fomos pelo Departamento de
Cultura para presenciarmos a estréia de O Faiader
de Milagres, de Eduardo Campos, acabamos estagiando
nesta Fortaleza, Incrivelmente eterna e moderna,
cheia de gente fotogênica o Inteligente.

Assim é que resolvemos nos integrar na paisagem
cearense e viver uma semana ao lado de alguns de
seus filhos mais ilustres e que damos inicio com o
dramaturgo Eduardo Campos que também tem mar-
cr.do sua ativa presença nas áreas do romance (A
Véspera de' Dilúvio), do Conto (Os Ofendes Espantei),
no folclore (Estudos de Folclore Cearense) e no teatro
com sua presenciada Rosa de Lagamar e de leitura do
seu excelente O Morro do Ouro.

Eduardo Campos é sem favor algum o mais ex-
presslvo dos dramaturgos cearenses contemporâneos
que incrementou c deu vez à dramaturgia local, o que
significa Impulsionar a dramaturgia nacional, que se-
guncio tudo Indica desta vez se concretizará, e acre-
ditamos não mais sofrerá solução do continuidade.

Até nós a Comédia Cearense trouxe ao Teatro Na-
rlonal de Comédls a sua Rosa de Lagamar numa breve
temporada c neste agora tomamos contato com o seu
Fazedor de Milagres, no Teatro José de Alencar. Exa-
tamente sôbre seu teatro e sua obra como escritor
importante fixado em Fortaleza, na terra dos verdes
mares bravlos onde além, multo além daquela serra,
que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema, aquela,
exatamente aquela mesma que animou a nossa ado-
leseència com seus lábios de mel, e seus cabelos mais
negros que a asa da graúna e mais sei que promessas,
Eduardo Campos nos enreda com sua Inteligência agu-
da e revela fatos e curiosidades na primeira pessoa do
singular, numa entrevista informal, mas de importlh-
ela maior.

"Eu sinto, honestamente, que sou um homem de
teatro. Até quando escrevo conto ou romance, por
trás do personagem está o dramaturgo. A primeira
conferência que fiz em minha vida foi sobre teatro.
Eu estudava no Liceu do Ceará e tinha 18 anot. O
tema foi o teatro russo, a fase outubrlsta com Mala.
cowskl e toda su» equipe. Dal para cá fiquei lendo
teatro em italiano, francês e multo mal em Inglês,
mas mesmo assim lia. .

A principio tive uma ambição multo grande de
ser diretor, inclusive dirigi minha peça Os Deserda-
des. O ponto desta peça foi o B. de Paiva. Nós fun-
damos um teatro que tinha como patrono Renato
Viana. Chama-se Teatro Escola Renato Viana. Mon.
tivamos duas peças por mês, quase sompre de nossa
autoria, do pessoal que compunha o grupo (o que
mostra que Já naquela época, lab=ratlzávamos) e outras
peças como Onde Canta e labl-, de Gastào ToJelro (eutrabalhei nela).

Eu fui ao Rio em 43 e assisti a uma peça queme impressionou vivamente porque era uma réplica
das peças que eu Imaginava representada na Europa.
Eu visualizava um teatro avançado, o que na minha
ingenuidade Julgava um teatro do vanguarda. Então
assisti Vestido d* Noiva. Não era uma peça comum,
era um espetáculo mesmo. E escrevi posteriormente,
seguindo a mesma Unha de planos, O Demônio e a
Rota, peça essa saudada entuslàstlcamnete, não pelos
que a assistiram em Fortaleza, mas pelos que a leram
editada pela Revista Clan. Várias pessoas se manifes-
taram a favor como Guilherme Figueiredo que es-
creveu até um artigo.

Depois eu vi que esse era um teatro literário
e que era um teatro de csnobaçâo em que o autor
veiculava multo suas Idéias, os seus princípios lite-
rirlos, mas completamente distanciado da vida, da
realidade, t um teatro etéreo e não terreno.

~ Então passei para uma literatura mais objetiva
e escrevi possivelmente .no meu entender a minha

melhor peça: Ot Dtterdadet. São todas estas formasliterárias bonitas de dizer at coitas numa peça era
que náo ettão modificadas as condições de existênciado povo.

Temos not Dtstrdtdot o drama do altUclsmo,o drama da seca e o drama da perversidade que giracm torno desses problemas. Posteriormente me desvieidessa tendência por influência do próprio Teatro Es.
^•d0.„C,earí JqU° íalla *«PelícuI°» Para uma clatsesocial distanciada dos problemas mais Imediatos dopovo e pastel a escrever peças env que os persona.gens o o sentido de aventura eram malt da Inttlllgenziaburguesa do que do estado natural da convivência daminha comunidade que é pobre.Com a retomada da retponsabllidade do teatronacional de fazer os seus dramas com autenticidade,eu vi que era necessário retomar também o caminhoanteriormente abandonado em Ot Deserdados, entãoescrevi dentro desta linha O Morre de Oure, A Rota doLagamsr e A Farta de Csngsctlro Astucioso e, final,mente, O Fazedor de Mllsgrtt.

Eu escrevo nesses termos porque acho que nãosomente os marxistas têm o direito de fazer o protestoem nome do povo. que todos nós, democratas ou nâo,devemos ter a coragem de proclamar as situações queafligem ou constrangem o povo, não sendo, portanto,esse principio de solidariedade humana privilégio decomunistas nem de democratas e nem de .cristãos.O tema pobreza me. seduz, principalmente por.
que ê na pobreza que nós vamos encontrar na sua
forma mais pura a manifestação de todos os nossos
problemas e o tema parece não empolgar apenas a
escritores solidários como eu, mas a própria auto-
ridade eclesiástica que acaba de daç ao mundo uma
demonstração de amor à pobreza, publicando a Encfr
clica Populorum Frogrsulo.
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¦-tf- GEORGY, A FEITICEIRA
Lynn Redjjrrave é a feiticeira. O enfcltlcada i James Mason. O filme, andado» segando a critica caUa-geira, . das
IT;;'. boas estréias da semana m, ! •"/)'-'"«V4

Semana de poucas estréias, pois con-
i-miam em cartaz l/m Homem... Uma Mú-
lher, Quem tem-mido de Vtrfltnfo Wooljf?, A
Blolio, Doutor Jivtyo e o controvertido Ter-
ra em Transo. Chega-nos um filme de Vltto-
rio De Sica, O Mundo Jovtm, íocalixanão
a problemática da adolescência. Çhega-noa
a discutida aventura sexual-sentlmentãl-que
deu renome a Lynn Redgrave, a atriz, di-
riglda por Silvio Narizzano; Georgy, a Fei-
ikelra. t Georgy, com iplssilone. Para os
interessados, mais-uma comédia de Shirley
MücLaine, Elas Querem é Casar, dirigida
pelo veterano Charles Walterg. Um do-
comentário sôbre os exploradores da cren-
dice popular, A Verdade vem do Alto. Fi-
nàlmente, a estréia de A Desejada, com Li-
bertad Leblanc, -conhecida nudista. Também
um filme de aventuras, O Templo'do Ele-
jfante Branco, com o filho de Errol Flynn,
Sean (Xóne) Flynn. Possivelmente, o lan-
çamento súbito— depois de adiado — de
Cortina Rasgada, de mestre Hitchcock. £
uni- capolavoro de pobres, Sete Contra To.
des, com italianos de pseudônimo ameri-
cano. Duas boas reprises se anunciam: a
da Espíritos indómitos, de Fred Zinnemann,
há. muitos meses • anunciada, e também a de
O irresistível Gozador, de De Broca, que
vimos (e gostamos) há dois anos. E apenas
por meia semana, no Paissandu, de segun-
da a quinta, outra boa reprise; a de Le Feu
Ftílet / Trinta Anos Esta Noite, que é o
melhor filme de Louis Malle, como se sabe.¦yamos ao cinema! ,
»á O Mundo Jovem
;., (A Young World)
•jst: Uma estória de jovens amantes. Vittorio

De Sica, o diretor de grande prestigio in-
ternacional, e César Zavattlni, renomado ro-
teirista, há muito associado a De Sica, cria-
ram juntos esse drama de dois adolescen-
tes no cenário deslumbrante de Paris. Chris.
tine Delaroche é a estrela, uma estreante,
aem experiência dramática. Nino Castelnuo-
vo faz o galã, é um ator em começo de car-
reira, depois de ser o principal de Os Guar-
da-Chuvas do Amor. O filme termina com
uma pergunta: perante os amantes, há um
mundo novo de possibilidades, de soluções
desconhecidas e de ações jamais antes ten-
tadas? Outra pergunta: o neo-realismo, com
vinte anos de vivência, continuará a fun-
cionar? (Harry Caltzman/Franco-Italy —
Les Productions Artlsts Associe Sol — Pro-
duzioni SP. — Montoro/United).

- Georgy, a Feiticeira
(Georgy Girl)

Premiada no Festival de Berlim, esta
fita aborda, de modo insólito, um enredo
também original, focalizando a personalida-
de compasssiva e pungente, por vezes se-
atualmente interessante, quase sempre
curiosa de uma garota moderna... e pie-
dosa. Por seu papel, Lyn Redgrave ganhou
o' laurel de melhor atriz concedido pelos
críticos de Nova York. Com ela estão no
lilme James Mason, Alan Bates e Charlot-
te Bampling. Baseado em novela de Mar-
garet Forster, o filme é dirigido por Silvio
Nârizzano, com roteiro de Robert A. Gols-
tone Otto Flaschkes. (Everglades/Colum-
bis).

Elas Querem é Casar
(Ask Any Girl)

¦)¦. Perguntando-se a qualquer moça o que
ela espera da vida, todas as probabilidades
sáo para que responda, — um homem! Isto
é o que leva Shirley MacLaine a Nova York
a-fim de procurar um emprego e um ma-
rido. Assim começa a comédia escrita por
George Wells com base numa novela de
Winifred Wolfe, em Cinemascope e Metro-
color, e dirigida por Charles Waltcrs que,
vinte anos atrás, conseguia ptonr-ter... Es-
sa nova produção do incansável Joe Pas-
ternak reúne, além da MacLaine, David Ni-
vçn, Gig Young, Rod Taylor, Jim Backus,
Clèire Kelly e Elisabefh Fraser — um bom
elenco numa comédia que poderá surpre-

CINEMA
S.C.P.

Andrews. Estória de um fisica atômico en-
volvido em complicações, de espionagem po-
litica. Filme bem recebido no estrangeiro,
teve sua estréia adiada no Rio,' porque ou-
trojíüme ppliciali e_t;cart»z, píossegüiu le-
vando miiltlilha ann -tonimi nniTii par
néUo, 'ninguém poterá entrar iam Ingresso

ender. Afinal, Mac_a_jé # a nova .Jud» oaTnàvos nioH_ÍWbU-dOB.' (Uaive-tia)>í:GarlaricT, salva qualquer abacaxi. (Euterpe? y^m «*'"'">;'*'- "-'"Ái Ê-¦•'¦'¦¦ :-*•Metro-Goldwyn Mayer). **'-•' -Stíi6hCÍHa^rT^»,.^,;.íh^;>

(Sette contro tutti)

>« pi-,}* Vi
V«M iuWí

A Verdade Vem do Alto
Em filmagens coloridas, a ignorância e

o misticismo da massa ignara. Os chamados
fenômenos espiritualistas ou espiritistas vei-
culados na tela através dos exemplos de
mistlficadores como Chico Xavier, Waldo
Vieira, Dona Lola e até Zé Arigó. Ofin»
muito séria para que a geração Paissandu
sinta o Brasil' brasileiro, porplexo, inculto,
apático, incurável; subserviente, cretinóide.'
Um documentário da chamada realidade na-
cional... (Virgílio T. Nascimento/Jamaica
Filmes).

O Templo do Elefante Branco
(The Temple of the White

Elephant)
Um filme de aventuras com elenco in-

ternacional, co-produzldo na França e ha
Itália. O filho do esplêndido Errol Flynn,
o jovem e medíocre Sean (Xóne) Flynn,
com a exótica Marie Versini e mais a be-
lissima loura Alessandra Panaro, em technls-
cope e Technicolor, num enredo que se pas-
sa na índia,' com momentos de emoção bem
minutados. A direção é de Umberto Lenzi.
Produção de 1963 (Capitole Films de Paris
— Filmes,de Roma/Allied Artlsts).

A Desejada
(La Perra)

Desejada coisa nenhuma, uma cadela,
em bom espanhol... Libertad Leblanc dan-
do novo espetáculo de nudismo para Júlio
Aleman, Carlos Perez Montezuma e os ilus-
três clnespectadores. Estória divertida, na
base da espera pelo strip-tease. E a voz de
Charles Aznavour . interpretando a canção
Avec, que o Rio inteiro já conhece.. Se'a'
Censura não cortou, veremos a beleza do
corpo de Libertad, e chegai (Cinetelmex da
Argentina /Pel-Me»).

Espíritos Indómitos
(The Men)

Reprise adiada há muitos meses, tal
qual o lançamento acima, de Libertad. Um
dos mais pungentes filmes do pós-guerra,com argumento e roteiro de Carl Foreman,
direção inspirada de Fred Zinnemann, mú-
sica de Dmitri Tiomkln, boas interpreta-
ções de Marlon Brando, Teresa Wrlght, Jack
Webb e Everett Sloane. Isto foi há dezes-
sete anos! Brando era um broto, a Geração
Paissandu usava cueiros... (Stanley Kra-
mer/Tabajara Filmes).

O Irresistível Gozador
(Un Monsienr de Compagnie)

O único filme inteligente de PhlHppe,
de Broca. Uma sátira admirável, repriaa-
da três anos após ter sido lançada no Rio.
Confissões intimas de um celibatárlo, aven-
turas picantes que encabulariam Casanova.
Se a Censura não cortou, há cenas de nu-
dismo admiráveis... Jean-Pierre Cossell,
Catherine Deneuve, Irlna Demick, Annle
Girardot, Sandra Milo, Mareei Dalio, Adolfo
Celi e Jean-Claude Brialy, todos em East-
mancolor. (Julien Derode PECF — Les
Filma,-.'da Siède-Dear Rbme/20th Centu-
ry-Fox).

Cortina Rasgada
(Torn Cnrtain)

A publicidade diz que êste filme ras-
gará sua alma com suspense e terror. Tra-
ta-se de um drama policial tiplco de Al-
fred Hitchcock, com toque e tudo, que reú-
ne, em Tcchnicolor, Paul Newman c Julie

' OutTo épico, pppujarèsco, focalizando a
estória de um tribuno romano que vem a
conhecer Gollas e aí a brincadeira começa.
Produção dedicada à criançada e para adul-
tos que insistem em ser crianças. Tudo em
Tèchnicolor e Technlscope, com direção de
Michele Lupo, e um elenco liderado pòr
Roger Browe e Liz Havlllnad „(pseudtoi-' mos,' naturalmente), e com Erno Crisa,;Al
Northon, Harold Bradléy, Mthpny.yreè-
man e Little Goliath. Gladiadores em pen-
ca,, também -(Leone Filme, de, Roma/Con-
dor Filmes).

CINECI.ÜBES 
'..riXf

CINEMATECA DO MUSEU DE ARTE
MODERNAy— SexU-íeira, 19, no auditó-
rio do antigo Ministério da Educação e Cul-
tura, hoje,, quase ex-Palácio da Cultura, às
20h, com entrada franca, no ciclo Cinema
Alemão 1930-45; -Artonè, de Paul Czinner,.
-1931, com Elisabeth Bergner e Rudolf
Forster, versão original sem legendas.

Amanhã, dia. 15, última exibição no
Brasil do filme de Otto Preminger
Carmen Jones, 1934, cóm a falecida
Dorothy Dandridge e Harry Belafon-
te, as 2Ph30min, no auditório . de O
Globo. Também amanhã, em sessão con-
junta com o cineclube da Aliança France-
sa, às 18hl5min, po auditório da Maison
de France, o clássico de G. W. Pabst, Das
Taocbuch Elner Veríorenen/Diário de Üma
Pecadora, 1929,' com Louise Brooks (nua,
se a censura, não cortou), Vera Pawlówa e
J. Roensky. No dia 18, às 21h, no audi-

vtório de O Globo, a. pré-estréla nacional'
da co-produção argentinó-brasilelra-chilé-
na, ABC do Amor, dirigido pór Eduardo
Coutinho, Hélvio Soto.e Rodolfo Kuhn, cóm
Vera Viana (nua, completamente, se a
Censura não cortou) e Reginaldo Farias.
Sextaíeira, 19, às 18h30min, 20h30min e
22h30min, no Paissandu, o filme de Mauro
Bolognini La Noite Brava/A Longa Noite
de Loucurai, 1959.

E sábado, dia 20, à meia-noite, o clás-
sico soviético Tchapdieü,, realizado em 1934,
pelos irmãos Vassiliev; local de exibição:
o Paissandu.

CINECLUBE. UNIVERSITÁRIO DA
UNIVERSIDADE CATÓUCÀ DE MINAS— Quarta-feira, 17, às 20h, no auditório do
Banlavoura, Nos Tempos de Carlito», 3 cur-
tos de Charles Chaplin. Sessões çom deba-
tes. Convites à venda na -Livraria do És-
tudante. Afinal, Minas não _ só a TFM.»

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM —
Durante a semana, That Nifrhtin Riò/Uma
Noite no Rio, de Irving Cummings, com ró-
teiro de George Seaton, Bess Meredith e
Hal Long, Interpretado por Carmen Mi-randa,. Alice Faye e Don Ameche, além do
Bando da Lua, com Vadeco, o Aloísio de
OUveira, o Nanai etc. A sessão do dia 17,às 22h, será especial para os críticos.

CINECLUBE NtLSON PEREIRA DOS
SANTOS,— Têrça-íeira, às 20h40min, no
auditório da Faculdade de Filosofia da Uni-versidade do Estado da Guanabara, à Rua
Haddock LÓbo, 269, Tijuca, Rio de Janeiro,Guanabara, Brasil, América do Sul, plane-ta Terra, galáxia Via Láctea, o filme de Or-
son Welles Der Protezz IO Processo, ba3ea-
do em Kafka.

CLUBE DE CINEMA DO RIO DE JÁ-
NEIRO — Quarta-feira, às 20h, no Palácio
da Cultura, ex-Ministério da Educação e
Cultura, na Rua Araújo Porto Alegre, se-
leção de filmes de arte da Espanha, inclu-
sive um documentário inédito sóbre a pin-tura de Gcgra.

CABMZES

TEATRO
V.X

NESTA CALMA SEMANA que passou, de
plaho sentimento outonal,. tivemos a recita pa-ra a critica de Com Açécar e Com Carinho,
que reúne Normal
ça-^o^.Chlcd^teim'Sm-- '¦ SSl^'"IjufAtjka 

houve o

Ty'.¦ •¦¦— —----—-,
!, Roslnha de Valen-
no Teatro Princesa

: .__.,._.  .^jantado coquetel do
Negra Meobwn, de François Campauat, que An-
tônio de Cabo dirige e apresenta dentro d»-"estivai de'Teatro de Cóhiédia no Serradói, com
t^.elenicoesteâàdo, por'Lady Hilda Raul da
Matta e Maria,Pompeu e mais José de Freitas,
Celso Marques, Aníbal Marotta e Fernando
José, com estréia acusada para 19 do corrente.

: Também para 19 teremos o sucesso paulis-
ta (6 meses em cartaz) feito de Dois Perdidos
Nam» Noite Soja. de Plinio Marcos (um novo
dramaturgo), com Nelson Xavier e Fauzi Arap
(que também são os diretores da peça), no Tea-
tro Nacional de Comédia.

. Amanhã será: a recita dedicada à Critica
Dramática, à imprensa em geral, e à classe tea-
trai de O Coronel de Macambirs, de Joaquim
Cardozo, com direção de Amlr Haddad, fazen-
do sucesso numa produção do TUCA carioca no
Teatro República.

Depois de breve interrupção motivada por
doença de Fernanda Montenegro ji está de
volta ao cartaz do Mesbla O Homem do Frio-
eíplo ao Fim, de Mlllor Fernandes, sendo que
amanhã 15 dará recita única no Teatro Mu-
nicipai de Niterói.

, A Comédia Francesa, com um repertório
feito de Corneille, Musset e Glraudoux, não
impressionou com seus espetáculos tremenda-
mente acadêmicos.

Flaft, o Fantasminha, de Maria Clara Ma-
chado, em nova montagem no Teatro Serrador
todos os sábados e domingos, cora direção 'do
Carlos José, reunindo as estréias Adriana Prie-
to, Aníbal Marotta, Ana Maria, Alexandre Mar-
quês, Werther Jacques, Carlos Alipio, Nilda
Bueno e Carlos José.

Despedindo-se do Teatro Maison de Fran-
ce Qu»tro Num Quarto,.de Kataiev, produção
do Teatro Oficina de São Paulo, indo em dire-
çio a Curitiba. .

Enquanto isso ativam-se os ensaios de Si-
mone de Beaivoir, Fare de Famar, Siga o
Exempla íe Glldlnha Sjttahra, de Carlos Aqui-
no e Antônio Blvar, Volta ao Lar, de Harold
Pinter, Os Corraptos, de Lilllan Helman, e es-
treândò hoje no Teatro de Bolso Mela Volta
Vou Ver, de Oduvaldo Vianna Filho, com Ode-
te Lara, Suzana Moraes, Maria Lúcia Dahl e
Maria Regina do time feminino e outros, sen-
do.esta a primeira produção do Grupo Opinião
íora da sua Arena.

Bolso
.-*

MeU Volta Vou Ver, de Oduvaldo Vianna
Filho, com Odete.Lara, Suzana Moraes, Maria
Lúcia Dahl e outros. Produção Grupo Opinião.

República

O Coronel ie Maeambira, de Joaquim Car-
doso, com atores universitários. Produção TU-
CA Carioca.

Santa Rosa
A _leer» de Qnro,*de Hélio Bloch, Rober-

to Menescal, Oscar Castro Neves e Edino Krie-
ger, com MarDIa Pêra, Augutos César, Ary Fon.
toura, Fábio Sabag, Flávio Migliaccio e outros.
Produção do Grupo Santa Rosa.

. Copacabana

Sabü «7, de Gastão Tojelro, com Gradndo
Júnioii Bctty Faria, Marieta Severo. Suzy Ar-
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rada, Modesto de Souza e outros. Produçio mis-
ta de Oscar Ornstein e o Pequeno Teatro Mu-
-içado. ..,

• Jovem

Alm e a Lei, de Ariano Suassuna, com
Iva Nino, Francisco MilanI e outros. Produção
do Grupo Levante.

Miguel Lemos

. Os Sete Gatinhos, de Nelson Rodrigues,'
com Fregolente, Erico de Freitas, Hélio Ary,
Carmen Palhares, Djenane Machado, Jorge
Cherques e outros. Produção do Teatro Pópu-
lar da Guanabara.

Grupo Opinião

A Saída? Onde Fica a Saída?, de Ferreira
Gullar, Antônio Carlos Fonseca a Armando
Costa; com Célia Helena e outros. Produção
Opinião.

Ginástico

Oh, Que Delicia de Guerra!, musical da
Charles Chilton, com Rosita Tomás Lopes, Célia
Biar, Napoleão Muniz Freire, ítalo Rossi e mui-
tos outros. Produção de CCC e CP.

''''Serrador'

Família Até Certo Ponto, de Savory, com
Renata Fronzi, Rubens dè Falco, Raul da Matta,
Maria Teresa e outros. Festival do Teatro de
Comédia.

Nacional de Comédia

Basto Atrás, de Jorge Andrade, com Leo-
nardo Vilar, Iracema de Alencar e grande elen-
co. Produção do TNC.

Mini /..'.-,
De Breeht a Stanislaw Fonte Preta, com

poemas e A Exceção e a Regra, de Breeht. e
textos, de S. Ponte Preta, com Camila Amado,
Milton Carneiro, Jaime Barcellos e Aldo de
Maio.

Mesbla

O Homem do Princípio ao Fim, de Millôr
Fernandes, com Fernanda Montenegro, Sérgio
Brito e Fernando Torres. Produção Indepen-
dente.

Carlos Gomes

De Cesta a Coisa Vai, revista com Silva Fi-
lho, Cole, Jean Jacques e muitas garotas. Pro-
duçãò Independente.

Bonecas em Mini-Saia, revista de 
"travesti

escrita e interpretada por Jean Jacques (só às
segundas).

Arena da Guanabara

Eu Chego Lá; show com João do Vale, Ma-
ria Luiza Noronha, Marinês e Silvio Aleixo.
Produção 'Independente.

Maison de France

Quatro Nam Quarto, de Valentim Kataiev,
com Fernando Peixoto, ítala Nandi, Renato
Borghi, Dirce Migliaccio e outros. Produção do
Oficina.

Dulcina

O Noviço, de Martins Penna, com Dulcina,
Ivan Senna, Kleber Macedo e outros. Produção
FBT-SNT.

Recreio

F6e Todo ao Negócio, revista com artistas
bonitas e strip-tease. Produção de Américo Leal.

/ Princesa Isabel

Com Açúcar e Com Afeto, show de Reginal-
do Jardim e Millôr Fernandes, com Norma Bên-
guel, Rosinha de Valença e Chico Batera Trio.
Produção Mieli-Boscoli.

Rival

Vem Quente Que Estou Fervendo, revista
de travesti, com Rogérla. Produção Indepen-
dente.

Tablado

O Diamante do Grio-MogoL de Maria Cia-
ra Machado, pelo elenc. do Tablado. Aos sába-
dos • domingo». Produção da O Tablado.

1
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VAMOS AO TEATRO :*''*..-'

DEPOIS DO SUCESSO EM PORTO ALEGRE
VOLTA A EXPLOSIVA COMÉDIA

r0h que Delicia de Guerra'
Você qne é jovem, tenho certeza qne gostari

deste espetáculo r.
Boje as 18 e 21,15 hs. — TEATRO GINÁSTICO

Reserve Já: 42-4521 — ÚLTIMOS DIAS

MINI- TEATRO Figueiredo Magalhães,
286 — Sobreloja Cine

Condor-Copa
HOJE AS 18 e 22 hs,

Res.: 57-6651

Estudantes:

Hoje: NCr$ 3,00.
0 FESTIVAL DA BESTEIRA

QUE ASSOLA 0 PAIS
a exceção e a regra""De Brecbt a Stanislaw Ponte

Preto"
com Aldo de Maio, Camila Amado, Jaime Barcelos c

Milton Carneiro

4.° MÊS DE SUCESSO
TEATRO SANTA ROSA

Tel. 47-8641
R. Vise. Plrajá, 22. Ipanema"A Ülcera de Ouro"

Apresenta
Comédia musical de Hélio
Bloch. Dir.: Léo Jusl. Músicas
de Roberto Mencscal, Oscar de
Castro Neves e Edino Krieger.
Elenco: Ari Fontoura, Augus-
to César, Cláudio Cavalcanti,
Edson Silva, Fábio Sabag, Fia-
vio MigUacclo, Marlene Barros,
Fossaria Gbessa. — Partlcip.

esp.: MarlIIa Fera.
HOJE, AS 18 e 21,30 hs.

GRUPO OPINIÃO Apresenta

* K V vmJ^ ÀW^^V^^^^*

G
A SAÍDA? "A SEMANA
ONDE FICA A SAÍDA?

(Estado Militarista)
de Antônio Carlos Fontoura, Armando Costa, Ferreira Gullar
com: Carlos Vereza, Ecbio Reis, Guilherme Dlecken, Ivan
Cindido, JoSo das Neves, Luiz Linhares e Ihais Moniz

Portlnho — DlreçSo: JOÃO DÃS NEVES
Hoje: às 18 e 21 hs. - R. Siqueira Campos, 143 - Res.: 36-3497

3as., 4as., 5as. e doms., desconto para estudantes.

DEFINITIVAMENTE ÚLTIMO DIA
QUATRO

W^M MM%à.j£rW mW ^mWÊÊIÊ&èm^M

mwmmm%MTT77 .--«j. rã^mw*. <"M\tm ^y '¦^¦&m-'

NUM QUARTO
HOJE: — AS 17 e 21,15 hs. — RESERVAS: 52-3456
TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar rclrl-erado

7 =- ¦
3» MÉS DO MAIOR SUCESSO INFANTIL

DE TODOS OS TEMPOS

h. 
"Alice no País'

% das Maravilhas"
Adapt., Dir., Cens. e Figs. de: ROBERTO FRANCO

SABS. ÀS 17,30 Hs. e DOMS. ÀS 16,40 Hs.
no TEATRO DE BôLSO — Pça. General Osório

Censura livro — Reservas: 27-3122 — Ar refrigerado
I

"DOIS PERDIDOS
NUMA NOITE SUJA"

5»

H

ESTRÉIA
DIA
19

com:

FAUZI ARAP
NELSON XAVIER

HA S MESES EM CARTAZ EM SAO PAULO
TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA

Urna peça dc Nelson Rodrigues nunca deixa ninguém indi.
fer--".e. Êsse é o grande impacto da temporada — (Van Jata
— C. ::-.r..':fi)."05 SETE GATINH0S"

de NELSON RODRIGUES
Apresentação do TEATRO POPULAR DA GUANABARAXno TEATRO MIGUEL LEMOS — R. Miguel Lemos, 51-H

Hoje às 18 o 21,30 hs. — Reservas: 56-1954
Estuds.: 3as, 4.as., Sas. e doms.: NCrS 3,00

Proibido até 18 anos

VOLTA DIA 16, ÀS 21 HS. AO TEATRO MESBLA"0 HOMEM
DO PRINCIPIO

AO FIM"

Preços
Especiais

Para
Estudantes
Reservas:

42-4880
de Mlllor Fernandes

POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR ÊSTE ESPETÁCULO
VOLTARA AO PALCO DIA 16Transferido para o dia 15, o espetáculo de Niterói

TEATRO SERRADOR _ Tel.: 32-8531
Festival do Teatro dc Comédia apresenta

LADY HILDA em"NEGRA MEOBEM tr

(Cherié Noire)

i' ==_

Trad.: MILLÔR FERNANDES
com: MARIA POMPEU — RAUL DA MATTA

DlreçSo: Antônio De Cabo
Estréia 19 (Lotação Esgotada)

Ingressos à venda para dia 20 cm diante

TEA THO SERRADOR - Ar Refrigerado
Apresenla SOMENTE ATÉ HOJE

rfliljA ATÉ CERTO PONTO'
DEFINITIVAMENTE ÚLTIMO DIA

Hoje as 17 e 21 hs — Res.: 32-8531
INGRESSOS: NCrS 4,00 - ESTUDANTES NCrS 2.00

Estréia dia 19 de maio: "NEGRA MBOBEM" (Cherié Nnir»)
706G1

TEATRO NACIONAL DE ÍOMÉDIA
Av. Rio Branco, 179 — Tel. 22-0367

ULTIMO DIA"RASI0 ATRÁS"
De Jorge Andrade ¦>.

Prêmio Serviço Nacional de Teatro ¦'¦-
Direção e cenários; Glannl Ratto

Figurinos: Bell» Paes Leme, eom um grande elenco.Hoje is 18 e 21 hs.

Sucesso em
Sucesso em
Sucesso em
Sucesso em
Sucesso em
Sucesso em
Sucesso em

1845!
1854!
1892!
1920!
1936!
1940!
1965!

S§
aj 8

!á-8

Si 2«*
i z™5j

.1
85..*-fflS

"0 NOVIÇO" no Teatro DULCINA
ÚLTIMOS DIAS

Dia 22 no Teatro Municipal de Niterói

TEATRO DE BÔLSO — Pça.'General Osório

aurimar rocha apresenta

rrDONA RAPOSA
É UMA BRASA"

peça PARA CRIANÇAS de JAtR PINHEIRO
com Wanda Crltiskaya, Walter Soares, Ruth Stefíeni e Lnlx

Carlos Valdez \
Sábados às 16,30 hs. — Domingos às 15,45 hs.

Reserve Já: 27-3122 — Ar Refrigerado

Q GRUPO OPINIÃO AprM^,

MEIA ATLOV
VOU VER
'de Oduvaldo Vianna F.°
Odflte Lara.Susana Moraes
Maria Lúcia Dahl- Maria Regina
Hugo Caryana*Oduva!do Vianna F.°

TEATRO
DE BÔLSO
TEL. 27-3122

Dir. Musical: Roberto Nascimento «Dir. Geral: Armando Costa
ESTRtIA 3.» FEIRA AS 21,30 HS.

I 

TUCA
¦ TEATRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA
¦ iprisint-« tülra nslcida 

'1
OCORONELram*ssà\i
A REALIDADE BRASILEIRA

• EM MÚSICAE VERSO
TEATRO rpPVBLICA

Quartasla sábados às 21 hs.
... Domligos às 18 e, 21 hs.

Av. Gomes Freire. 474A-Til!2 2.0271',

a=

TEATRO RIVAL apresenta
a enxuterrima RQGÉRIA

(b mais famoso travesti do Brasil) em"VEM 
QUENTE,

QUE ESTOU FERVENDO'
Com as "mais badalativas boneeas» do Rio

», ,. 1J"ím .*how ""vertido e InvertidoDe 3.» a sábado às 20 e Z2h — Doms. às 16, às 20 e 22UReservas: CeL 22-2721

m

6 MESES DE SUCESSO
5.000 pessoas, Ji viram -e aplaudiram"CHAPÈUZINHO

VERMELHO"
Sábados às 15,30 hs. e domingos às 14,45 hs.
no TEATRO DE BÔLBO (Pça. Gsl. Osório

— Ipanema. Rsserve Jà: 27-3122
Censura Livre — Ar refrigerado.

De Ariano HOJE às 18 e 21,30 hs.
Suassuna TEATRO JOVEM

Dir. Musical: Genl Marcondes — Dir. Geral: Luiz Mendonça

Proibido ati lt anos — Reservas: 26-23691

TEATRO PRINCESA ISABEL apresenta
NORMAL BENGELL - ROSINHa de vm.enca

CHICO BATERA TRIO EM

11H•:Hr^OM KCIICAR
EC0M HFET0

noje às 18 e 21,30 hs. — Reservas: 37-3537"OS PAIS ABSTRATOS" hoje e amanhã no Municipal
de Niterói

TEATRO COPACABANA RES.: 57-1818
Ramal Teatro"SABIÁ 67

("ONDE CANTA 0 SABIA" de Gaslão Tojeiro)
elenco fordem allabétira): Antônio Pedro. Betty Faria. Eml-
llano Queiroz, Graclndo Júnior, Maria Gladys. Marleta Se-
vero. Modesto de Souza, Nes tor Montemar, Nar ma Suely,

Splna. Surv Arruda, Victor Dl .Mello
HOJE, às 17 e 21,30 hs. — Traje Esporte — Censura Livre

n fòV TODA A ALMA PORTUGUESA REFLETIDA / fâ7.
__f] WNAS IMAGENS DE UM FILME APJOXONANTE/-&^
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PRÊMIO 011 CRITICA
INIERNAPIONAI

PRI MIO CINEMA
Dt ARTE E ENSAIO

RE MIO

LUIS BUNUEL

HOJE
UM HL ME DE â/fáfar.

2wm& COPACABANA; .COPACABANA j
B1."—" X*ÜL-^ -,,'dNNNal iÜW- flJ2ívl" !,m *' smtLw

FESTIVAL
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BRUNi SRASILIA-REXÍRAIcare)• DIA 22-WINDSOR(S.Paulo)PLATAÚiir.i.ij OPERA vI,m:i
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OMfliÕR CÔMICO DA AMÉRICA DOSUL ESTA FAZENDO
RIRTODO 0 RIO COM 08EU NOVO FILME /
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CUZZARDIíToroj-CARLOS GARCIA'ROBERTO PIRILIO
LEONOR PACKECO-ROBERTO OROSCO-OLTENAyRÍS

DE ABREU • AUGUSTO MACHADO DE.CAMP09
XANDO' BATISTA -FRANPSC0 COMES-OlAUCIfl
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EXCEPCIONALMENTE
DE 2.» a 5.a FEIRA

APENAS AS 22:30 HS.
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0 5." Caderno
&r—
£ TELEVISÃO
UfiO ( 3) Missa Dominical•..*. ( 4) Concertos para a Juventudei

, „• (Orquestra SinfOnlca do MEC)
12) A v e n turas de Eduardlnho •

ITeatro Iníanto-Juvenil)

CORREIO DA MANILA, Domingo, 14 de maio de 1967

<«. t 6) Clube do Guri:
íantcjuvenli) (Musical (o-

_?!! 5! Chamada a uma ió Esperança1M0 < 4) Estado do Rio na TV: (Inlor*rã. mativo sobre o Estado do Rio'li•". d» janeiro) /
12,00 ( 2) Quando os Clubes se Diver-

' V •__ y?; «Meai)
( «) Teie-csce intercotefUi: (Pro-

.trama Juvenil. da Auditório,
.... ^ btincadalrta e prtailos)I- •[Pcmgti Mau írmloanho
(li) Abertura . .

. ( J) Cln-mlnha Exceislor
_ss. í 2! J.***0**» TVrWnttaental*^|»r^«_1.ng «SPorte .
__ M> jy-Turiimo: (Informativo.¦'SE, Woduçlo -de Armando Barro-p-i>nt \ 

" . ao) - <
«_£. 5.!! í£»*aixador«s de cristolí.10 (13) JLteitnhoi - Filme — (três De-
j"1 

', aanhos)
It,S0 ( 4) Domin jo de Comédias, fil-
«__< _*•* — °a Trts Patetas -
«<S- . __. fí«*a*metraí«B-,.;u ( í) Tuteboi .Btpatacular: (Flamen-

«o x Fluminense)
13) rllme: Caiey Jones-..•) .OfurtUndlB

(18) Hlme: Laacelro» de Bengala .( O O Contador da Historiai
(11) Filme: Jonny Quest.1) tinha da Frento

H.10 (13) O Fino da Bossa: (VT)'lHÍ-í'í?Z_P*tv,*-«l* Cinema Brasileiro
_!£ i íí íy?,: A '«mUla Mitos K.IU1M0 ( .) Domínio da Aventurai. Fllm.
K ¦,»*_ *n* Bírii: — o Falcão Mas-'_ "...SS**? '_? tonfa-metrrtem
- < •> *l»cando:de Shows (Infantil)

;«• .03) Rio Jovem, Guaaflà: (VT)17.401 6) Velhos Tempos
17 SS ( 8) Prá Vera Banda Passar

14,83 ( 0) Noticio* TV-Continental
15.00 ( 9) Bas por Du
13,20. ( «) FUme: Fúria

113) Padrão
15,30 (9) Jóias da Tela. FUme:lfc,33 («i Abertura
15,43 (13) Hora da Buzina: (VT)18,55. (.8) Noticlea. TV-Continental
18,00 ( 2) Carrossel: (Festival de Dese*

nhos Animados, com a particl-pacto d« Waldir Mala, os Ve-Ihlnhos Bicudos e todo o gran- •
de elenco-Exceislor. Prêmios e
Brinquedos)

( 4) Capitão Furaeto — Filme:,'Su*
per-Homem

; ( 6) Reprises dé Programas
( ») ClOM-Up _ ,.¦}}¦¦¦16,15 ( .9) Aqui Londres

18,30 ( 9) Filflie: Hazel • •
16,33 ( 8l íJotloias TV-CoílUnental
17,00 (:6)lFüllman Jr.-

( 9) ¦Vamos Aprender.Inglês
!¦>..';-..(13) Filme: pepe Legal
17,30 ( 9) Tio Tonka. Colégio Show: (In-fantil)
17,40 (13) Filme; National Kid
17,30 ( 6) v Filme: SttagTay
llífl ( I) Noticias TV-Continental V
13,10 ( 8) Clube de Aventura: (intantn-18,15*(13) .Filme: Lancelros dè Bengala
18,23 ( 8) Filme: O Pequeno Lorde
18,30 (4) Filme: Os Três Patetas
18,45 ( 2) Mini-Jornal; (o jornal qua'Mefende sem censura os direi*

tos da Mulher) '
18,30 ( 9) Artigo 98

. (13) Diário de, Bolsa; (Ao Vivo)
18,85 ( 6) Novela: A Pont» de Waterloo

ll«) Filme: Jonny Quest39,00 ( 2) Novela: O' Grande Segredo
( 4) 004 — Longras: (Ocorrência! 

'
Policiais)

19,05 ( 4) Jeanie é um Gênio. Filme:
19,25

CARTAZ DE HOJE
* "(IS) TV-Rio Noticiai, última Edi-

çSo: (Ao Vivo)
23.20 ( 6) Futebol... Quase.Sempre...... .
23,30 (13) Filme: Hitchoèlc
00,30 (13) Encerramento
00,55 ( 9) Noticias TV-ContinenWI

CINEMA
Cinelândia •j

( 91(«)

IW ( 3) Bi
4)^>S(4

. G«nte Inocente
.. Maiores Espetáculos doGlobo: — Filmes com números
de Circo

^ (í) tofomie Político: (Com Heron
m Domlngues, Murilo Maio Filho,Ptdro Gomes, Cícero Sandro-,<v* ch, Walter Fontoura e Lula

_'.___ ' ytena)
18,15 (13) Agnaldo Rayol Show: (VT)19,00 ( -") Domínio de José Vasconcelos> ( 4) Dercyntipatacular: (Programa:. ":: de Auditório)

,.'.'.' (J), Carro é Notícia; (AutomoW-
._ ,-;.>i-, x. ilsmo)

¦.>* __i_ ( I) Filme: The Beatles
19Ji ( 6) Onda Jovem
If,40 (13) Hora da Buzina: (Ao Vivo —¦>••-_>¦_'. -?*l«o)
_jj { »> Noticiai TV-Cpntlnentól
30.» ( 9) Futebol ICipetacular; (Ban-' *** , lu x Palmeira»)
20,» (6) Farenhelt 2.000
SI,t» ( 2) Filma: James West* "'.£' ( 4) Domingo à Noite no Cinema:
.-..« ., (Fllm. da longa-metragem)
21.30 ( 8) Filme: O Homem de Virgínia

J 9) Prova dos Nove
21,45 (1) Dois no Esporte

S_: (13) Embato: (Ao Vivo — Palco)
SUjai) Rtvlate Esportiva: (Ao Vivo)
3»# ( 4) irande Reviita: (Comentáriositím Eiportlvos)
23,08 (I) Filma: Danferman
2J40 ( 2) Reprise

,•• ( S) Rio, Chamada Geral
23,83 ( 9) Noticias TV-Continental
00,30 (13) Encerramento

\*' 
' 

s AMANHA
( 4) Uni Dunl Te: (Programa Ins*trutivo a Infantil)

.-_j ( 4) Desenhos Animados
13,80 ( 4) Show d* Cidade: (Programa... •>, Jornaltatieo, intrevlsUs, Mun-

cal)
14.00 (4) Stnlo dás Duas. FUme:14^0 (t) Jornal da Tarde

113b

Novela: Meu Filho, Minha VI-.
da •- ' .

19,30'( 2) Novela: RedençRo
(13) TV-Rlo Motlciai: (1 • EdlçSr

:— Ao VJVü» •• „19,35 (4) Na Zona do Agrião: (Comen-
tárlos esportivos, com' João
Saldanha) - . • •'•

19,45 ( 4) Jornal da Globo: (informati-
vo)

( 9) Os Dota Mundos de Jacinto deThonnes •
19,80 ( 6) Diário de um Repórter
19,35 ( 2) A Cidade se Diverte

l 91 Heron Domlngues com n No*
. . tlciat

(13) Show Sem Limite: (Ao Vivo - :
Palco) ...20,00 ( 6) Repórter: (Jornal)

20,05 ( 4) Novela: A Sombra de Rebeca
20,20 ( 6) A Grande Parada: (Musical)'
20,30 ( 9),Encontro com o Esporte: (De-

bates) *
20,33 ( 4) Nolta de Gala: (Musicai e Ea-

.revistas) ' '
21,00 ( 2) Novela: As Minas de prata

( 9) Filme: •• , .
21,25 ( 6) Novela: Paixüo Proibida1 21,30 ( 2) Novela: O' Morro dos Ventos-

v Ulvantes ^
( 9) Sesslo das Nove a Mela. Fil-

me:
21,45 (13) Agora é Consuelo: (VT> ! .
21,55 ( 4) Novela: A Rainha Louca .

( 6) Jornal da Noite
( 91 Jornal ao Rio '. < ¦

22,00 ( 2) Jornal de Vanguarda: (A mais
premiada equipe de, jornalis-

. r.io da TV brasileira)
22,10 (9) Moça do Tempo . .
22,18 ( 9) Esporte: (Com Avelino Dias)

(13) Sexy e Indiscreta: (Ao Vivo)
22,30 ( 3) Filme: Homens em Crise

( 4) Jornal de'Verdade: (Informa-
tivo)
Heron Domlngues com as oi-
tlmai

22,35 ( 6) Rubeps Amaral com GMt
22,40 ( 6) Fllnie: Slr Francis Drake

( 8) Mesas Kcdondasde Gilson
Amado

22,50 ( 4) Ibralm Sued Repórter: (Pro-
granfa JornalisUco)

23,00 ( 2) Cinema Exceislor
( 4) SessSo das Dez: (Filme de lon-

ga metragem)

CAPITÓLIO — (22-6788) — Aquele quodeve Morrer — (àa 14 — 16,30 —18
e 21,30 horas) /

IMPÉRIO — (22-9348) — A Epidemia 4o<
Sombls — (âs 14 — 16 — 18 — 20. e
22 horas) .

ODEON — (22-1508) — Caçador de Aven-
turas — (ás 14 — 16,30 — 19 e 21 ho-
ras)

PLAzA — (22*1097) — O Filho de César
,,'••;"e Cleópatra
PALÁCIO — (22-0838) —A Bíblia — (ás; 14,40—-17;50 e 11 horas)
PATHÉ — (22-8795) — O Espigo do Cha-

péu Verde — (ás. 12 i- 14 — 16 — 1820 e 22 horas) ...
REX — (22-6327) — Por um MühSo de

Dólares —• (às-.14 — lç — 1$ — 20 t
22 horas) .'.;'••

RIVOL1 _ ...... ,,;; .
VITORIA — (42t9020);—1 Dois,contra o.

Oeste — (ài 14 -t 16 — 18 — 20 e
l 22 hotat) •

Centro #i> 
'•/:' '»^''

CINE-HORA — (52*7707) — Atualldadss
,í -. — Desenhos —Viagens e Comédias

.:.--..(Qesda ífi- horas da mannai. .—
Aos domingos e feriado. í — Festival i
Juvenil ' .' > •' ' •:_ '*.

CINE-ARTE — (42-8853) — (Museu da
Imaíeme-.doSom) . , ¦(

CINEAC-TRIANON — (42-6024) —Tes-
. tival, um filme por dla:>' '• . '

FESTIVAL _. H52-2828) —-' Terra ' «m
Transe . ¦ • , , ¦

FLORIANO — (43-6074) — Crepúsculo
des Águias — (âs 15 — 17,50 e 20,40
horas)

MARROCOS .— J22-7979) i-.—t Nevada
Smith

PRESIDENTE — (42-7128), — 007 Contra¦ a Chantagem Atômica '— (ás' 15 —
. 17^0 e 20,40 horaí)

SAO JOSÍ.•*_ (42-0592) — O Amor tem
muitas > Faces — O Agente Secreto
Matt Helm — (às 15,10 e 19 horas)''

RIO BRANCO — (43-1639) — A Enseada
dos Desejos' • _• . '

Catete yr \<i ':¦¦' 
v'-' •¦'••

AZTECA—. (43-6813) — O Esplío «o
. Chapéu .Verde — (às 14 —.16 — 1820 e 22 horas) i

CONDOR-LARGO DO MACHADO — ...
(45-7374) — Amante Infiel — (às 1416 — 18 — 20 « 22 ,hqrai)POLITEAMA — (25-1143) — 007 Contra
a Chantagem Atômica — (às' 14 —
16.30 — 19- e 2130 ho.a_J f ¦ ¦

SAO LUIZ — (25-7679) — Quem tem
Medo de Virgínia Woolf? — (às 14'•-- 16,30 — 18 e 21,30 horas)

BRUNI-BOTAFOGO — Nevada SmithCORAL — (Praia de Botafogo) — Terraem Transe — (às 14 —,16 — 18 — 20
e 22 horas)

SCALA — (Praia de Botafogo) — Mu-
lher de muitos Amores

GUANABARA — (26-9339) — O Agente
Secreto Matt Helm — (às 15 — 17 —
19. e 21 horas) ___;

OPKBA—^(46.7318) — Judith
VENEZA.— (26-5843) — Um Homem...

Uma Mulher — (âs 14 — 16 — 18 —
20. e 22 horas)

Copacabana .
ART-PALACIO COPACABANA — 

(57-2795) — A Enseada dos Desejos
tJ (às 14 —, 18 — 18 — 20 e 22 horas'

ALASKA — o Segredo da Porta Fecha*
da — (às 14 — 18 — 18 — 20 e 22
horas)

ALVORADA — (27-2936) — O Silêncio
BRUNI-COPACABANA — Terra emTrame.— (às 14 — 16 — 18 — 20 *22 horas ) •

, CARUSO-COPACABANA — Terra em
Transe

CONDOR-COPACABANA — (57-7661) —
.Técnica de um Homicídio — (às 14
—-16—18 — 23 e 22 horas)

COPACABANA — (57-5134) — Por um
Milhão de Dólares— (ás 14 — 16 —
18 — 20 e 22 horas)

FLORIDA — O Implacável Colt de Orin-
go

METRO-COPACABANA — (37-9898) —
Doutor Jivago— (às 14 — 17,30 e
21 horas)

PAIUS-PALACE — o Filho de César e
Cleópatra

RIAN — (36-6114) — Aquele que deve
Morrer — (às 14 — 16,30 — 19 e 2Uj
horas)

RIVIERA — (47-8900) — O Expresso de
Von Ryan

RICAMAR — (37-9932) — O Espifio ao
Chapéu Verde — (às 14 — 16 — íe— 20 e 22 horas) ,

ROYAL — Django
ROXT — (36-6245) — Dois contra o Oes-

te — (às 14 — 18 — .18 — 20 e 22
! horas)

Jardim Botânico
" 

;.'! V' ,- 
'.• ' 

.

JUSSARA — (26-6257) — Cerne paruAbutre — (ás 14-— 15,40 — 17,20 -
19 r- 20,40 e 22,20 horas)

Ipanema e Leblon
BRUNI-D?ANIMA — Nevada Smith
IPANEMA — (47-3806) —
LEBLON — (27-7803) — Por um Milhão

de Dólares — (âs 14 — 16 — 18 -
20 e 22 horas)

MIRAMAR — (47-9881) — Aquele quedeve Morrer — (às 14 — 16,30 - 19
e 21,30 horas)

PAX — (27-6621) — O Espifio do f:ha-
péu Verde — (às 14 — 16 — '.8. -
20 e 22 horas)

PIRAJÁ — (47-2668) — Tarde demt.'s
para Esquecer — Fántomas — (às
14,10 — 10 e 19,55 horas)

BRITANIA — Nevada Smiih
BRUNI-BAENS PENA — Terra em Tran*

se — (às 14 — 18 — 18 — 20 e 22
horas)

CARIOCA — (28-8178) — Aquele quedeve Morrer — (às 14 — 16,30 — 19
e 21,30 horas)

MADRI — (48-1184) — Dois contra »
Oeste — (às 15 — 17 — 19 e 21 ho-" . ras) '

METRO-TUUCA — (48 8970) — O Es-
pião do Chapéu Veide *- (às 14 —
16 — 18 — 20 e 22 horas)

OLINDA — (48-1032) — O Filho de Cé-
¦ar e Cleópatra

RIO — Terra em Transe•SANTO AFONSO — Jaifió, e o Velo de
Oufo

TIJUCA — (48-4518) — A Epidemia, dos
Sombis — (às 15 — 17 — 19 e tí ho

. ras) ¦- ¦ ..
"" '".ÍV**-. ->V.>

Grajaú
BRUNI-GRAJAO - Esta Noite Encarna-

rei no teu Cadáver /

São Cristóvão
FLUMINENSE — (28-1404) — 007 Contra

a Chantagem Atômica — (às 14 —
10,30 — 19 e 21.30 horas)

I NATAL — - (48*1480) — A História de
Elza — Robin Hood, o Invencível —
(âs 17 e 20,10 horas)

Subúrbio»

Flamengo Lagoa

4 9)

(8)

KELLY — Nevada Smith
BRUNI-FLAMENGO — Portugal do Meu
Amor ,

PAISSANDU Um Italiano em Varsó-
via — (dias úteis âs 18 — 20 e 22 ho-
ras) --sábado, domingo e feriado
às 14 — 16 — 18 - 20 e 22 horas)

LAGOA, DRIVE IN -f (27-3589) — A
Volto do Pistoleiro — (às 20,30 e ..
22,30 horas) — Sessüd Infantil — Ti-
ko e o Tubarão — (às 16,30 horas)

Tijuca

Botafogo
BOTAFOGO — (26-2250) — Crepúsculo

das Águias — (às 15 — 17,50 e 20,40
horas)

ART-PALACIO TIJUCA — (54-0195) -
A Enseada dos Desejos — (às 14 —
18 — 18 — 20 e 22 hore.)

AMCRICA — (48*4519) — Por um Mi-
IhSo dè Dólares -» (às 74 — 16 — 18— 20 a 22 horas) .

ART-PALACIO MtlER — A Enseada
dos Desejos — (às 14 — 16 — 18 —
20 e 22 horas) . •

ANCHIETA — No Reino do Iê-Iê-Iê
ALFA — (29-2815) — O Fillfo de César

e Cleópatra '
BRUNI-MÉIER — (29-1222). — Terra, em

Transe? i
ERUNI-PIEDADE - (29-6532) — Nevada

Smith' " -
brum-engeNho DE DENTBO — ....

(29-4136) — Fántomas — Reduto de
Heróis .

CASCADURA — (20-8250) — Três > em¦um Sofá — (às 14,50 — 17 — 19,10 e
21,20 horas)

CAIÇARAS — Pistoleiro Relâmpago —
Juramento do Zorro

CACiiAMJlI — o Grande Golpe dos Sete
Homens de Ouro — (às 15 — 17 —
19 e 21 horas)

CAMPO GRANDE — (CGN-826) — Nor-
man, 6 Manda Brasa

CENTRAL — (30-3662) —
COIMBRA — (Ricardo de Albuquerque!

— A Tulipa Negra
COLISEU — (29-8753) — Gol! A Copa rto

Mundo de 1966 — (às 14 — 16 - 18
e 20 horas)

HERMIDA — (Bangu) — Lampião o Rei
do Cangaço — (às 15 — 17 — 19 e
21 horas)

IMPERATOR — (Méier) — O Implacá-
vel Colt de Gringo .

II?AJA. — (29-8330) — 007 Contra a
Chantagem Atômica — (ás 14 — ..
16.30 — 19 e 21,30 horas)

LEOPOLDINA — (Penha) -f Os Reis do
Far-West — Três em um Sofá — (às
15,10 e 19 horas) '

MADUREIRA — (29-8733) — Rio, Ve-
r.o e Amor — (às 15 — 17 — 19 e
21 horas) , . .

MARAJÓ — (Freguesia) — Erik, o Vi-
king — (às 13 — 15 — 17 — 10 e 21
horas)

MASCOTE — (29-0411) — O Filho de Cè-
sar e Cleópatra

MATILDE — (Bangu) — Terra em Tran-
se

MAUA _ (30-5056) — O Espifio do Cha-
péu Verde — (ás 14 — .16 — 18 —
20 e 22 horas)

MARABÁ — (29-8:38) —
MELLO — (Penha Circular. — Nevada

Smith
MOÇA BONITA — (Padre Miguel) — O

Grande Golpe dos Sete Homens de
Ouro — (às 15 — 17 — 19 e Í21 ho-
ras)

PALÁCIO SANTA CRUZ — Bingo e sua
Pistola de Ouro

PALÁCIO CAMPO GRANDE — OJaafd
PALÁCIO VITORIA — (48-197l| — O

Tesouro dos Renegados — O Mona-
tra da Cidade Submarina

PARAÍSO — (30-1060) — Nevada Smith
PARA-TODOS — (29-5191) — O Espião

do Chapéu Verde — (âs 14 — 16 — _,
18 — 20 e 22 horas)

PENHA — (30-1121) — Nudlsta à Forca
PILAR — (Pilares) — Selva Sangraria ¦'
RAMOS — (30-1094) *
REALENGO — Esta noite encarnarei no

teu Cadáver _r| ¦;.•*?;• |
REGÊNCIA — Terra em Transe
REIS — (Anchieta) —-Johnny Yuma
RIO-PALACE — O Filho de César •

Cleópatra
..RIACHUBLO — (49-3322) — Minhas tria-,..Notas •¦¦ ¦¦'¦.'¦

iudan — (Abolição) — viagem Tan-> -aUitlea — Rifle de Batasi
ROSÁRIO - (30-1809) — Nevada Smith::,
SANTA ALICE — (38.-9993) — Quem

tem Medo de Virgínia Woolf? — (às
14,40 — 16,50 — 19,10 e 21,30 horaí) :

SANTA CECÍLIA — (30-1823) —v
SANTA HELENA — (30-2666) — • ¦' ,;
SAO FRANCISCO — :. . •
SAO PEDRO — (30*4181) — Terra cm

Transe ' - '<?< ¦ . • .;'
TODOS OS SANTOS — (49-0300) — tt-'.

cola de Sereias — A última Cavai-;.
gada

TRINDADE'— (49-3836) — O Segrtdô
das Esmeraldas -Negras — Quartel -

. do Barulho ' i.
VAZ LOBO — (29-8198) — O Senhor,

Doutor — (âs 14 — 18,30 — 19 a ,.V..¦21,30 horas) _i:
VISTA ALEGRE -- Marco Pólo, o Mag-

nlfico • • . ~ ¦>„}'
VITORIA - (BNG-895) — Como Róttr?

bar um Milhão de Dólares «a (àa
15 — 17,30 e 30 horas) -....;

Ilha do Governador j.
ITAMAR — Os Invencíveis irmãos Ma-!'clste . jíMISSISSIPI- — Spartacus e os Dez Gia- j.diadores—(às 15—17— 19 a 21 Jrhoras)'¦'¦'*.* V' •:¦'• ..'¦ ¦,'•.'" pr.

M

':

Niterói
CENTRAL — Três em um Sofá — (às .

13,20 - 15,30 — 17,40 - 19,50 ü 23 i
horas)

ICARAt — Dois contra o Oeste — (às IS :— 17 — 19 e 21 horas). .- ' •... !ÉDEN — 007 Contra a Chantagem Ate»
mica - (às 15 — 17,50 o 20,40'io* .
ras) '<

ODEON — O Senhor dos Navegantes -
(às 14 — 16 — 18 — 20 e 22 horas)

SAO BENTO — Terra em Transe
SAO JORGE —

tt
íi

Caxias ,-,..'. ;T:*;.
caxias — Riacho do Sangue
CENTRAL — Sete Mulheres
gloria — Minha Esposa é lim Sucesso
PAZ — Como 'Roubar um Milhão de' Dfr*

lares — (às 13 — 15,30 — 18 a 20,30
horas) .

SANTA ROSA — (Duque de Caxias) —
O Implacável Colt dé GringoSANTO ANTÔNIO —

Petrópolis
capitólio— (2626) — Investida da '

Bárbaros — (às 14 — 15,50 — 17.40 — |19,30 e 21,20 horas) i
d. PEDRO — (3400) — Três horas paraMatar — (às 13 — 15,10 — 17,20 —

19,30 e 21,40 horas)
ESPERANTO — Vletnan em Chamas
PETRÓPOLIS — Dois contra o Oeste — ('

(âs 13,30 — 15,30 — 17,30 — 19,80"è p21,30 horas) ,'-..,

Estado do Rio
SANTA ROSA — (Nova 'Iguaçu),— A- Volta do Pistoleiro . . . .' ;
SAO JOÃO — (São João de Meritl) -

O Implacável Colt de Gringo
VITORIA — (São Matheus) r
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3932 —¦ Gary Cooper e Tallulali em Entre Duas Águas, filme da Paramount

Tallulah, "Dahling"!
Fui vê-la, mesmo sabendo que não

era mais a mulher de trinta anos pas-
sados OU a estrela da década de 40 que,
entusiasmado, eu me acostumara a
aplaudir na Broadway ou em Los An-
geles. Tallulah, dahling. Sim, era com
êsse dahling, soando à tua moda do Sul,
que te tornaste atriz famosa e mulher
mais falada ainda, exuberante, a viver
a vida em verdadeiro turbilhão, irra-
diando charme e soltando a tua explosi-
va gargalhada! Tallulah, teu nome íi-
cou conhecido nos Estados Unidos e
em Londres que conquistaste, durante
oito anos, e de onde voltaste para a
Broadway como rainha, dona de uma
rara personalidade entre as atrizes do
palco norte-americanas. Fui ver-te Tal-
lulah, mesmo que soubesse que já não
te poderia encontrar jovem, cintilante
e efervescente como em tantas de tuas
peças.

? *

, Talvez pensem alguns leitores que
Tallulah Bankhead não tem direito a
figurar nesta coluna, tomando-a apenas
por uma atriz de palco que apareceu
"agora" em um filme, Fanatismo Maça-
bro/Die, Dle, Darling!, obra realizada
na Inglaterra. Mas não é assim. Tal-
lulah fêz outros filmes, a começar por
sua estréia na velha Goldwyn, em 1918,
ao lado de Tom Moore em Thirty a
Week, ainda garota de quinze anos ao
vencer um concurso de beleza, e quan-
do pisava, pela primeira vez, os palcos
da Broadway, na peça The Squab
Farm. Quem era aquela pequena dc
cabelos soltos, risonha e ambiciosa'.'
Vinha do que se convencionou chamar
"boa familia", nascida, em 31 de janei-
ro de 1903, em Huntsville, Alabama, no
Sul, no Deep South. Seu pai, político
de. carreira, subiu de prestigio c, anos
mais tarde, chegava a senador e líder
de bancada em "Washington. A moça.
a Southern Belle, que por isso devesse
talvez seguir o caminho de suas ami-
gas e colegas de convento, casando
com um bom partido, tinha outros pia-
nos: o teatro! E, sobretudo, queria in-
dependência, conhecer os aplausos do
público e brilhar em ambientes sofis-
ticados, ser mimada e gozar a vida.
Tudo isso ela conseguiu. E à sua roda,
todos se agrupavam para ouvir nisto-
rias, às vezes, maliciosas e terminadas
por uma estrepitosa gargalhada, essa
gargalhada que acabaria por: tornar-se
sua marca registrada. Como sua voz
grave. Ou suas aventuras. Mas era bela
e independente, o. não aceitava a corte
de todos os homens. Era mesmo esqui-
va, e por isso, como por suas noitadas
e festas, histórias e disse-me-disses.
foi-se formando à sua volta um mundo
demaledicência. "Estravagante-', mm-
muravam alguns, mas era apenas Tal-
lnlah, única e fabulosa!

* *
Em 1913, depois de seu primeiro

filme, fèz apenas mais um, When Men
Betray (talvez também com o título
When Men Desire, ao passo que, na
Broadway, ia abrindo caminho para
uma carreira que duraria a vida intei-
ra: cerca de cinqüenta anos! Nice Peo-
pie, em 1921, ao lado de outra novata,
Katherine Cornell; 39 East, The Exei-
ters, mas o sucesso foi do pouca monta,
e ela resolveu seguir para Londres o
tentar a sorte. Ali estreou ao lado de
Sir Gerald Du Maurier em The Dan-
cers, cativando público e críticos. Se-
guiram-se, durante oito anos, sucessos
como Fallen Angels, The Green Hat, A
Dama das Caníélias, quando suas pre-
mièrcs eram disputadas pela sociedade,
a nobreza, aplaudidas pela Crítica, e ela
adorada pelos fãs. Ainda na Inglaterra.
em 1920, fêz um filme sobre o qual sei
apenas o título,.His Housc in Order, e
nada mais.

1931. O Cinema falado começava a
firmar-se, e Hollywood lhe oferece ex-
celente contrato. Voltava aos Estados
Unidos uma grande dama mesmo que
não tivesse dengues de grã-fina de últi-
ma hora: tanto falava com duques e
príncipes como almoçava, apressada,
um sanduíche com os carpinteiros do
teatro; bebera cerveja nos pubs de Lon-
dres e champanha nos clubes de May

fair. A vida, com todos e de todos os
modos, é o que lhe interessava!

De Nova York seguiu logo para Hol-
lywood. E convém dizer que não mor-
ria de amores pela cidade do Cinema
ou pela Indústria. Na Paramount, fêz:
Tarnished Lady, com Clive Brook;
Meu Pecado/My Sin, com Fredric
March; The Chcat, com Irving Pichei,
terceira versão de A Ferreteada, filme
de sucesso de DeMille de 1915, com
Fanny Ward c Sessue Hayakawa, e de
1923, Beijos Que Se Vendem, com Pola
Negri e Charles de Roche.

* « *
Uma tarde de inverno, ao anoitecer,

em 1932, recém-chegado a Hollywood,
estava eu com uma jovem publicista do
estúdio da Paramount, quando por nós
passa uma mulher: loura, cabelos sol-
tos caindo-lhe pelos ombros, trajando
cintilante vestido de paietê negro, an-
dar ondulante e vagaroso, cabeça joga-
da para trás'. Passa, e diz com voz gra-
Ve, e ao mesmo tempo, ultra-sexy: Good
Evening... Ainda a vejo e ainda ouço
o tom de sua voz. Sinto ainda o per-
fume que usava. Tallulah terminara o
dia de trabalho: Entre Duas Aguas/The
Devil and the Deep em que Charles
Laughton, seu esposo, na história, ten-
tava assassiná-la, ciumento de seus
amores com o jovem Gary Cooper. No
filme, aparecia também um novato que
iria fazer carreira: Cary Grant, bom
amigo de trinta e cinco anos.

* * *
Ainda em 1932, A Mulher Infiel/

Failhlcss, ao lado dc Robert Montgo-
mery, na MGM. Depois, "adeus Holly-
wood! Broadway, aí vou eu'" E Tallu-
lah foi para Nova York conquistar seu
verdadeiro lugar nos palcosi da Broad-
way: 1933, Forsking Ali OUvers; 1934,
Dark Victory; 1935, remontagem de
Chuva; 1936, Reficcted Glíry, com um
jovem ator, Phillip Reed/ 1937, Cleo-
patra, com o ator do Silencioso, Con-
way tearle, íracaso de crítica o de pu-
blico; 1939 — um fabuloso triunfo, a
sua personagem mais intensa, Regina
em The Little Foxes, de Lillian Hell-
man. a mesma peça que, atualizada,
Tati de Moraes e Alice Lispector tra-
duziram para que a bela Tônia Cai-
rero brilhe, mais uma vez. E o fará
ao lado de Leonardo Villar, excelente
ator, no teatro da Maison de Francc.
Regina, no cinema, íoi vivida por outra
não menos extraordinária mulher,
Betto Davis, no filme Pérfida! Em 1941,
Clash By Night, com Joseph Schikl-
kraut o um novato, Robert Ryan; 1942,
a deliciosa criadinha, Sabina. comedi-
ante. cm The Skln of Our Tceth, tre-
mendo sucesso ao lado de Fredric
March, Florence Eldrcdgc, Florence
Reed e de um rapazola, que sonhava
com a glória, Montgomery Clift; 1945.
Foolish Notion, com Donald Cook e
seu ex-marido, John Emery, esposo de
apenas quatro anos (1937-41); 1947, A
Águia de Duas Cabeças,, com Helmut
Dantinc, fracasso comercial; 1948, por
longa temporada c cm tournées de vá-
rios meses, Private Lives, de Noel Co-
ward, seu amigo íntimo. Aqui, ela do-
minava, sendo mais Tallulah do que
nunca!

Assisti a várias dessas peças. Pude
sentir que a sua personalidade teatral
— ou mesmo a da vida cá fora —
perde no Cinema. Mas, apesar disso
a éle voltou em 1944, sob as ordens de
Hitchcock em Um Barco e Nove Des-
Unos — que esplêndido o seu papel de
mulher íútil; em 1945, Lubitsch a di-
rigiu em Royal Scandal, uma das mm-
tas filmagens da peça A Tzarina. já
usada por éle mesmo cm Paraíso Vroi-
bido, silencioso, c Alvorada do Amor,
musical. Tallulah era Catarina da Rú.1--
sia, o William Eylhe, a quem a morta
tão cedo levou, um jovem oficial da
corte. Lembro-me que, durante a fil-
magem, ouvi deles escandalosas garga-
lhadas. Depois me disseram que im-
plicava com o uniforme justo demais
quo éln usava, fazendo por isso pilhe-
rias çom o ator!

RONDA DOS CLUBES
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Eleição no Sampaio v,.¦:¦),'¦.. •
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O Sampaio Atlético Clu-
De está na faixa1 da elei-
ção. Amanhã haverá' as-
sembléia geral e .duas cha»
pas disputarão a; diretoria.
A Chapa Progressista é
apoiada pelo atual presi-
dente José dos Reis Hilde-
brandt, que não aceitou a
reeleição. Tudo indica que
o grupo liderado por Adil-
son Teixeira . dos Santos,
com o apoio e prestigiosos
atuais dirigentes, vença
por boa margem de votos.

,'A construção imediata do
. ginásio é a principal meta

do futuro presidente. Fio-
riano Gomes, antigo cola-
borador da administração
Hildebrandt, está lideran-
do a oposição.

': — Programado para a
noite de 27 deste mês, o

, baile comemorativo do 17.°
aniversário de fundação da
Associação Atlética Vila
Isabel. Orquestra Arco-
íris em ação-

Os títulos do Campes-
Ire, do Leblon, a partir de
julho custarão NCr$ 1.500
(um milhão e meio anti-
gos). Notícia segura.

Maria Aparecida Bor-
ges Monteiro, morena de
cabelos Compridos, é a
candidata que representa-
rá a Investur no concurso
Rainha do Turismo.

Bastidores: consta
que o nome de Nicanor da
Costa Marques será in-
dicado para presidir o Clu-
be Ginástico Português.

i — Comemora-se em to-
do País, amanhã, o Dia Na-
cional dos Gerentes de
Bancos. Na Guanabara, a
(data será marcada por inü-
meras solenidades e íeste-

jos coordenados pelo Clu-
be dos Gerentes de Ban-
cos, tendo esta entidade
programado, ainda, a Se-
mana dos \ Gerentes, de 14
a 20 de maio, a fim de dar
maior dimensão às come-
morações.

Amelinha e João Sil-
va, êle presidente do Clu-
be de Regatas Vasco da
Gama, de volta de São
Lourenço onde comemora-
ram, terça-feira, vinte e
cinco anos de casados.

A Associação Sholem
Aleichem de Cultura e Re-
creação. promoveu, ontem,
em homenagem ao 19.°
aniversário da Indepen-
dência do Estado de Is-
rael, um Festival de Can-
ções Idish e Hebraicas.

O radialista Dalvan
Lima foi convidado para
atuar como mestre-de-ce-
rimônia ho Baile das De-,
butantes do Fluminense.
A 'data é 20 deste mês.

O Centro Recreativo
Italiano vem promovendo
agradáveis noites dança-
tes, às quartas e domingos,
ao som- do conjunto de
Gonçalves Neto.

Ò Campestre, do Le-
blon, comemora hoje, com
uma festa infantil, o Dia
das Mães. Início às 16h.

. — Chegando a noticia
de que Carlos Moreira é o
novo comodoro do Iate
Clubo de Brasília.

Elizabeth Starling
Soares foi coroada, sexta-
feira, no Clube de Regatas
Guanabana, Rainha dos
Calouros • da Faculdade
Brasileira de Ciências Ju-
rídicas.

O Pedra Branca So-
ciai Clube, de Senador
Camará, (promove hoje,
oom início às 20h, em ho-
menagem ao Dia das Mães,
uma retreta, dc portões
abertos, com o Banda de
Música da Polícia Militar
do Estado da Guanabara.

Maurl Lemos Gama,
Michel Dib, Aramis Mar-
tins e o coronel Astórico
Bandeira de Queiroz for-
mam a junta administrati-
va encarregada de dirigir
a Associação Atlética Ti-
jucá. O teatro infantil do
Bandeirantes Tênis Clube
se apresenta hoje, às 18h,
paia o quadro social."— Já o Riachuelo Tênis
Clube realiza logo mais, a
partir dàs 20h, mais uma
íèunlão "írançarite.

C_ ílb^Piraquê o progra-
rrià é urna tarde infantil,
com circo, palhaços è ma-
labarlstas. Tudo o partir
das Í6í?h,

¦O conjunto moderno
The New Breed toca hoje,
das 20h em diante, na se-
de do Centro Israelita Bra-
sileiro.

O Tijuca Tênis Clu-
bc, Fluminense, Sírio e Li-
banes, Orfeão Portugal,

Vila Isabel, Mackenzie,
Casa das Beiras, Country
Club da Tijuca, Ginástico,
Associação Sholem Alei-
chem, Clube Inapiário Me-
tropolitano, Casa da Vila
da Feira, Clube Campes-
tre, do Leblon e o Centro
Cívico Leopoldinense são
clubes de toda extensão da
cidade que reverenciam o
o Dia das Mães.

Vaivém

Maria do Rosário Nasci-
mento Brito e Otonzinho
Berardo estão de alianças
na mão direita. * Ò mú-
sico Sérgio Mendes chega-
rá ao Rio no próximo dia
24. * Luiz Felipe Aguiar
de volta da Suíça, onde es-
teve estudando Ciências
Econômicas. * Regina Ro-
semburgo e Luis. Eduardo
Guinle continuam saindo
juntos. Noite dessas eles
dançavam no Jírau. * Sér-
gio Costa e Silva encabe-
çando a oposição nas elei-
ções da Faculdade de Ciên-
cias Jurídicas. * Rubem
Dario Bittencourt vai ex-
por seus tapetes no Méxl-
co. * O químico César Me-
na Rocha, de 25 anos, ga-
nhou bolsa de estudo do
governo francês. * Virgí-
nia Barbosa de Souza está
de volía de Long Beaeh.

Adall Franco convidada
para integrar o time das
Dez Garotas de Ipanema,
próximo lançamento da
TV-Excelsior. * Antônio
Guerreiro reunindo gente
moça nos fins-de-semana.

Regina Ceppas e Carlos
Eduardo Ribeiro Junqueira
andam estremecidos. *
Ontem foi dia de feijoada
na casa de Paulo Pinheiro
dc Góes. * Abigail Vlllas-
Boas viajou para Brasília.

Henrique Gomes de Cam-
pos e Ada Ferreira de Lt-
ma noivaram oficialmente.

Nazaré Mendes de ida-
de nova e fazendo planos
de retornar ao radiallsmo.

Vadlnho Dolabella, Mary
Deps e Helinho Ferrei-
ra festejando aniversário,
quinta-feira, no Jlrau. *
Marilu c Ivo Pitangul as-
sistindo durante a semana,
no Cinema Alaska, a um
filme de terror. * Tom
Êlcio Azevedo feliz da vi-
da com uma foto sua pu-
bücada na primeira pági-
na de um matutino da cl-
dade. Maria Cristina de
Souza, sua noiva, é sua In-
centlvadora na arte de fo-
tografar.' * Maria de Je-
sus da Cunha, que está dc
viagem marcada para o
Teerã, soprou velinhas on-
tem. " Jorginho Guinle,
Maria de Fátima Monteiro,
Helena o Luiz Gustavo Al-
ves Paschoal, Lúcia c Har-
ry Stone entre as presen-
ças na noitada inaugural
do Circus, nova boate de
Bob de Freitas.

LUIZ CARLOS
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'.., em sua residência falta uma obra de arte — de
nossa primorosa coleção destacam-se: — ARMAN-
DO VIANNA - EDGAR WALTER - MOACYR AL-
VES — BENJAMIN SILVA — TERUZ — M. SAN-
TIAGO — e outros — galeria rachid — Av. Rio
Branco, 156 — ed. Av. Central — subsolo.
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| TEATRO A DESPEDIDA DE (
I MUNICIPAL PEPIDTBfiH
fi HOJE, ÀS 16 HORAS mouou

VKPFPAI ATENÇÃO: Estando já estofados os ingressos para Sábado e Domingo, a Empresa resolveu oferecer mais dois espetáculos ao Público Carioca-

Sado) RECITAS NOTURNAS DIAS 16 E17 DE MAIO
|j Ingressos à venda na Bilheteria do Teatro ,J57S I
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• O X Confrref» Brori-
leiro de Cirurgia será de
25 a. 291 de jjulhoW 19^7,

Kfc; Cejiltro- cie' Convenções
25^0tei,.Gtyriá, -m Rio de

!*%,:,&>tén?i oficial,"• -*Jp- dev intíblitíco»
«ijiViiwi.dtaíutt-

'»eç8W''.'dO<espÉ-.f
. les dWrfiei-. li ni"

Cirurgia, Geral, sob for-
|,de SimpósioSiSemlná-

W .M,** as-Rédondas.
disto, serfio aborda-

outjrçs temáVcomo:
sH(^eftensão port*.a—. ci-

;; Jíyfgla das viis blliares —
it^rCpçóes clrúr^tcas dó dei-* fiado — Choque — 'Com*

; pltcaçôes pleurals pói-res-'
, ,«ccío pulmonar — Temas
*dej*tua^jzaç|o em iíedld-

7wrt«ai?:--..lstado. atual
uimloterapla antlneo-

rja — Indicações 
'i<

Idade de reopera»
Cinugia Cardíaca

jmorés abdominais nu
cia "«^, Fraturas por

iosã© do: assoalho orbl-
^^--àTratamehto nau»

sclrúrjieo das algiss cro-
Bmmi — Indicações da ce-'liaria eletiva —i Ttapano».

plastla — Tumores ósseos'«•"ttoeneas dlvertlcular dos
cólons — Tratamento do
adenocarclnoma do ando»

____telo' — Alglai pélvlcas
]& Atualidades em Cirurgia
«<>(talmológlca r- Cirurgia
|<da aorta abdominal, e Como
.Resolver-isto caso?, o se-
«tão proferidas'conferências

Jgé realizados cursos e colo-
•«4-ios. Haverá sessões de

.•.<.:S*»j'

£*£» em

temas,livres e exposição
de filmes. Maiores infor-
mações e inscrições: Cole-
gio Brasileiro de< Clrur-
giôes,'ftüa Visconde" "SU-
va, 82> " - ';¦:•>•,' •¦¦'",•• ,... -» > ,. , • • •. , .''"*ííóiJecerrerdo 

JtCon- .
BT«t»o BruWróyfalBíM-

>.$*; JtÚk ÍS^t^rmfif:
grande^BMásnsgerii^ib)»: a*.
rurgiões de todo o Psis,
qui» 

'contem; mais de 80
, anos a serviço da Cirurgia,

sejam como membros do
CBC. O presidente do CBC,
prof. Jorge Marslllac, man-

. dou confeccionar medalha
comemorativa de houra ao
mérito. Será uma homena-
gem muito carinhosa e de
alto reconhecimento para
todoi os que t*m contribui- -
do psra o atendimento cl-
nJrgleo dos doentesí$é: to»
dO o Pais, alguns lutando

.eom enormes dificuldades.
A fim de qua sejam lera-
brados todos os que exer-
cem a Cirurgia há mais da i
BO anos, o CBC pede qüe
os Interessados lhes enviem
nomes, endereços o' outros
dados^ com a maior urgén-
cia (Rua Visconde SUVá,
82 w Botafogo).

* 0 CoMoto Brasileiro
de Cít-urotóe* vsl promover
a reforma dos seus Esta-
tutos, tendo aldo enviado
para todos os seus mem-
bros um anteprojeto da re-

* forma. Foi designada no-
mlssio, composta dos drs.
Renato Pacheco Filho, prof.
Humberto Barreto e dr.

Américo Caparica .Filho,
para ir a S. Paulo e a Belo
Horizonte, a íim de enten-
der-se com os colegas do
CBC daqueles Estados, só-
bre o projeto de reforma,
A Assembléia Geral está

. convocada .para discutir a
votaria rofefma, 'era i.*'
convocação, no dia 22 de
maio, 

'Ss' 
21 horas, na sede

do CBC (Rua Visconde Sil-
,va, 52). Caso nlo haja: n<J-
mero, haverá 2.» convoca»
cio no dia 30, que decidirá
còm qualquer- número,

¦ 
. *.:¦•¦"-• ..' i ,'

-Oi Strvtçoè de Cltnl.
ca MtMics e Dermatologia
do HSE promovem no dia
17 de msio, «-feira, «es-
slo clinica, das 10 as 12h,'
no Centro da Estudos, com
a «guinte ordem do dia: 1
— Hepatite crônica de evo-
luçSo fatal. Drs. Franklin
Wilson o; ;Duvld BUenehi;
2' — Reínfecçlo Sifliltioa.
Dr..Jarbas Porto; 8 — úl-
cera péptica perfurada.
C h o q u e. Considerações
diagnósticos e terapêutica.
Drs. Fernando _ Gadelha,
Rui Porclúncula de .Moraes
e José Rlbsmsr Serrlo; 4
r»;-Tr»taménto elrúrgldb do
câncer da pele. Dn. Wal-
dir Silvestre e Vinielus de
Faria.

• ¦'. 
*..•.'•¦•¦.

O Hospital Distrital de
Brasília, nos dias 11,12 e 13
de maio, foi sede do Se-
mlndrio de Cirurgia. Jn/an*
til dirigido pelo dr.; José
Antônio topes, professor do.

Departamento de Cirurgia
Pêdiátrica da PUC, do Rio
de Janeiro » com a colàbio-
ração dós drs. Enneman
Pimentel (Brasília); Cio-
duáldo de Yuan (GB); e
HéUo Patriota da Silva
(GB).
]... *.--¦,» » __¦ ;._

j,? A reunilo clínica-do
isanatdrio Cariou Fontes
seta no dia 16, terça-feira,
às lOh, no Centro do Estu-
dos, com a seguinte ordem
do dlaí "Planejamento de
Saúde", dr. Mario Sayeg.

* í .• •
>~À ranjBiio.do Centro

de. Estudos da Cátedra de
TliiotogU -'«, Pjieúmolooja
da FM -da UFF será ama-
nhã, segunda-feira, 18, is
lOh, no Hospital Unlversl-
tário Antônio Pedro (7?

. andar), eom • ordem-do-
dia: 1) Segmentação, bron-
eopulmonar —; dr. Aridio
Ornellas; 2) Microbactérias
atípicas —• dr; Henrique
Waldemar; S) Tuberculose,
doença familiar, dr. Alber-
<a Peçanha; 4) Revislo de
alguns casos do Dlspensirio
Escola — "Mazzinl Bueno".
Comentários pelo jprof. A.
de Paula e A. Ornellas.' .- '*'.:?; • •< >.,..-j

• A reunião do Centro
de Estudos do IS» Enfer-
morta da Santa Caia será
no dia 16, terça-feira, às
10h, nó Auditório Progra-
ma: "Diagnóstico diferen-
dal daa hemorragias dis-
criticas" dr. Paulo Bel-
fort.

FERNANDO SEI DL

SERVIÇO SOCIAL

Integração do Serviço Social
ízrA professora Violeta C.
aJàwanha da Gama (Facul-•dado de Serviço Social da
ijpniversldade Federal Fia-
«nlnense) ofereceu novas
JJ^Jorspectlvas do Serviço
i Social, quando de sua pa-iJestra no Curso de Super-'V__o; promovido pelo Cen-
,tfb* de Estudos da _ecre-
itaria de Serviços Sociais.¦'¦ inicialmente, d c c 1 a rou
«ftvio "A Implantação da*
•novas diretrizes do Serviço
JS$.laI, considerada a sua
«forma Integratlva, envolve
•perspectivas desenvplvj»'
Jjrtentlstns e leva seus pro-
aítaâlonals à reflexão de que,
Jinieialmentc, urge que cada
SMÜse-esíorce por. adquirir
MM consciência integrado-
ftfrna linha do progesso so**h%\ 

globalizado". .
Prosseguindo, após infor-

ds»ar que a integraçfio é a
«.ontia mais elevada do pro-
Jlesso de cooperação « de
wnteraçfio, cabendo ao as-
vidente sodal imprimir ao
2eu comportamento autên-
Mica atuaçSo unificada e in-
Regrada, 

"integrando-se
"lípamente no processo de
dDoiényblvimcnto dc Comu-
Cidade, rompendo assim, as
aín§_às i barreiras que dt-
nveçificavam a açáo do Ser-
£J-!ifl Social cm três dlfc-
«íeqjes caminhos: Caso,
«^Gr^ib e Comunidade, ope-
|"^a^onalmetne estanques".
f»-> C" '
tr-i i •^ m ' '$$-
ÜHh- —-—

Conceituando a integra-
çSo dos três métodos, a
professora de Desenvolvi-
mento de Comunidade,
afirmou ser a teoria e a
prática do Serviço Social,
aplicadas simultaneamente
através dos três métodos
básicos (Caso, Grupo e Co-
munldade) e das demais
disciplinas sociais,

Quanto ao objetivo da
integração, ressaltou que o
sistema permitirá atingir
mais racional e ràpldamon-
te ao bem-estar social, in-
tegrandb-se nas meta« do
D e t e n volvimento Sócio-
Econômico da Comunida-
dO.<,'^ Í;,y

^^AlíintegraçSo ppdar4!ser
empregada em programas
comunitários globais ou em
projetos específicos de Edu-
cação, de Saúde, de Traba-
lho, de Marginalidade, de
Família e outros ou'ainda-
em áreas populacionais oom
problemas comuns.

A professora Violeta jua»
tlflca á integração cem
uma série de vantagenr,

. entre outras:
— atendimento mais

rápido dos objetivos do.
Serviço Social;

—> utilização dc menor'
número de profisslonalE,
còm economia para a en-
tldade promotora, e

\—^ oferece mais son-
tido e coerência à réalida-

de brasileira, levando o as-
sistente social a se integrar
em equipes multiproflsslo-
nais, contribuindo para a
melhor eficiência de pró-
gramas de Desenvolvlmen-
to, que globalizam aspectos
sociais e econômicos.

CONFRATERNIZAÇÃO
Os assistentes sociau ser-

vidores do Estado c de suas
a u t a r qulas participarão,-amanhã, de um almoço de
confraternização da classe,
em motivo do transcurso do"Dia do Assistente", O ai-
moço será às 12h30mln, na
Churrascaria Gaúcha, na
Rua das Laranjeiras'.', Par-
tlcfpàrão dóri'_àpé4s comoconvidados especiais os te-
«•etários de Serviços So-
ciais, dr. Vlctor Pinheiro, e
de Administração, sr. .Ai»
yaró Americano.

DEBATES SOCIAIS
Quarta-feira próxima se-

rá lançado o 4.° número da
revista Debates Sociais, pu-
bllcaçã3 samestral especia-
lizada em assuntos de cl-
óncias sôclajs, espedalmen-
te em Serviço Social, edl-
tada pelo CBCISS. O novo
número inserirá o do-
cumento básico do Semlná-
rio sobre TeorlzaçãO' do
Serviço Social, realizado
em março último, em Ara-
xá, Minas Gerais. O 4.°

número de Debotes Soelots
será lançado dia 17, às ....18h30min, no auditório daConfederaçío Nacional do
Comércio, na Avenida Ge-
neral Justo, n.o 307, quan-do da realização do simpó-
slo de apresentação das
conclusões do Seminário de
Araxá.

CONSELHO

Amanhã, também em co-
memorapão do "Dia do As-
sistente Social", o Conselho
Regional de Assistentes So-
dais da 7.* Região promo-
ve assembléla-gersl ordi-
nária às 19 horas, em úlíi-
ma. convocação, ncauditó-
rio do ex-IAPETC na Gua-
nabara, ,na Avenida' Graça
Aranha. Na. oportunidade
será apresentado iO relato-
rio drs atividades do ....
CRAS.

SANTA CASA
A Fundação . Paulo Bit-

tencourt dos Empregados
do CORREIO DA MANHÃ
aáslnará convênio com a
Santa Casa da Misericórdia
do Rio de Janeiro para as-
sistência funerária aos seus
associados e dependentes
A Santa Casa, através de
seu Departamento Funerá-
rio, está firmando convê-
nios com Várias entidades
assistendals para presta-
ção de serviços funerários.

V LUIZ BRAVO
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NOTICIÁRIO ODONTOlúGICO

r_ Curto de Cirna ia MaxI-
^lo-Faeial — A Associação
rJVIédica, Odontológica e
(•Farmacdutlca de São Cfls-
^óvão.pelo seu Departa-
3nento. Cientifico, fará rea-
í-llzar um Curso de Especia-

£ 
tação, teórico e prático,
Inistrado pelo prof. dr.

cBaptlsta Pereira (UFERJ
JJ- PUC) para um grupo de
uis alunos. As aulas serão
«_s Sas. feiras, das 8 ãs 12h.
^Pará maiores informações:
^telefone 48-0432, das 9 às
?¦-17h.
¦ Instituto de Odontologia
tdjr Pontifícia Universidade
cOatólica do BJ — Para di-
2vHrsos cursos de pós-gra-
¦rfluados, existem algumas
«=vagas. A duração deste
£j:Tfrsos é de 7 (sete) meses,
«cora uma aula por semana

e férias em julho. Inseri-
ções à Av. Rio Branco, 128
— sala 1.009. Tel. 32-9093.

ABO contribui, para a
Federação Dentária Inter-
nacional ~ O Conselho
Executivo Nacional da
ABO enviou pela primei-
ra vez em sua história a
contribuição de filiada à
Federação Dentária Inter-
nacional. Essa entidade
é a única que tem assento
na Organização Mundial de
Saúde. A FDI tem sua se-
cretaria executiva em Lon-
dres, tendo o seu secreta-
rio-geral, dr. Leatherman,
visitado recentemente nos-
so Pais. Desta forma, pela
primeira vez o Brasil par-
tlcipará como delegado do
XIV Congresso Mundial de
Odontologia que se reali-

'.*

e Excursão Cultural Científica
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I JORNADAS LUSO BRASILEIRAS DE OD0NTO-
EST0MAT0LOGIA

XIV CONGRESSO DENTÁRIO MUNDIAL
Sob a chefia do Prof. Martins Alvarez e coordenação

' do Prof. Clauco MarUns Santos e orfanlzaçio da 0NITUR/
1 VARIG, salri do Blo em 24 de Junho d* 1M7, nma caravana' de Odontólocos para Lisboa e Paris, a fim de participar dos
¦ debates técnicos científicos juntos aos eventos acima

menclonadoi.
A referida caravana visitara as «ecuintes cidades: Se-

' vllha, Madrld, Salamanea, Coimbra, Lltbea, Parli, Londres,
' Amsterdam, Frankfurt, Znricb, Mllio, Veneía, Florença e' Roma. •"' ' '_ .' 

_' Naa cidades acima mencionadas, alím das acomodações
"i ' nos hotéis de elaiie turista, em quartos duplos com ba-
*"» nheiro privativo, serio realizados «m cada uma delas ex-
M ! cursSes, em confortáveis «nlbns pullman, com ruias espe-

. clallzados, vlsltando-se os seus pontos de maior Interesse
1 turístico, bem como recepção e traslado dos aeroportos para1 os hotéis e vice-versa.

As viagens aéreas serio realizadas em aviões a jato,
como também serio utilizados modernlsslmos ônibus puUman
de Gran Turismo em alguns percursos.-•'¦ r ofereeemos mela pensio (café da manha, almoço ou

*¦' ' Jantar) em alcumas cidades do roteiro.
__ A reíerlda vlatem custará V%. 1.246,0» podendo ser" 

paga a prazo, da sezulnte forma!
Até a data da viagem Vi. 690,00 e o saldo em 10 pres-

taçôes de UJ. 61.20. , ~
Os InUressados poderio se lnscrevr com o Prof. Cliuco

Slartlns Santos, na Faculdade de Odontologia à Av Pas-
teur, 43S ou para maiores esclarecimentos na Agência Onltur
Jelos telefones: 42-4218 • 22-72S9. ««»-

-r

zará em Paris, de 7, a 13 de
julho deste ano.

IV Conimsa Brasileiro
de Odontoptaiatria teri In-
var na Bahia —• A Associa-
ção Brasileira'de Odonto-
pediatria e a Associação
Baiana de Odontopediatrla
patrocinam este conclave e
a II Reunião Nacional de
Professores de Odontope-
dlatrla, de 22 a 27 de ou-
tubro de 1967, na Faculda-
de de Odontologia da Uni-
versidade Federal da Bahia.
Os temas oficiais e simpó-
sios versarão sobre Odon-
topediatria e Comunidade,
Ortodoritia Preventiva, Cá-
rie e. Periodontia-Etiologia
e Odontopediatria Conser-
vadora. Vários cursos serão
realizados por especialistas
nacionais e estrangeiros
sobre Odontopediatria e
Odontologia em geral, nos
dias 18,19 e 20 de outubro,
com duração total de 18 ho-
ras. Entre as atividades so-
ciais,. consta visitas à Pe-
trobrás (Refinaria Landul-
fo Alves), museus, igrejas,
monumentos históricos, es-
petáculos folclóricos, can-
domblés, etc. A Comissão
Cientifica receberá inseri-
ções para temas livres, de-
vendo os trabalhos serem
enviados até o dia 22 de
julho, para poderem ser se-
lecionados e programados.
Correspondência: — Av. 7
de Setembro, 82 — 8.° —
Caixa Postal 1402, Salvador
— Bahia.

I Jornada Luso-Brasi-
lelra de Odonto-Estomato-
logia — A adesão importa
no pagamento de uma taxa
em cruzeiros novos equlva-
lente a 400 escudos portu-
guises, para os sócios de
qualquer das filiadas da
ABO e da Sociedade Por-
tuguêsa de Estomatologia.
Os não sócios pagarão o

equivalente a 500 escudos
e os acompanhantes 300
escudos .por pessoa. A im-
portância das adesões pode
ser enviada por vale pos-
tal, cheque descontável na
Guanabara, ou remessa
bancária para crédito dp
coordenador-geral, Alfredo
Borges Lopes'Cardoso, Av.
Rio Branco, 128, s/ 1.009,
ao câmbio do dia.

Rumos para a odontolo-
fia — De autoria do prof.
Aristeo Leite, este livro de-
verá ser lançado ainda em
1967, com edição limitada,
ao preço de 10 cruzeiros
novos por unidade: Abbr-
dará: Reforma. Revolução.
Vultos. Leis — Regulamen-
to do exercício da Odon-
tologla — Conselho Federal
e Estadual — Código de
Ética, Estatuto do Magls-
tério, Salário Profissional,
Raios X. Reservas pelo
reembolso. Av. Rio Branco,
128 — sala 1.116 — RJ.
Guanabara.

I Reunião da Sociedade
Argentina de Endodontia

Buenos Aires, Argenti-
na — 12 a 15 de agosto
de 1967. Informações: As-
sociação Odontológica Ar-
gentina, Junln 959 B. Ai-
res.

II Congresso Latino-Ame-
ricano de Cirurgia Bocal

Caracas, Venezuela. Ia.
semana de agosto de 1967.
Informações: Sociedade Ve-
nezuelana de Cirurgia Bu-
cal. Correio de Sabana
Grande n.° 2. Apartado
12650, Caracas.

Toda correspondência pa-
ra esta coluna deve ser
enviada para: dr. José Da-
vid Schubsky — Edifício
Avenida Central — Av.
Rio Branco, 156 — 32.° —
Grupo 3236 — ZC-21 —
RJ —GB.
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Plataforma de escuta interplanetária, sob os efeitos de nm sol artificial sendo submetida a testei
interior de uma câmara de vácuo, no Centro Goddard de Vôos Espaciais, EUA. Com esse teste prepara-sa _,
a espaçonave para o seu lançamento, em fins de maio. No espaço 'interplanetário, essa plataforma utilizarám
o sol como unia "âncora" para estabilizar sua órbita. O aparelho realizará 11 experiências relacionada! com -

o estudo da energia cósmica e galática

#','».

Novas aplicações da
tecnologia espacial

'Jõ*9

.ilíSI

Idéias,. técnicas. a equipamento . Instrumental, originária-
mente destinados à era espacial, continuam a ser aplicados
cada dia com mais intensidade e multiplicidade na medi-
eina. Do assunto Já temos tratado nesta seção anteriormente
e hoje desfilamos algumas novas conquistas espaciais que
já estão sendo plenamente utilizadas na prática.

Inicialmente aperfeiçoada para uso nos vôos cósmicos,
a tecnologia do silício, por exemplo, só nos EUA,. beneficia
cerca, de 230.000 Indivíduos, que vivem com partes dêsse
olçmcnto cm seus corpos. Entre eles,' contara-so ,20.000 norte-
americanos que possuem válvulas artificiais.

.'.' o titânio, outro elemento aperfeiçoado para atender a
exigência espacial, é um componente capital de certas ligas
empregadas em válvulas artificiais mais recentes. Pelo me-
nos 80.000 outras .pessoas estão vivendo com drenos cere-
brais ocultos, feitos de flraçón, teflon e suástico, introduzidos
pára prevenir uma provável incidência de hidrocefalla lágua
no cérebro). A substituição de aortas deficientes e vasos
sangüíneos debilitados nor material plástico e partes de si-
licio é agora-uma prática cirúrgica rotineira.

. , Milhares de pacientes com problemas cardíacos especiais

Éa 

segurança1 de que seus corações continuarão a bater
çámento. gratas ao üsõ de um estabUizadotr eletrônico.
foi pos,slvel jfein VlrtMe do aperfeiçoamentjSTjíe baterias
élúlas de mercúrio e a mlnlaturização do síetemas elé-

tjMcps e eletrônicos paia uso em espaçonaves. \ :'".'¦
Investigações sobro células combustfveis e outras fontes

de eéergla1 no programa espacial levaram a um sem número
de testes deasás fontes para alimentação do corações arti-
«ciais.

As técnicas'de r?dlptelemetria aperfeiçoadas para obsei-
vaçio médica dos astronautas em vôo foram' adotadas para
observação de doentes graves, enfermos recémoperados e pa-
cientes com males cardíacos. O disparo automático de avisos
eletrônicos, durante á Observação, Indicando a necessidade de
pronta intervenção médica, têm salvo muitas vidas.

Estudos sobre a respiração pulmonar em laboratórios do
medicina aero-espacial tornaram possível, numa emergência,
o uso do novos tipos de "respiradores" mecânicos.

Para eliminar a causa das "pneumonias intersticials", en-
contratadas nos pacientes submetidos à respiração controlada
com oxigênio puro, por períodos prolongados, apllcou-sô a
experiência obtida no estudo das propriedades tóxicas do
oxigênio..

Os estudos de câmara espacial de baixa pressão deram
como resultado a aplicação de condições "hiperbáricas" a
usbs clínicos. Esta condição — que consiste numa atmosfera
do oxigênio do pressão mais alta que a normal — permite
uma saturação de oxigênio mais completa dos glóbulos ver-
melhos do sangue, Tem sido usada na cirurgia, pára certas
deficiências cardíacas internas.

Prática singular é a de remoção de rins de pessoas mortas
para tranplante em pessoas vivas com rins doentes. A
pressão hiperbárlca parece proporcionar porcentagem maior
de êxito do que a pressão normal.

O aperfeiçoamento de lentes de fibra ótica — possibili-
tando a visão em curvas e ângulos — aumentou extraordiná-
riamente o alcance das práticas de endoscopia para exame de
cavidades do corpo.

Os raios laser ainda estão em fase experimental, mas<
têm sido empregados para desobstrução de excrescências na
garganta e parte superior do corpo, A tecnologia dó laser,
com seus feixes de luz altamente concentrados, também of*J'
rece grandes esperanças aos portadores de câncer. Tumores*
malignos já foram destruídos com êxito pela exposição a uma,
única emissão dêsse feixe de luz de alta energia. "*"

Nova técnica cirúrgica emprega a energia do laser pari?
ligar vasos sangüíneos. Contudo, sua mais importante apli»
cação médica, até agora, é na cirurgia ocular, em que o oftal"
mologista pode focalizar, mirar e disparar o feixe de luz laser'
em uma retina deslocada para obter uma retificação rápida/»
indolor e eficiente. "**

A termo grafia — ou seja, a "fotografia de calor" da so-
perffcie de um objeto — depende da detecção superse-sível»
de pequenas frações de uma diferença de grau de calor. F*^
ram obtidos termo gramas que determinaram a presença 'dé"?,
abscessos encobertos. Isto é possível porque as áreas inflam*.')/
das são mais quentes do que a pele das imediações. Quando"
o fluxo sangüíneo declina ou é suprimido por causa de ex-i
crescências anormais de obstruções internas, os locais podem"
ser identificados por meio dessa técnica.' Certas áreas cán<"
cerosas são quentes, em contraste com os tecidos vlzlnhosp
enquanto cistos e outras anomalias benignas são malffriotí*
Portanto, a termografia se toma outro instrumento de r_agJ>
nóstico extremamente sensível na detecção e avaliação de»
doenças. :l-r

Os sistemas de estímulo e controle bioelétrlco constituem,
uma aplicação direta da tecnologia espacial ao corpo'huma»
no. Tal sistema foi usado para permitir aos músculos dó1
membro superior motivarem um mecanismo de movimeatd'.
voluntário em mão artificial. Os impulsos elétricos de músculos.'
voluntários são transmitidos através de eletrodos a um amplV
ficador carregado com pilha da era espacial. O ampliflcadot
aciona um motor na base da mão artificial.. Aparelhos elè>
tricôs também traduzem sinais de um músculo normal numa':
corrente para estímulo, de um músculo paralltico. Dessa.for-,
ma, o movimento destas partes reflete o movimento do músculo'
normal. Isto permite graduar a força da contração e oferece;
melhor controle do que o estimulo elementar de tais músculos,
pelos sistemas primitivos. "• «

Um dos grandes projetos em execução, o primeiro no gèV
ncro aliás, relacionado com vírus de leucemia, do Instituto'
Nacional do Câncer, dos EUA, deu passos tão gigantescos que*
as mesmas análises foram'aplicadas na pesquisa de remédios'.,
contra o câncer e serão aplicadas na pesquisa do câncer do
peito. A pesquisa é dividida em duas áreas principais, com
um encarregado para cada uma delas, os quais trabalham sob
a orientação de um. único coordenador. '¦

Levando em conta que a prática da medicina é em gran-
de parte um processo de coleta, manipulação, armazenagem.
e comunicação de informações — que por sua vez é influen*
ciado pelas técnicas de. processamento de dados — estão sé"
introduzindo nos EUA avançados conceitos de aplicação in&
dica do computador, que virtualmente elimina a manipulação'
manual c o armazenamento de dados, com possibilidade de:
revolucionar os sistemas de informações dos hospitais. yíà

São estes mais alguns avanços da medicina derivados düT
retamente da tecnologia espacial, que promete novas e se»,
sacionais inovações. ¦ • ¦> •<
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Fixação de dunas e chuvas
artificiais com asfalto

iltl
-oi

¦Kft

'iha

Novas modalidades de utilização do asfalto para me-
lhorar a vida do homem: fixação de dunas, provocação de
chuvas em áreas desértlcas, armazenamento de água e
construção de casas mais baratas. Técnicos americanos
apresentaram um estudo sobre esse subproduto do petró-
leo numa reunião da Associação Nacional de Refinadores
de Petróleo, no Texas. Entre outras, foram anunciadas as
seguintes técnicas, já testadas com eficiência: um revés-
timento estabilizador de petróleo nas areias das dunas
propiciou o plantio, com. sucesso de árvores frutíferas; um
revestimento de asfalto, durável e de baixo custo, pro-
vocou quedas de chuvas em áreas de muitos quilômetros
de superfície (o calor adicional da superfície coberta de
asfalto provocou o aparecimento de correntes de ar as-
cendenteá nos ventos carregados de umidade do litoral,
precipitando a chuva nas terras adjacentes pela conden-
saçSo da umidade nas massas de ar mais frias e mais ai-
tas); emprego de asfalto na construção de reservatórios

destinados a recolher água da chuva em regiões áridas,;
e semiéridas (a chuva recolhida dessa maneira pode ser--
vir de água potável para animais e mesmo para seres
humanos, através de uma técnica especial e de baixo,
custo. .'--

Dois outros projetos já atingiram também o estágip,
comercial. O primeiro é o revestimento de campos culttm
vados com fina camada asfáltica, técnica denominada pe—
tróleo mulch, que aumenta em vinte por-cento a fertUi-,
dade do terreno. O segundo é o fabrico de blocos de cons-i
trução, com base numa mistura de asfalto e terra, os-*
quais podem substituir com vantagem os produtos proverf,
niehtes de alvenaria, tais como blocos de concreto e ti-
jolos de barro. O último projeto anunciado, ainda no ter-
reno da pesquisa experimental, é o que visa a empregar
emulsões de asfalto para vedar canais de Irrigação, redu-

__fczindo as infiltrações que causam o desperdício de água.

Realidade latino-americana:
Cursos de Verão no México

Durante os próximos meses de julho e agosto, o Cen-
tro de Estudos Latino-Americanos, da Universidade Na-
cional Autônoma de México, promoverá seus tradicionais
cursos de verão, ministrados pelos mais representativos
especialistas latino-americanos em problemas econôml-
co-sociais da região.

O Centro de Estudos Latino-Americanos se tem de-
dicado, numa louvável tarefa, à pesquisa de todos os fe-
nòmenos que direta ou indiretamente influem na reali-
dade regional. A necessidade atual dc dar a conhecer os
rerultados obtidos nestas pesquisas e o desejo de coloca-
los ao alcance de estudantes de todas as nacionalidades le-
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varam a Universidade do México a organizar os refei+»
dos cursos de verão. A data limite para as inscrições é
de julho, iniciando-se as aulas a 18 do mesmo mês.
previsto um número limitado de bolsas a candidatos po*-
tadores de certificados universitários. O custo total dçjs
cursos é de 250 dólares. Informações no Rio? Centro _*•
fino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais. Rua
Dona Mariana, 79, Botafogo.

No México: Centro de Estudos Latino-Americanôj},
Escuda Nacional de Ciências Políticas y Sociales. UNAM,
Ciudad Universitária, México, 20, DF. ,*%
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HISTORINHAS

Tiradentcs e as jabuticabas

Tiradentes fez intensa propaganda do movimento
de Vila Rica entre os seus vizinhos e tunigos cia
carioca (Rua dos Laíoeiros, atual Gonçalves Dias, no
Rio, Chamava-se dos Latoeiros devido ao fato de
serem estabelecidos, ali, homens que írabaüiaram em
coBre e Zatão, num artesanato curioso que está à es-
pesa do seu historiador. Pelos fins de tarde, Tira-
dentes gostava de ir até o Largo onde está, hoje, o
me)cado das flores, bater-papo e comer jabuticabas
qut pendiam dc grandes árvores que vicejavam naque-
le -local.

Riía do sofrimento c da revolta

•- Por falar no velho Rio, saibam quantos virem es-
tafrmal traçadas que a Rua da Alfândega, que passou
a cfiamar-sc assim cm 1716, Quajicio se instalou, sabre
a praia, a aduana real, foi rua dc muito sofrimento
e fiiscria. JVingudnx apanhou mais, ninguém sofreu
tnais, v.inguém sangrou tanto, quanto os escravos en-
can ando; dc conduzir mercadorias à alfândega, ar-
rofyar.do ivdUhcntares carrirlas. Na dita artéria — vá
lá a c.rpTtfiíJM r'ec/osa — eiistcri Ires bonitas igrejas,
pràiivc-ir.cnlc desconhecidas disso que se chama grande
púitico. Uma delas ê a dc Nossa Senhora Mãe dos
Homens, cuja sacristia tem um maravilhoso arca: do

século XVIII. 0 templo possuiu um cemitério só de-
saparecido em 1850. E tio número 22, reaihou-se, em
1918 — ano da famosa gripe espanhola — reunião d»
comitê do maior movimento grevista até então ocor-
rido na cidade. Houve muita pancadaria e muita prí-
são no número 22. Um dos presos foi o famoso pro-
fessor José Oiticica — que muito leitor chegou a co-
nhecer, certamente.

A ou para...

Oiticica era um sujeito curioso, inteligente, culto.
Capacidade, gente, capacidade. Um dia, no Pedro II,
teve tremenda discussão. Como seria certo dizer: vou
à Bahia ou para a Bahia? A certa altura da discussão,
Oiticica aborreceu-sc com o dr. Feijó e disse-lhe esta:
não sei se devo mandá-io a ou para,.. a casa da mãe
Joana! IBcm, o lugar para o qual êle queria mandar
o outro, era um lugar um pouco diferente. Os senho-

.res já devem ter adivinhado qual. Não podemos men-
cioná-lo — o lugar, é claro — porque este é um jor-
nal dc família, ora essa).

Holandeses

Quando se olha o mapa da Europa c se vêem as
modestas dimensões da Holanda ou quando se toma

conhecimento da diminuta população da Holanda, ou
mais exatamente, dos'Paises Baixos nos séculos XV a
XVIII, fica-se admirado da espantosa capacidade de
trabalho e da mobilidade dc um potfo que praticou¦feitos notáuei** e consepuiu vitórias espetaculares. Por
toda a parte por onde o hólandez andou, conduziu a
sua ordem, a sua organização e o seu asseio, o pro-
verbial, o tradicional, o admiráüel amor holandês à
higiene. Dominaram o nordeste brasileiro durante lar-
gos anos. E fizeram muita coisa boa, boa mesmo, boa
de verdade. Que nos perdoem os patrioteiros, que nos
perdoem os ufanistas e as vestais sifilíticas da histo-
riografia nacional, mas foi assim mesmo. Nassau, por
exemplo, foi um grande homem. Autêntico.

Lincoln, mestre epistolar

Lincoln, o notáüel Lincoln, tão humano e tão sim-
pies, foi verdadeiro mestre da difícil arte de escrever
cartas. Durante a Guerra Civil americana, foram nu-
merosas as que redigiu, inclusive apresentando con-
doíéncias a mães e «iút-as. Eis aqui uma delas, se-
gundo o biógrafo Stephenson, dirigida prr Lincoln a
uma velha mãe dc cinco heróis:

"Tive ocasião de ver nos arquivos do Departa- ¦
menío de Guerra, uma nota indicando que sois mãe
de cinco filhos gloriosamente mortos no campo de
batalha. Sinto quão pobres e inúteis devem ser mi-

nhas palavras ao tentar aHuiar-uos da dor de tamo-»..
nha perda. Mas não posso impedir-me de enuiar-voí'<t,í'
consolação que possa existir nos agradecimentos dã-
República para cuja salvação eles morreram. A Deua»
rogo que aliuie a vossa, dor c ros conserve a qucrída*,
memória dos entes amados e o solene orgulho que-
deve ser o vosso por ter feito tão penoso sacrifício no>»
altar da liberdade."

Saudades do velho

"Não, presidente, tenha a santa paciência. /TcHí61
rneie o homem para qualquer outro cargo. Faça-o
até diretor da Central. Mas para a minha leflacão en*r
Madri, não, mil vezes não. O homem fala pior do que"
um gramofone, usa quilos de banha no cabelo c nbj£
bigodes, revira os olhos pra tudo c ergue o dedo min»;
dinho mais alio do que o Pão de Açúcar, quando cm*'
punha uma xícara de café... Não, pelo amor de.
Deus!" -.^

Foi falando mais ou menos assim qup o prandè*-
Barão do Rio Branco fêz grande a nossa dtplomacuig-
impediu fiascos, ridículos, patacoaãas e desmoraliza*^
ção: para o Brasil no exterior. Ah, a falta que faz o,
velho Rio Branco! •«

SÉRGIO D. T. MACEDO
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'Tem novo diretor a Rádio
Mauá. Quinta-feira, no gabi-
nete do ministro do Traba-
lho, o sr. Marun Jazblk pas-
sim o cargo ao sr. Avelino
Henrique dos Santos, homem
de rádio no Pari, A refor-
i&Uação da programação da
H-8, com aumento no indico
de audiência, a transferência
4°$ programas de auditório
para o Teatro Recreio, a
rtibstltulção da torre de
tiransmlsslo e a recuperação
tícnlca daa ondas médias a
curtas foram destacadas pe-
lo sr. Jasbik como algumas
das realizações de sua admi-
nlstraçio de sete meses. Fa-
liado a Feio Ar, o ex-diretor
dir, Emissora do Trabalhador
disse que os mslhoramentoa
rios estúdios, a recuperação
ou a renovação do material
ttçnlco e do mobiliário, a so-
itição amigável que encon-
troa paik os casos penden-
tia na Justiça e a colabora-
ç|o de todos — dirigentes,
artistas e funcionários —
contribuíram para o desen-
Volvimento da Mauá. O tatu-
tamento aumentou.

ondas & Vídeo
a

• «Roberto Carlos tem pro-
grama na TV-Rio e na Emls-

Nova direção na H-8
sora Metropolitana. Sua mú-
slca Namondinha de mn
Amigo Meu ocupou o primei-
ro lugar no Peru, Uruguai,
Argentina e Paraguai, segun-
do pesquisa da Revista Cash
Box. RC já é cidadfio hono-
rário das cidades de Guam-
lhos, Araraquara e Naaaré,
na Bahia.

Sinval SUva, antigo oom-
posltor de musicas cantadas
por Carmen Miranda, 4 o en-
trevlstado de hoje de Sala da
Visita: 17h, na Rádló Rio de
Janeiro (1.330 We), programa
de Raul Maramaldo.

O ultimo boletim do
IBOPE que recebemos (se--mana de 34 a 30 de abril) trai
algumas surpresas: a queda
do Tele-Catch para o tercei-
ro lugar, a subida da novela
A Rainha Louca pára o se-
gundo, o desaparecimento de
Noite de Gala entre os dez
programas mais assistidos; a
a volta de TV-ó, Canal Zero
ao oitavo lugar.

Cinema Eieelslor, com
filmes de longa-metragem,
volta amanha, ás 22h40min.

Nelre Pavão, cantora de
Sio Paulo, foi contratada pe-
Ia TV-Tupl. Sua estréia será
dia 23, no programa A Gran-
da Panda.

Ema D'Avila volta a TV-

Rio: Agnaldo Rayol Show,
sábado, às 21h.

Oa Vips virão de SSo
Paulo para apresentação .ao
vivo, no Metrobraaa, de HU-
ton Barcelar: Emissora Me-
tropolltana, amanha, às Uh
Bob' de Cario e Demetrius
também já confirmaram pre-
sença no programa.

Glória Chal up, produto-
ra e apresentadora de pro-
gramas de rádio, foi aciden-
tadn em desastre de automd-
vel, em SSo Paulo. Já está
bem, no Rio.

No Artigo 99, da Gilson
Amado, na TV-Contlnental,
estáo Inscritos 5.196 alunos.
As aulas sáo transmitidas,
diariamente, às I8h50min.

A TV-Globo lançará
Almas em Conflito. O tales-
pectador escreve & emissora,
contando seu drama. Pode
usar pseudônimo, contar de-
talhes a escolher o ator ou a
atris (nfio pode ser de outra
TV) para viver sua estória. .

Otávio Name solicitou
desligamento da equipe es-
portlva da Emissora Conti-
nental. Carlos Marcondes,
diretor-admlnlstrativo e che-
fe da equipe, nfio aceitará.

« Maurício Slrotsky deixou
a dlreçfiò da TV-Gaúcha, pa-

ia assumir a direção do De-
partamento Comercial da
TV-Excelslor.

A Rádio Nacional terá
novo programa no começo de
Junho: A Semana Dia a Dia,
resenha dos acontecimentos
da semana, direção de Leonl
Mesquita.

Hoje, às 6h45min, a
Emissora Continental trans-
mito am cadeia com a Rádio
Nacional de Lisboa a missa
que o Papa Paulo VI ceie-
bra em regojizo do JubUeu
de apariçfio de N. Sa. de Pá-
tima. Em seguida, a PRD-8
transmitirá quatro progra-
mas gravados, sôbre as mes-
más comemorações, de Por-
tugal.

O "Dia das Mies", hoje,
às 21h, será- comemorado na
TV-Globo (PavUhfio de Sfio
Criatóvfio), com o programa
Vm Dia de Sonho Para Ma-
mie * * * O Que Eles Po-
dem Faser, de Duque Estra-
da, a partir das lOh, na Rá-
dio Roquette Pinto, será de-
dieado à data festiva ***
A Rádio Nacional, às lOh,
com José Messias, homena-
gela as mfies dos presidiários,
da Penitenciária de Bangu

OZIEL PEÇANHA

MODELISMO

Como fazer a sua própria hélice
A escavação de uma héll-

Ce de madeira é como que
uma arte- perdida nestes
dias da paços moldadas em
plástico. No entanto, para
• performance desejada de
um modelo movido a motor
de elástico, nfio há nada que
sa compara com uma hélioe
cavada. Estas Instruções ti-
po passo-a-passo mostram a
técnica básica para a esca-
vaçfio convencional de uma
hélice de duas pás. Pode-se
usar esta mesma técnica
para héllccs de uma ou duas
pás dobrávels, em qualquer
tamanho.

Para hélices rígidas, «-
colha uma balsa de dureza
média a dura, de tal Íorma
que as pás possam resultar
bastante finas mas com su-
fluente resistência. Para
háUoes dobrávels, balsa mais

6 recomendada . nfio
de colocar'tt» dobra-

dicas nos lugares corretos, a
somente cortar as pás apóa
a colocaçáo das referidas
dObradlças — isto dará um
alinhamento perfeito.

, Antes de entrarmos nas
j instruções propriamente di-
;tas, vamos & parta técnica.
I A; largura real de um bloco
'para se escavar uma héllca
nio 6 critica. No entanto,
é A. relação entre a largura
«¦ a espessura do bloco que
dará o ângulo das pás em
ralação ao plano de rotação,
oü seja, o passo da héUce.
Como um gula aproximado,
a "largura dava ser cerca de
l/B do diâmetro, mas 6 mais
interessante traba lhar-se
com blocos de balsa da lar-
gura padrão, a Íim da sa
evitarem perdas desnecessà-
rias. Eis as larguras mais
indicadas, em relação aos,
diâmetros: pára 10" de diá-
metro, 11/4" de largura; 12"

11/2"; 14" - 13/4; 16"
2"; 18" — 2"; para hé-

llcts de 6 a 10 polegadas da
diâmetro a largura padrão
dava ser 11/4. A espessura
deve ser a seguinte: passo
baixo, espessura = 0/8 lar-

gura; passo médio, espessu-
ra = 3/4 da largura; passo
alto, espessura = 7/8 largu-
ra. Se você deseja calcular
o passo de sua hélice, sem
usar a tabela aproximada
acima, utilize a fórmula:
passo =
1,57 x diâmetro x espessura

largura
Vamos às instruções, se-

guindo os números das Uus-
trações: 1) Para qualquer
diâmetro dado, a largura do
bloco deve ser de aproxima-
mente 1/8 de diâmetro.
Marque o centro do bloco e
divida o seu comprimento
em quatro partes Iguais,
usando lápis mole ou cana-
ta esferográfica.

2) Completa a marcação
de acordo com o diagrama.;
Como um guia adicional pa-
ra um corte acurado, deve-
se marcar as quatro facas
maiores do "blò«>. *-- y

3) Use uma serra rígida
para cortar as pontas do
bloco, a fim de aíli/%lo,
conforma ilustrado. Estes
cortes devem ser feitos com
precisão, a uma serra comum
taria a tendência de desviar-
se da seu curso.

4) Faça agora cortes ver-
tlcals até encontrar a mar-
cação do cubo da hélice, a
retira estas partes com um
íormfio, conforme o desenho
indica. Na falia daquele
instrumento, uma faca de
cavar ou uma lamina rígida
servirá para o propósito.

0) Vire o bloco de lado, a
faça cortes com a serra até
encontrar o plano do cubo
da héUce. Retire as três par-
tes marcadas em cada lado,
com o máximo de cuidado.

6) Atingimos o.ponto em
que a hélice está em sua for-
ma bruta, pronta para ser
escavada. A perfeição final
de sua hélice depende da
precisão com que você fêz
os cortes indicados até agora.

7) Comece escavando o la-
do posterior de uma das
pis, tentando conseguir uma
superfície ligeiramente cón-

cava, do cubo até a ponta.
Presta atenção ao sentido
desta escavação, a fim de se
obter uma héUce comum
(tratora).

8) Vire o bloco e escave a
parte posterior da outra pá.
Verifique a còncavidade de
ambas as pás, fazendo com
que sejam Iguais. Isto pode
sêr verificado colocando-se
uma régua entra os pontos
TE a LE, conforme mostra
o desenho 7.

9) Vira agora o bloco pelo
outro lado, e escave a parte
frontal de uma das pás,
cuidando da escavação, a
fim de que a seção da pá' 
(aerofóllo) seja correto. A
seção da pá deve diminuir
desde uma espessura maior
perto do cubo, até bem fl-
na, na ponta.

10) Escava agora a parte
frontal da outra pá, até
atingir as mesmas, propor-
çóes da Ia. pá, Agora Já se
pode usar um papel de lixa
grosso, para o acabamentos

11) Acaba o cohtôrno da
hélice em uma íorma ade-
quada, estando certo, porém,
de que ambas as pás fiquem
iguais. Trabalha sôbre toda
a superfície da hélice a do
cubo com papel de lixa, até
atingir a forma final.

12) Fixe uma bucha de
metal (tubo de latão ou alu-
mínio de pequeno diâmetro)
no centro do cubo, e balan-
ceie a hélice em um peda-
ço de arame. Lixe a pa mais
pesada até que a hélice. per-
maneça numa posição ho-
rizontal. O acabamento ti*
nal será dado pela aplloa-
ção de 4 demãos de dope in-
color.

RELAÇÕES PÚBLICAS

Muitas vezes reclamamos
de firmas a pessoas que não
enviavam noticias para esta
coluna. Um bom exemplo
acaba de ser dado pela Es-
trêla, que está comunicando
à Modellsmo tedes os íven-

tos de automodellsmo em
que seu nome aparece. Aca-
bamos de receber a relação
completa dos vencedores das
12 Horas de Autorama, que
publicaremos na integra em
nossa próxima edição. Um
bom trabalho do J. Ortigáo.

LEILÃO DA ABMFe

Multo material, bastante
púbUco a poucos arrematan-
tes, eis como se poderia de-
tinir o último leilão da As-
soclação Brasileira de Mo-
dellsmo ferroviária Material
das mais diversas procedên-
cias íoi oferecido aos
modelistas presentes que.no
entanto, retraíram-se em
suas ofertas, fazendo com
que grande parte das peças
não tosca vendida. Uma no-
ta interessante da reunião
foi a presença das senhort»
de alguns dos associados, di-
monstrando curiosidade é
espanto diante dos "trenzi-
nhos" de que tanto Ialam
cs maridos... Como sem-
pre, a sra. Tannuri oísre-
ceu um delicioso cafezinho
aos presentes, enquanto eram
anunciados os lotes pelo lei?
loeiro Nagib. Eote redator
para náo voltar de mãos va-
zias, arrematou um vagão-
prancha Tenshodo, o que já
vai lhe proporcionar algu-
mas horas de modificações.»

TROCAS

Paulo Monetto (telefone:
48-7468) oferece material
Marklin (locomotivas, va-
gOes, trilhes, desvios etc.)
a material Pocher (excelen-
te produto Italiano — loco-
motivas, vagões, tudo para
corrente alternada, HO) em
troca de Autorama.

NOVIDADES

A Hobbylándia acaba dera-
ceber uns modelos de lan-
chás com motor de popa,
japoneses, multo Interessan-
tes. Voltaremos ao assunto.

ROBERT FUCHS

NO MUNDO DOS CÃES

Presente para o Dia das Mães
' Dentro da efolução do
mundo moderno, a técnica
da venda criou "dias'* para
tudo. Os agentes de promo-
ção se desdobram aprovei-
tando as oportunidades de
lançarem as suas idéias, a
rwnderem os produtos de
seus clientes. O "Dia das
Mães", é algo diferente den-
tro do materíalismo que en-
cena a idéia da promoção de
vendas. Mãe, nfio tem dia.
é um ano de dias que devem
ser comemorados do nascer
ao. pôr do sol. Mas, como já
«stá Instituído para as Mães
um dia especial, vamos todos
pensar em darás nossas Mães
um presente especial, e nfio
existe nada mais oportuno
do que dar; o sempre pro-
clamado amigo do homem,
un» cão. Você que vive, no
Rio ou nas cidades próxl-
mas, aproveite hoje para
comparecer com sua mfiezl-
nha ao Pavilhão de 8. Cris-
tóvfio, para assistir à Expo-
siçfio Internacional do BKC,
onde 250 cães de dife-
rentes raças estatuo desfl-
lando para competirem dl-

ante do famoso juiz Inglês
Mr. Cllíf Brown e neste
mesmo local os criadores que
levarão os filhotes de seus
canis ficarem felizes em co-
laborar com vocês para que
seja dado um belo presente
no "Dia das Mães".

HORÁRIO DA EXPOSIÇÃO
INTERNACIONAL 

'

Os expositores que irão
competir hoje na Exposição
Internacional do Brasil
Kennel Club, terão seus
cães julgados a partir das
15 horas, Iniciando com a
raça "cooker spaniel", segui-
da dos outros cães do 1?
grupo. A entrada dos con-
correntes será pelo portão 2
c as recomendações da Su-
perintendência é de que che-
guem no horário porque de-
pois das 16 horas, 'quando os
portões serão abertos ao pú-
blico é muito difícil a loco-
moção dentro do Pavilhão
Sáo Cristóvão. As 21 horas,
com a presença das autor!-
dades federais e estaduais, e
também o embaixador da
Inglaterra, será feita pelo

juiz Cllfí Brown, a escolha
dos finalistas e entrega dos
prêmios.

NOTAS E INFORMAÇÕES

Confirmando a vinda em
novembro, para julgar a In-
ternacional do BKC, do Juiz
A. Flnk, chegou da Alemã-
nha o dr. Rolando Cruz,
presidente da Sociedade
Brasileira de Criadores de
Cães Pastores Alemães...
Entregue, pelo coronel Fon-
seca. presidente do Clube
Brasileiro do Boxer e do
Dogue Alemão, os diplomas
a cães de raça "boxer" que
conquistaram o "CAT"...
O Juiz C. Brown, recebido
pelo embaixador da Inglater-
ra. teve uma longa con-
versa sôbre os seus "galgos"
... Quarta-feira próxima, às
13 horas na TV-Globo, no
Show da Chinele, os finalis-
do BKC... Belíssima a de-
mosstração dos "colíes", dl-
rígidos pela sócia do BKC,
sra. Maria Helena-Gadea,
diante de imenso público no
Pavilhão de São Cristóvão
... Encantado o juiz Brown,

com a visita ao Teatro Mu-
niclpal. onde assistiu ao
"ballet russo"... Juiz Ma-
nuel Ibarra Mora, do Mexi-
co atuará dia 16, em Expo-
sição no Brasil. As inseri-
ções estarão abertas na Rua
Debret, 23, sala 1.311, a par-
tlr da próxima terça-feira...
Já estão abertas as Inscrições
para a Internacional de no-
vembro, na GB, que será 11-
mltada e custará NCr$ 8,00
somente até fins de julho...
Juiz de Fora (Estado de Ml-
nas Gerais Kennel Club),
preparando para breve gran-
de Exposição... São Paulo
(Kennel Club Bandeirante),
fará em setembro, Exposição
Internacional... Todos os
sábados à tarde e aos do-
mingos pela manhã o Cam-
po de Treinamento, na La-
goa Rodrigo de Freitas está
aberto ao público... A Po-
llcia Multar da GB, a So-
cledade Brasileira de Cria-
dores de Cães Pastores ale-
más, e o Club do Boxer e
do Dogue Alemão, vivamen-
te aclamados pelo público
que lotou esta semana o Pa-
vUho de São Cristóvão...

Para veteranos
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HORIZONTAIS

1— Matéria primitiva, nSo
ordenada, da qual se-
gundo a mitologia grega,
surgiu o mundo,

5 — Bodum, lnhaca, morri-
nha.

— Fermentado; podre (bras.
do Nordeste).

— Consentimento.
10 — Verdadeiro,
11 — Parletâl.
13 — Contlnuaçfio (figurado).
11 — Intelectualmente fino.
15 — Forma que assume o

pronome oblíquo da 3a.
pessoa do singular, for-
ma feminina de ia, quan-
do precldldo de som na-
sal.

16 — Integro.
17 — Pronome pessoal.
18 — Que não dorme.
20 — Pronunciar em voz alta.
21 — Agudeza; penetração (fl-

gurado).
22 — Delgado.
23 — Ala.
24 — Qualquer pedra preciosa.
25 — Gínlo dar águas.
27 — Prefixo: ar.

VERTICAIS

— Comida, alimento (em
especial das aves).

— Declaração.
— Alternativa.
— Sério.
— Imaculado.
— Planta da família das

aapotáceas.
— Carne magra e engelha-

da.
0 — Bom, óümo (bras. de

Goiás).
10 — Licença; permissão.
11 — Trlgueiro-claro.
12 — De côr média entre o

dourado e o castanho-
claro.

14 — Brando, suave, macio.
16 — Espécie de balança, que

consiste essencialmente
numa alavanca de bra-
ços desiguais, suspensa
por uma argola.

19 — Máximo.
20 — Aperfeiçoamento; reto-

que.
32 — Planta gramlnea.
24 — Variedade de gado in-

diuno.
28 — PrcposiçEo.

Para intermediários
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HORIZONTAIS

1 — Famoso templo de Meca
da particular veneração
dos maometanos.

6 — Ferida aberta, que «u-
para.

11 — Em tempo anterior,
12 — Capaz.
13 — Quarentena; reserva (fl-

gurado).
15 — Altar dos sacrifícios.
16 — Voz para chamar ao te-

lefone.
17 — Caminhava.
18 — Paite da planta, que con-

tem os dois órgãos re-
produtores ou um dOles.

19 — Nome que, no Japão, ae-
dá ros membros da cas-
ta militar.

22 — Que cede facilmente à
pressão, ao tato,

24 — Em e a.
25 — Cidade da Sufça (15.000

habitantes).
28 — Pássaro.
29 — Que diz respeito à, Vir-

gem Maria ou a seu culto.
31 — Epístola.
33 — Estratagema.
34 — Nome de mulher.
35 — O maior deserto do

Mundo.

VERTICAIS

— Semblante, rosto.
— Circulo.
— O ar que se respira.
— Governador de província

muçulmana,
— Diste modo.
— Bebida que íubsUtul o

cale.
— Existe.
— De grande competência.

10 — Levantar vío.
14 — Tainha pequena, também

chamada azelteira.
18 — Quarta nota musical.
20 — Contração de a e o.
21 — Que nfio abunda (plural).
22 — Instrumento cor tante,

composto de lâmina e
cabo.

23 — Do felUo do Ovo.
26 — Juntar, aproximar.
27 — Parte do vestuário, junto

ao pescoço.
29 — Oceano.
30 — Cólera, raiva.

32 — Forma do pronome tu,
quando precedido de pre-
posição.

Respostas
•[} — wj — ãnm —

BIOS — Jjun — IBAO — BOBJ

SEIBI — OB — BI — BUnBB
IB[E — OI. — BpBZn«18
çit — eip — ui[S3B — jsq
BI3;S0UI}B — I3UB — BJE3

:-iH3A '"¦"!« - .BIV - IIPIB
EJIB3 — OUB. BUI — SAB —

3nz — eu — ojç; — (BjnuiBS
IOU — BI — ÇIB — BJB —

BSSIIU3J — nqtjq — S3JUB —

BSBip — Bqcca :"HOH ~ *0]4

•pipautiajur djbj "sp — JiS —

0U3J — BU]]t — OUinS — BUBUI

-OI — 3U3I — Oinoi — 9JBUI
B|U3A, — BU3JUBUI — BOUBf.

•ad — jiju: — omd — opnsjs

no — o}B — oq|D :'iU3A
•0I3B — EUJpUO — BUI38 — BUIE

oujj — Diunon — 131 — su
•081— ni — 0}3I — BU — ouip
•B[ — 0[3 — IBintU.— 0I3A —

uiji — oqnd — uipijid — so8o
:'UOH — íouoiaja^ vivj

R. PORTELLA

ELDA MARIA

CAMPANHA DA CRIANÇA
Colabor». voa também, no pregram» rf»*amp«r» «•

menor ebindonido.

XADREZ

Túnis, 1967
Com os resultados dos úl-

timos Torneios Zonais das
dez regiões em que a FIDE
(Fédératlon Internationale des
fichees) dividiu o mundo, pa-
ra classificação dos mestres
continentais ¦ que jogarão o
próximo Torneio Interzonal,
em Túnis, no mês de outu-
bro diste ano, Já são conhe-
cidos todos aqufiles expoen-
tes, dos quais passamos a
íomeoer a lista:

ZONA I — (Europa) Gligo-
rich (Iugoslávia), Bilek
(Hungria), Kavalek (Tcheco-
Eslováquia);

ZONA II — (Europa) Por-
üsch (Hungria), Hort (Tche-
co-Eslováqula), Uhlmann
(RDA) e Larsen (Dinamarca);

ZONA III — (Europa)
Ivkov e Matanovio (Iugoslá-
via), Barczay (Hungria);

ZONA IV — (UBSS) Stein,
Geller, Kortchnol e Gypsilis,
todos russos;

N.° 905
S. LLOYD

ZONA V — (Estados Uni-
dos) Bobby Fischer, R. Byr-
ne e Resschevsky, todos nor-
te-amerleanos; •"¦

ZONA VI — (Canadá) Ya-
nofsky, canadense; Z

ZONA VII - (América
Central) Cuellar Guecharna,
colombiano;

ZONA VHI - (América do
Sul) Henrique Costa Mé-
cklng (Brasil), Oscar Panno
e Júlio Bolbochán (argen-
Unos);

ZONA EC - (Ásia) M. Mja-
maguren (Mongólia);

ZONA X — (Ásia) Sarapu
(Nova Zelândia) e Naranja
(Filipinas).

Ao todo sáo 24 (vinte,e
quatro) ou sejam 18 grandes
mestres e 6 mestres Interna-
cionais que se baterão na ca-
pitai tunisiana, Mèqulnho
com eles...

N.°906
N. N. KAPRALOS ,1-gg m m m
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Mate em dois Mate em dois
(2.? Pr. "Cleveltod leader", 1876) (1.- Pr. "79 Thema-0^", 1951)

Com os dois excelentes trabalhos de hoje, prosseguimosa publicação de problemas do Concurso de Soluções do Dia doEnxadrista, promoção que envolve a distribuição de valiosaslivros de xadrez entre os leitores desta coluna. "ATENÇÃO"!
Domingo ultimo, 7-5-67, houve troca na menção dos autores
dos problemas n.° 903 e 904. Assim, o diagrama publicado sobh.? 904 é do problema de A. P. Arguelles e nele falta umbispo branco a 3T ou h3,: que deverá ser colocado. O trair
balho de N. Petrovlc é o de n.? 903, que, por coincidência,
possui tambénl um bispo branco em 3T ou h.3.

* * *

Partidas escolhidas
GHEORGHIU

(Romênia)

BARCZAY
(Hungria)

Torneio Zonal (III) Euro-
,peu — Vamjaka-Branja, 1967

(PR. — Slciliana).

1. P4R - P4BD, 2. C3BR —
P3D, 3. P4D — PxP, 4. CxP

C3BR, 5. C3feD - C3B, 6.
B4BD r- P3R, 7. B3R —
P3TD, 8. B30 - D2B, 9.
D2R — C4TD, 10. P4CI —
P3T7, 11. 0-0-0 — P4CD,
12. P3B — B2D, 13. P4TR

C5B, 14. P5C - C4TR,
15. TR1C-P3C, 16. P4B —
T1B, 17. P5B — P5C, 18.
PxPR — PxPR, 19. C5DI1 —
PxC, 20. PRxP — C4R, 31.
C6R! — BxC, 22. PxB —
B2C, 23. DxP - — PxP, 24
TxPD — 0-0, 25. P7R xq.
desc. — R2T, 26. PxT=D —
BxD, 27. T6CD — B4B, 28.
BxB! - DxB, 29. T70 xq.

R1T, 30. T1D — P5C, 31.
D6R — .T1BR, 32. T7RI —:
C6B, 33. DXP3CI — DxT, 34.
D6T xq. e as pretas abando-
nam. Se 34...!.. D2T, 35.
DxT xq.

* * *

PETRÓPOLIS

Encerrou-se brllhantemen-'
te o Torneio Aberto de Xa-
drez, da cidade de Petrópolis,
iniciado em 12-11-67. Foram
finalistas os fortes enxadris-
tas José Antônio Amaral o
Thales Carneiro Alves, ten-
do o.primeiro vencido a de-
cisão. A colocação geral foi
esta: 1.° — "José Antônio
Amaral (Campeão); 2.° —
Thales C. Alves (vice-cam-
peão); 3." — Domingos Brl-

. to; 4.' — dr. Fernando Má-
rio; 5.° — Romeu Cattacini;
Odomir Gonçalves, Francisco
Alvim Neto e Frederico Araú-
Jo (Fred), empatados; 6." —
Fortunato Barbosa; 7.* —
José Telles da Cunha; 8." —
Ante Banlc; 9.» Slglsfredo
Hoffre (Fritz), Paulo César
Amaral, Bráulio Rodrigues,
Gebrael Nabit e José Alvez
Proença (empatados).

Apesar de não se classifi-
carem para as oitavas de íi-
nal, mereceram destaque
ainda os exímios amadores
Álvaro Corsino, Eli Rozen-
do, Borls Muzalevsky e
Washington Peixoto,

A prova transcorreu toda
sob o mais vivo espirito es-
portlvo, na esplendida seda
do veterano e glorioso Es-
porte Clube Volante. Breve-
mente a Liga Petropolltana
de Desportos patrocinará o
Campeonato de Xadrez In-
terelubes, pelo que os entu-
siastas enxadrlstas da nobre
cidade serrana deverão des-
do logo procurar Inscrever-
se por seus clubes.

. XADREZ POSTAL

O forte amador, sr. João
D. Carvalho, com endereço;
Rua Barão de Bom Retiro,
158-204, Engenho Novo — ZC
11, Rio — GB, procura Jo-
gar partidas por correspon-
dência com adversários de
qualquer ponto do Pais.

DAMAS

O Estado da Guanabara sa-
grou-se tricampeâo brasilei*
ro de Damas, na prova por
equipes disputada de 21 a
23 de abril ultimo, no Está-
dlo Caio Martins, em Ni-
terúi, sob o patrocínio da
Federação Fluminense de
Desportos. A equipe local foi
a vlce-campeã, ficando Minas
Gerais em 3.? lugar e São

I Paulo em último, sendo esses
quatro Estados os únicos
concorrentes. A representa-
ção carioca vencedora era
constituída por Çouglas Dl-
niz, Francisco Amilcar Cavai-
cantl e Herval dos Santos
Silva, além de Antônio Tava-
jres Vitorino, que cumpriu
ótima atuação no primeiro
tabuleiro, terminando invic-
to. Esse VI Campeonato Bra-
sileiro de Damas por Equi-
pes foi jogado em turno e re-

.turno. A turma campeã con-
quistou o título ao vencer osj
valorosos adversários flumi-
nenses pela diferença mini-
ma de um empate parcial;
mantendo a frente durante
as seis rodadas do turno o
returno, com grande gg*
lhardia. ~«

Fato auspicioso no trans-*
correr da brilhante prova da*
mista, foi a fundação da Con-
federação Brasileira de Da-
mas (CBDM), no dia 13-4-67,
cujo 1.9 presidente passou a
ser o dr. Murilo Portugal,
dinâmico dirigente da Fede-
ração Fluminense de Despor—
tos. Parabéns desta coluna
aos damlstas nacionais. '

T. MADEIRA DE LEY

MOVEIS

LAMAS
(MOSTRUÁRIO JUNTO À FÁBRICA)
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Nossa menina-do Ô__SuLTCfeiriíinha em. pé: quc ^_ a da mu«urana • a da !««««. ¦*natural, feito elas, a gente vive mais de noite que de dia

Vem. Roberta!
f£St^

Quando a gente fê. três «emanas, mediram a gente: vinte e quatro centímetros, com a cauda, que tinha • «etatfè,certinho: doze centímetros
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Quando a gente fêz cinco semanas, mediram a gente de novo. Eu já tinha passado Roberta.E ja dava para ver que a minha cabeça era maior e mais forte que a dela
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Crocodilo é diferente. Quando crocodilo fecha a boca, fica aparecendo um dente em baixo decada lado, o quarto. Crocodilo não existe no Brasil
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L S;' roce entra

Pata de trás é bem maior que pata da frente, Mas, na hora de nadar, quem manda mesmo é acauda. E, na hora de brigar, também

Eu sou o Raul, Você se lem-
bra? Pois é. Eu fui ficando tão mais
mansinho que a minha dona até se
afligiu: "Será que êle está doente?"
Mas bem que eu fazia as minhas
travessuras é bem que eu me zan-
gava ainda.

Logo que eu aprendi a saltar
da minha casa pro chão eu dei um
susto daqueles no pessoal. Sumi.
Mas sumi. Procuraram na casa tô-
da. Foi uma coisa. Até que a mi-
nha dona se ajoelhou e passou de-
vagar uma régua comprida debai-
xo do piano. Eu estava lá e recla-
mei, barbaramente, na minha lln-
gua: "Essa gente não me deixa em
paz". A régua ia prum lado e eu
ia pro outro, que eu não sou bobo.
O remédio foi suspender o piano.Era quase meia-noite. Afinal, eu
apareci, todo empertigado e zan-
gadíssimo. Se zanga de jacaré é si-
nal de saúde, eu estava com um
bocado de saúde naquela hora.

Mas, nem assim a minha dona
ficou satisfeita. E trouxe uma das

minhas irmãs pra me fazer compa-
nhia. "É mais alegre pra êle", ela
disse. Minha irmã veio que era uma
fera. Junto dela eu parecia um san-
tinho. Fera, com homem. Comigo,
não. Nesse dia mesmo nós conver-
samos um pedaço, com aqueles so-
luços gemidos que você sabe. No
dia seguinte de manhã, eu já to-
mei o meu banho de sol perto dela.
De vez em quando a gente encos-
tava a cabeça um no outro, ou nas
costas de alguma tartaruga. Cinco
dias depois, todo o mundo vibrou."Olha só como a Roberta é esper-
tinha". Ela tinha descido pela ram-
pa e tinha voltado pra nossa casa
pela rampa também. Eu fiquei meio
sem graça: eu não tinha aprendi-
do ainda a voltar; só depois é que
eu aprendi.

Animação da gente era mais
de tardinha e de noite. Se um le-
vava mds tempo pra se resolver, o
outro soluçava, chamando: "Anda,
vem". E a gente passeava um do
lado do outro, ou um atrás do ou-
tro, com o corpo mais ou menos
levantado, numa pose danada.
Quando alguém chegava e acendia

Flávia

t luz, a gente reclamava que era
am horror. Às vezes, até surrava
o ar com a cauda.

Uma noite a gente inventou
uma brincadeira ótima: se escon-
der atrás de uma estante bem alta.
Mas, o pessoal não entendeu nada
e quase que arrancou os cabelos de
desespero. Enquanto tiravam livro
por livro, pra arrastar a estante e
pegar a gente no cantinho-esconde-
rijo, a gente mostrava, çom solu-
ços fortes, que queria ficar ali
mesmo. À toa. Porque tinha reme-
dio prós livros, porque a gente po-dia se intoxicar, porque isso e por-que aquilo — e acabou-se o que era
doce.

Outra noite, quando meu donose sentou na cama pra trocar de sa-
pato, eu estava lá embaixo e me ati-
rei de boca na mão dele. Não ithe-
guei a morder, mas, meu aviso va-leu. Êle riu, apagou a luz, e foi em-
bora. E eu continuei a pintar o áete,
com a minha irmã.

Roberta era minha chapa" em
tudo, até em comida. Gostava de
mosca e de barata. Adorava bicho-
de-farinha. Com dois meses e meio,
eu comecei a comer, de vez" em
quando, uns peixinhos, depois, de
mortos e meio passados; com três
meses e pouco, caranguejos, cama-
rões. baratas d'água, também'de-
pois de mortos, e, às vezes, bem
passados. E Roberta, igualzinho.
Mas, eu ainda achava bicho-dé-fa-
rinha melhor que tudo. E Roberta,
feito eu.

No fim a gente estava com qua-tro meses e meio. Precisava de mais
espaço, de mais liberdade. Mas sol-
tar a gente onde, que a gente pu-desse ser livre e feliz? Ah, a Re-
serva Biológica da Guanabara.; Lá
é proibido caçar e tem espaço has-
tr.nte. Assim mesmo, foi com o co-
ração apertado que a nossa dona
nos levou. Mas os homens da Re-
serva garantiram tanto que nãp ia
acontecer nada de ruim com a gen-te, que ela saiu de lá mais sosse-
gada. "Tchau, dona. É a vida. Me-
nino cresce e tem de andar com o
pé dele." "É, eu sei. Tchau, qúeri-dos. E que tudo corra bem." '

IB_L¦___
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A guerra fria

entre

as gerações
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a Casa Garso
Dois aspectos: afetivo e social
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EIoí Calage
e

Christiaua Baptista

A menln» está sozinha no quarto,
elhando-se no espelho. Vive um momento
de faz-de-conta. Sobre o avcntalzinho co-
locou um complicado vestido da mamãe.
Desatou a fita, e o cabelo caiu espontâ-
neo sobre o rosto, máscara de pó, mes-
ciado de vermelho, as manchas do ba-
tom. Anda Incerta, dando com os torno-
xelos no chão, pois está sobre o salto
mais pontiagudo do sapato da mãe. Há
mais sapato do qué pé. Ela se acha linda.

Antes de sair para o passeio imagl-
nário, a menina completa a fantasia. Vai
até í boneca e diz-lhe no ouvido: "A

mamãe vai voltar cedo e trazer muitos
doces."

PADRÕES AFETIVOS

As crianças tem as primeiras expe-
rlências de relacionamento com a vida
no padrão afetivo que estabelecem com
os pais. A palavra afetivo deve ser en-
tendida em seu sentido completo, que
Implica também em hostilidade, ciúme e
até ódio. Quando adultos, procuramos
em outros adultos a repetição desses pa-
drôes. Um relacionamento Infantil equi-
librado, onde atenção, carinho e autori-
dade se harmonizem já é um bom cami-
nho para a normalidade no futuro.

INVEJA

A menina que se apossa das roupas
& apetrechos da mãe, está vivendo o pa-
pel de adulta em fantasia e também
ocupando o lugar da mãe, no sistema
afetivo, por assim dizer, que é o único
do seu conhecimento, baseado em sua
sensibilidade e sensações. O psicanalista
José Carpilovsky acha natural a inveja
Infantil das coisas do mundo adulto. Cita
o caso da menina que ao descobrir a
origem dos bebês disse á mãe: "Então
eu quero ter um lrmãoztaho". Estava
naquele momento s_ Imaginando no pa-
pel da própria mãe.

FRUSTRAÇÕES

Se a criança nSo e harmoniza eom os
pais, se reprime anseios ou se sente re-
jeitada, essa frustrações poderão preju-
dlcar-lhe a vida futura, de maneira pa-
tológica, ou não, de acordo com a estru-
tura emocional de cada um. Nesses casos,
continua o Dr. Carpilovsky, a escolha
de um companheiro, tanto no homem co-
mo na mulher, poderá ser Influenciada
por essas experiências infantis, manifes-
tando-se em sentimentos de culpa, inve-
ja e competição com os pais, pois o ra-
paz ou a moça, ao formar sua família,
estarão Inconscientemente tentando rou-
bar a situação dos pais, na qual êle ou
ela se sentiram marginalizados.

COMPETIÇÃO

Os pais também podem competir com
os filhos de forma neurótica É notório
o comportamento de homens irrealizados
que obrigam os filhos a esforços excessi-
vos para serem "alguma coisa na vida",
«em respeitar as inclinações e aspirações
de seus descendentes. Da mema forma,

no período prématrlmonial, a relação de
mãe e filha pode tornar-se tensa, pelo
processo de transferência du anseios en-
tre uma e outra.

O Dr. Carpilovsky cita a questão das.
relações sexuais pré-marltais. Hoje, par-
te das maças se libertou do tabu da vir-
gindade, e a maioria das pessoas ima-
gina que todas elas enfrentam proble-
mas familiares, pois nas gerações ante-
riores, no nível social da pequena classe
média para cima, era obrigatório que as
jovens chegassem intocadas ao matrlmõ-
nio. Essa crença não corresponde á rea-
lidade, segundo o Dr. Carpilovsky. Mui-
tas mães. frustradas Incentivam a pro-
mlsculdade das filhas solteiras, vivendo
nelas experiências que desejariam para
si.

SEM PROBLEMAS

Conclui o Dr. Carpilovsky observando
que o período pré-matrlmonial não Im-
plica necessariamente em choques entre
pais e filhos. Tudo depende, porém, do
relacionamento afetivo na infância. O
normal é que os filhos extraiam uma
função gratificadora do casamento, dan-
do alguma coisa aos pais, no caso, os
netos.

GUERRA FRIA DAS GERAÇÕES

"O tempo que tudo transforma, desde
uma pedra ao modo de comer carne, tam-
bém muda o modo de pensar e agir das
sucessivas gerações", secundo o dr. Otávio
de Freitas Filho, psiquiatra pernambuca-
no e autor de vários ensaios sobre a psl-
colônia do homem moderno".

"Com a aceleração do processo histó-
rico no século XX, motivada pelas revo-
luções industrial e tecnológica, o intervalo
entre uma geração e outra se conden-
sou, tanto quanto o espaço está encolhen-
do". O diálogo entre gerações se dificultou,
pois os jovens de hoje abandonam mais
cedo o processo imitatlvo dos pais, desen-
volvendo hábitos & costumes, uma cultura
própria, em suma.

CONSCIÊNCIA

Dal a necessidade de os pais "respei-

tarem os valores novos, pnra situar os fi-
lhos, sem necessariamente aderirem de
maneira postiça ao mundo em que habi-
tam, pois isso seria degradar o antigo au-
têntico em favor do falso novo", continua
o dr. Otávio, citando exemplos patéticos
de "rejuvenescimento" sintético, via pe-
ruças, cirurgia plástica e corpos velhos e
grossos balançando no lê-iê-Iê.

"O dláloBo se torna Impossível quan-
do os pais se enquistam na visão de mun-
do do seu temno. como se guarda carne
ou peixe na geladeira, e pretendem com
essas conservas enlatadas e congeladas,
aumentar a fome afetiva e Intelectual dos
filhos. Os pais que já se envolveram no
modo de pensar da nova geração têm
maior chance de dar um equilíbrio emo-
cional aos filhos, os quais, por sua vez,
poderão estabelecer a continuidade cultu-
ral com a geração seguinte, transforman-
do-se nos seus melhores educadores".
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AQUÁRJO
(21/1 a 19/2)

Guide melhor da saúde,
alimentando-se de manei-
ra mais adequada a seu
ritmo de vida. No final da
«emana, precavenha-se
contra um possível resíria-
do. No campo financeiro,
espere uma mudança brus-
ca, que também deverá
ocorrer no ambiente de
trabalho. Não se assuste
com a concorrência de pes-
soas que se dizem amigas,
pois você sairá ganhando
com toda a certeza. Vida
doméstica razoável, desde
que haja bastante controle
de sua parte para tratar
pessoas mais idosas da fa-
mília. Período excelente
para reatar antigas amiza-
des ou um velho amor.
Números de sorte: 3 e 575.;

\

PEIXES

(20/2 a 20/3) .

Aprenda de uma vez a
não se preocupar exagera-
damente com as coisas:
não ciie fantasmas onde
eles não existem. O ainbi-
ente de trabalho estará
bastante confuso nos pró-
jiimos dias. No entanto,
tudo sairá bem, à medida
que pequenos problumas
administrativos forem Sen-
do resolvidos. E, sobretudo,
não interfira em qualquer
mal-entendido que houver
entre seus superiores e su-
bordinados. Quanto à vida
sentimental, lembre-se de
que as pessoas precisam
dar um pouco mais tíle si
próprias para poderem re-
ceber alguma coisa. Confie
mais na pessoa amada e
seja tolerante.

ÁRIES

(21/3 a 20/4)

Vida em família é o que
está faltando a você. Fique
mais em casa e divirtu-se
moderadamente: um tea-
tro ou cinema de vez em
quando só poderá lhe íitzer
bem. E, se você tem o há-
bito de acordar cedo de-
mais, ainda está em tempo
de mudsr: o exagero não
é nada bom para quem
tem a intenção de viver
muito. No setor profisBio-
nal, convém ter menos in-
genuidade, pois pessoas
muito ligadas a você tiudo
farão para prejudicar seu
trabalho e seu prestígio.
Vida amorosa aparente-
mente sem solução: pcinse
tíuas vezes antes que qual-
quer decisão. E aprenda
de uma vez a desconfiar.

TOURO

(21/4 a 20/5)

Saúde sem problemas du-
rante o período. No en-
tanto, lembre-se de que
uma ativicíade muito in-
tensa requer um minimo
de repouso. O período se-
rá caracterizado por mui-
ta força de vontade de sua
parte, o que lhe permitirá
enfrentar os mais difíceis
empreendimentos. Pessoas
conhecidas e amigas esta-
rão do seu lado, prontas a
ajudar no que fôr neces-
sário- No campo profissio-
nal, não se prenda por di-
nheiro e. se fòr possível,
mude de ambiente de tra-
balho sem medo, caso o
atual não esteja satisfa-
zendo sua maneira de ser.
Vida sentimental excelen-
te: aproveite!

GÊMEOS

(21/5 a 20/6)

Perigo de indisposições
passageiras durante o pe-
ríodo. Não se preocupe,
pois não será nada de gra-
ve. Haverá airrfa possibi-
lidades de negócios favorá-
veis no que diz respeito a
escritos, viagens e propa-
ganda. Por volta de terça-
feira, um encontro inespe-
rado com alguém distante
há muito tempo poderá in-
fluenclar tremendamente o
curso de sua vida senti-
mental. No que depender
de você, pode tentar uma
reconciliação sem susto,
uma vez que os astros lhe
estão favoráveis. Durante
os próximos dias, cuidado
com o relacionamento com
seus subordinados ou su-
periores.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)

Decididamente esta será
uma semana de azar em
quase todos os setores de
sua vida. Com exceção da
saúde, que estará em or-
dem, cuide-se para que o
mau Hénio não estrague o
que já estiver bem enca-
minhado. No trabalho, por
exemplo, pessoas invejosas
tentarão prejudicar sua
fama de todas as manei-
ras, e de nada adiantará
uma explosão de sua
parte. O remédio será dei-
xar o tempo passar, res-
pondendo apenas com seu
próprio trabalho. A época
também é perigosa para o
amor. A pessoa amada, em
quem você confia tão ce-
gamente. talvez náo me-
re<?a nem uma parte desta
confiança.

Semana relativamente tranqüila para as pessoas
pertencentes ao signo de Touro. As crianças nascidas
durante êste período, no entanto, terão uma tendên-
cia acentuada à emotividade exagerada, juntamentecom uma inclinação bastante forte para as artes piás-ticas e a música. Exercerão provavelmente cargos de
chefia e serão bem sucedidos.

Na Guanabara, as previsões são das mais otimis-
tas. Período de calmaria é o que dizem os astros. Ne-
nhum acontecimento de maior importância marcará
a semana. Já na Europa, a visita do Papa a Portu-
gal repercutirá intensamente no Velho Mundo, prin-cipalmente nos paises socialistas. E um líder comu-
nista será notícia.

LEÃO

(22/7 a 22/8)

Evite cometer extrava-
gâncias de qualquer tipo.
pois elas poderão ser pre-
judiciais num futuro pró-
ximo. Se possível, mante-
nha o máximo de controle,
começando por assuntos re-

. lacionados com o trabalho:
esforce-se para não negli-
genciar suas tarefas para
evitar possíveis mal-enten-
didos com superiores. E
não se importe muito com
a atitude de certos "ami-
gos" , que tudo farão para
destruir sua reputação.
Possibilidades de pequenas
discussões com parentes e
yizinhos. além de pequenos
acidentes por falta de cal-
ma e cuidado. A partir de
sexta-feira, evite viajar.

__*___]
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ESCORPIÃO

(23/10 a 21/11)

Saiba enfrentar sem mê-
dos as novas responsabi-
lidades que aparecerem nos
próximos dias, sem se pre-
ocupar com a opinião de
terceiros. Na quinta-feira,
o recebimento de uma car-
ta do exterior poderá mo-
dificar inteiramente seus
planos futuros. Não se im-
pressione, aproveite a oca-
sião e tenha certeza de
que tudo dará certo. Sua
vida sentimental não terá
problemas durante o perío-
rio, desde que o ciúme não
tome conta de você. Acon-
tecimentos inesperados po-
derão tentar provar o
contrário, mais o mínimo
controle de sua parte re-
solverá qualquer problema.
Número de sorte: 692.

VIRGEM
(23/8 a 22/9)

Disposição controlada e
propicia a vencer oponen-
tes e inimigos ocultos. Bom
tempo para novos proje-
tos e empreendimentos
destinados à dar resulta-
dos benéficos em futuro
próximo. Pessoas idosas
estarão dispostas a ajudar
em assuntos domésticos e
profissionais, desde que
você não demonstre muita
agressividade em relação a
elas. Até quinta-feira, de-
verá chegar uma carta com
noticias importantes rela-
cionadas a lucros inespera-
cios. Você também recebe-
rá vários presentes, ape-
sar de não serem de seu
agrado. No amor, conte-
nha-se para não precipitar
as coisas.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

O período será caracte-
rizado por uma ótima dls-
posição para vencer obstá-
culos e inimigos ocultos, e
os nascidos sob êste signo
também se sentirão ineli-
nados paia o romantismo
£ para as artes. A época
é excelente para Iniciar
amizades ou amores secve-
tos de natureza platônica,
de longa duração. No en-
tanto, evite tomar qual-
quer decisão importante
antes de quarta-feira,
quando os astros estarão
mais favoráveis. É melhor
esperar um pouco e não
precipitar os acontecimen-
tos. Quanto à saúde, não
seja tão extravagante: uma
visita ao médico não lhe
fará nada mal.

LIBRA
(23/9 a 22/10)

Não negligencie tanto
sua saúde. Lembre-se de
que sintomas aparentemen-
te sem importância podem
ser o sinal de alguma coi-
sa mais grave. Aproveite
a ocasião e faça um check-
up completo. Quanto ao
ambiente de trabalho, po-
dera parecer um tanto con-
fuso c ameaçador. Mas
r.ão se preocupe, pois tudo
acabará dando certo. Pi-
nanceiramente, muita coisa
pode depender de você:
ponha a timidez de lado e
peça de uma vez o que lhe
é devido. Não adianta fi-
car esperando que os ou-
tros, p; incipalmente dc
.superiores, lembrem-se de
coisas que só lhe dizem
respeito.

.^f

CAPRICÓRNIO

(22/12 a 20/1)

Saúde excelente esta se-
mana, que também será
ótima para iniciar amiza-
ae com pessoas populares.
A sorte lhe sorri em todos
os outro; setores, havendo
todas as possibilidades de
êxito no trabalho e nas fi-
r.anças. Profissionalmente,
será resolvido um proble-
ma que tem sido uma de
suas grandes preocupações
ros últimos tempos. A so-
lução será ideal se partir
de você. que deverá seguir
a voz da razão antes de
tomar qualquer decisão.
Pesscas estranhas e alta-
mente sitvadas na vida
protegerão seus interesses
sem que você saiba. Fuja
do preto, pois só lhe trará
azar.

Você «ie

e

decidida ?
i

A inclinação para tomar decisões de improvi-
so é uma desvantagem na maioria dos setores da
vida, sendo fatal em alguns, como, por exemplo,
na ciência, que exige prolongado raciocínio e per-severança, até que todos os fatos em questão se-
jam devidamente considerados.

Existem, contudo, muitas oportunidades em
que devem ser tomadas decisões imediatas, ainda
que preferíssemos um julgamento criterioso; quan-
do a indecisão é um erro maior do que uma de-
cisão errada.

Embora possamos ser capazes de tomar uma
decisão completamente certa quando dispusemos
de bastante tempo para examinar todos os ângulos de
uma situação, o que acontece quando o tempo é mui-
to curto para uma análise desse tipo? Hesitamos e

vacilamos? Ou temos os nervos e a iniciativa para-
assumir, de pronto, a atitude que nos fôr indicada?
E, acima de tudo, quando nos achamos numa tal si-
tuação, simplesmente corremos o risco ou conserva-
mos suficiente presença de espírito para utilizar da
melhor maneira o tempo limitado ou os fatos limi-
tados à nossa disposição? Afinal, decisão rápida não '
significa aventura.

No sentido rigoroso da expressão, êste pequeno
teste, examina apenas um pequeno aspecto do que •
poderia ser o seu modelo de comportamento em fa-
ce de tensões, como as referidas. Êle é um simples
exemplo, do número quase infinito de situações
que reclamam "pronta decisão". As questões que se
seguem, dirão se você age com maior ou menor re-
solução e presteza do que outros, em circunstâncias
semelhantes.

Primeira parte:
Instruções — Decida, em cada exemplo, quais

as fileiras que devem ser somadas para se obterem
os três maiores totais e ponha um sinal ao lado des-
sas fileiras. Você não terá tempo para somar, real-
mente, todas as fileiras. Faça a melhor estimativa
que puder ou some tantas fileiras quantas o tempo

permitir, jogando com a probabilidade de que isso
lhe dará, pelo menos, algumas respostas próximas
das corretas.

Tempo-limite: 2 minutos.
Não verifique os exemplos antes de começar

o teste.
EXEMPLO I:

2 3 4 5 6 7
Í...1 1 2 3 4'5.8

C. 6 5 4 3 2 1
*D. ;. 3 7?5 6 8 6

E. ';..;....2 3 4,5667
F. •. 1 Í7 7 7 1

8 3 4 5 6 8

H. ..'..:...2 113 4 5 8

EXEMPLOU:

1115 5 5
5.1 5 1, 5 1

6 4 6 5 15
6 4 6 0 1 l
115 5 4 0

2 0 5 6 4 1

5 3 6 7 5 1

7 3 3 16 5

Segunda parte

EXEMPLO III:

1 7 9 8 32
9.0 3 6721

& 9 5 3 6.1
D. 4 6 4 5 3 9
E. ..... ..'.6 3 2 19 9
F. ........5 1 2 8 3.8

.1 8 8 7 5 6
H/.', 5 7 6 5 8.7

Instruções — Decida quais as três fileiras que não terá tempo para contar, de fato, as letras, mas
calcule tanto quanto seja possível,contêm o maior número de letras e assinale-as. Você Tempo-limite: 30 segundos. ;

EXEMPLO IV: !

\BBBBB BBBBB BBBBBB

2...  BWBWBWB BWBWBWB

WWWWWW WWWWWW

OOOOO OOOOOO OOOOO

IIIIIII IIIIII IIIIII IIIIIII

VOVOVOVOVOVO VOVÓ VOVÓ

IIIIII IIIII IIIIII IIIII IIIIII

WIWIWIWIWI wiwiw

Terceira parte: »
Instruções: Cada circulo é dividido em seções, verdade, para contar as seções, mas faça-o tão rà«Marque com um sinal os dois círculos divididos no pidamente quanto possa. !maior número de seções. Você não terá tempo, na Tempo-limite: 30 segundos. ',

EXEMPLO V:

5.

Superior (mais de 10%) .... O — 22
Bom (cerca de 20%)  23 — 31
Regular (cerca de 30%)  32 — 41

Fraco (menos de 40%)  42 — 77Sua contagem
Contagem média: 38

Respostas
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Ivy Impróta
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¦r Vai reaparecer sábado próximo, dia 20, no Teatro
(Municipal do Rio de Janeiro, va pianista Ivy Impróta,
concertista da mais alta classe e por demais conhecida do
público carioca. Q concerto de Ivy será as 18h30min, com

, a Orquestra do Teatro Municipal regida pelo maestro
Mário Tavares.. '-.'., ... i„„_,„- Ivy Impróta, que ainda rio ano passado fez longa

i tournée pela Europa, percorrendo divèrpds feaíses e lo-
grando calorosos aplausos, acabou encerrando sua ex-

¦ cursaó em Nova York, onde se apresentou no Carnegta
! Hall. E alcançou elogios do New York Times e New York
: Herald Tribuna. Sábado que vem, Ivy executará no Mu-

I íiiclpal o 3.° Concerto em dó menor, para piano e orques-
• -ven. -'A

Bibi,

a mesma

de sempre
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Entra ano, sai ano, Bibi Ferreira continua a mesma.
No Teatro ou na Televisão, seu charme, seu talento fl-
cam inalteráveis. Ainda na última reunião do Women a
Club, deste mês, Bibi, dona de sucessos como My Fair
Lady e Alô Dolly, (versões brasileiras), recebeu ap ausos
de uma platéia quase toda norte-americana. Aplausos
idênticos àqueles que a mesma platéia concedeu a Miss
Carol Shane, na Broadway. Esta nova performance de
Bibi Ferreira foi, sem dúvida, mais uma prova de seu
inegável talento e versatilidade artística.

Joana

e Dulce no

IABC do Amor
_________________ ^1

IL 
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Duas presentes conhecidas surgirão nas telas do ci-
nemas nacionais em ABC do Amor, filme em três episo-
dios, realizado em co-produçao entre o Brasil, a Argenti
na e o Chile. Trata-se de Joana Fomm e Dulce Nunes.

Joana que é atriz conhecida em palcos cariocas e pau-
listas, já brilhou também no cinema, está agora refugian-
do-se atrás das câmaras. Seu trabalho como assistente de
direção de Eduardo Coutinho parece o início de impor-

Dulce Nunes, que íoi casada com o pianista Bené Nu-
nes tornou-se, de repente, cantora de sucesso, corn alguns
eleôés gravados. Pois é Dulce quem canta a cançao-tema
doífilme, cujo titulo é O Pacto, e o autor e Sidney Waiss-

X estréia do ABC do Amor está marcada para o pró-
ximo dia 22 de maio.

Anotações de bolsa

f * Regina Lebelson, de volta dos Estados Unidos, car-
regada de idéias inspiradas na moda americana. Sobre-
tudo saias-bermudas. * E por falar em saia-bermuda, ela
fêz incursão — e com muito sucesso — entre as meninas
presentes à casa de Anita e João Dunshee de Abranches,
que festejaram o aniversário da caçula, Helena, sábado
passado, reunindo um grupo animadissimode brotos. En-

'ire os que dançavam animadamente: Lúcia e Cristina
1 Blei Silveira, Kátia c Carla Leite Madureira, Maria Bea-

triz Cavalcanti, Lisa Parga Nina, Maria Inês e Maria Ceei-
lia Weissembent e os jovens Charlie Thousand, Hélio e
Paulo Dunshee de Abranches, Paulo Jacobsen, Ricardo Vic-
tor e Jeremias Cardoso. * Leila Moreira Lima aderiu à bos-
sa" das boutlques e deu a Angra dos Reis esse algo mais
que faltava à capital da caça submarina. * A mignon e
bonita Roma Monteiro de Barros Lins, uma das eficien-
tes colaboradoras da obra social do Ambulatório da Praia
do Pinto e integrante da comissão organizadora do baile
de sexta-feira última na Embaixada Britânica, usava na-
quela noite, um Pucci longo e autêntico, espetacular. *
A atriz Riva Blanche foi escolhida a mãe dó ano da tele-
visão carioca. Seu filho Alexandre, de 10 anos, vai rece-
ber diploma alusivo. * A mais jovem participante do IV
Concurso Internacional Robert Schumann, foi Cristina
Ortis, do Brasil. Ela percorre atualmente a Europa numa
tournée, após haver terminado bolsa de estudos em Paris.

, premiada que foi no 6.° Concurso Nacional de Piano. *
I A próxima produção do Teatro Copacabana será Le Che-
I vai Évanoni peça de Françoise Sagan fazendo sucesso
1 em Paris. A tradução-será de Elsie Lessa. * Beatriz Rey-
' nal, anda radiante com o sucesso que vêm fazendo as lin-

das bonecas que ela mesma confecciona e oferece, depois,
para leilões e rifas de caridade. A boneca mais recente e
comentada de Beatriz Reynal foi dada à Cruz Vermelha

I Brasileira que vai rifá-la oportunamente. Enquanto isso,
i fica em exposição numa das vitrinas da casa Sloper de
í Copacabana.'

QUAL 0 SEU PROBLEMA DE BELEZA?
Seja qual fôr — Telefone para 42-3291. Ambo» oi wxos

Negra Miranda Jordão vai partir,
ria próxima semana, para Buenos Ai-
res. *** Ontem, no , Monte Libano»
apresentaram-se as orquestras de JoSo.
Roberto Kelly e Steve Bertiard, além
de Taiguara, Tuca, MPB-* e Na-
ra Leão, entre ouíros. *** Qtíem che-
ga de uma longa temporada nos Esta-
dos Unidos dia 16 é Priscila Scott Bue-
no, filha de Bárbara Heliodorà.

* *
A bonita Maria Rita Sampaio*

recebeu para jantarzinho no sábado. So
gente jovem. «** Norma Simões ptére- .
ceu um almoço para as amigas, j na
quinta-feira. *** Ontem* o aniversário
de Márcio Braga íoi comemorado com
uma feijoada animada. Comentada a
elegância de Mari» Lúcia. *.*-? E ante-
ontem quem recebeu para um jantar
elegante foi Vitor de Carvalho.

* *
, * Carmem Mendes Vianna recebeu

para um aímô-ço.elegantíssimo na, quar-
ta-feira, homenageando dona farah
Kubitschek, Marllu Pitangul, Dada de

-Carvalho de Brito, Regina Sales, Hor-
tência Gomes da Silva, Vitória Bar-
bará. leda Medeiros Mala Bocha Ml-
randa, Maristela Lucas Lopes eram ai-
gumas das senhoras presentes.

?¦•'? *
A elegância da primeira dama do

Pais, sra. Iolanda Costa e SUva, foi co-
mentada na apresentação do ballet
"Beriozka", têrça7feira última, no Mu-
nicipal. *** Oitenta mulheres estive-
ram reunidas em Santa Tereza, na ca-
sa de Beatrizinha Monteiro de Carva-
lho Bayard Lucas de Lima, para um
chá dc caridade, na quinta-feira pas-
sada.

* *
Notava-se grande atividade no

Largo do Boticário sexta-feira à tar-
de. No centro dos'acontecimentos, Au-.
gusto Rodrigues, comandava os prepa-
rativos para a festa de lançamento do
disco de Nara Leão. A festa prolongou-
se até a madrugada e contou também
com a presença de Chico Buarque e
Dorival Caimml.

* *
Quem chegou na têrça-felra de

Roma, trazendo coisas lindas, foi Vetl-
nba Armaniho. *** Dia vinte e seis re-
cepção no Country, em homenagem aos
príncipes japoneses, oferecida pelo go-
vernador Negrão de Lima. O Itama-
rati também está se movimentando,
Para tratar do assunto, partiram esta
semana para a capital os casais Vladl-
mlr Murtinho e Roberto Guimarães
Bastos.

* * •
Na capela da Reitoria realizou-se

o casamento de Maria Lúcia Vidal d»
Fontoura, com Sérgio Costa da Fon-
seca. íi* Gustavo Magalhães seguiu pa-
ra Londres e Paris na quinta-feira pas-
sada. *** O pintor Peter Nijinsky ter-
minou esta semana o retrato de Nu-
reyev que levará consigo para a Eu-
ropa, brevemente. *?* Por motivo de
seu aniversário, o embaixador Maurí-
cio Nabueo viu a'sua casa em Botafo-
fogo cheia de amigos na quarta-feira.

* * 
-• 

J ¦

Carlucho Affonseca casou-se na
terça-feira passada no Outeiro da Gló-
ria, com Rita Andrade. Uma recepção
reuniu muita gente jovem em casa dos
pais da noiva. Ali estiveram Reina Lú-
cin Vieira de Mello, Patrícia Assunção,
Zizinho Pappa, Ana Lulza Collor de
Mello, Adelita Scarpa, Maristela e Ro-
drigo Lucas Lopes.

* *
Uma festa que promete ser ani-

mada está sendo preparada para co-
memorar o aniversário de Bruno Cara-
vaglla, no dia 19. *** Ao que parece.
Adriano Reis está animadíssimo, cir-
culando em Portugal para onde partiu
há dois domingos. *** Lygia e John
Lowndcs, comemoram bodas de prata
no próximo dia vinte com um coquetel.
*** Maria Tereza Marques, recebe pa-
ra grande souper, dia 19, festejando
aniversário de sua irmã Carmem Ba-
outh.

* *
João doJV-ale-recebéíTcõnvite por

tel"egrãma7~da Universidade de Nash-
ville nos Estados Unidos, para ir lá
cantar. Aceitou de pronto, sem saber
as bases do contrato.

* *
Na ala jovem; Heloiza T/lello Lei-

tão dançava animadamente no New Ji-
rau no fim de semana que passou. E
Regina Guimarães continua circulando
no Rio. Ainda não retornou a Nova
York.

* *
Fernandinho Delamare recebeu

para uma festa animada no fim de se-
mana, na base do iê-iê-iê, no aparta- .
mento lindo, todo remodelado por João
Henrique. Cláudio Campbell Penna era
um dos presentes, passando férias no
Brasili de seu curso de engenharia em
Boston, Verinha Duvivier, Suzana Pfis-
terer, Maria Eliza Ortemblad, Candu*

* *
cha e Cicica Vieira da Silva, Carlos
Eduardo Ribeiro Junqueira, Daniel
Klabim, Erick Vester, Lulza Konder e
Bruno Caravaglla eram alguns dos pre-
sentes. ,

? l
Muitos cariocas se locomoveram

para São Paulo êste fim de semana
para uma festa em casa de Andrézi-
nho Matarazzo, ontem.

# *
Quem chegou da Europa, depois

de um cruzeiro pelas ilhas gregas, foi
Alfredo Bokel.

* *
Suely Pitigliannl está levando

muito a sério o curso de Relações Pú-
blicas que está fazendo na PUC.

* *
Maurício Toscano, que está de

volta à faculdade para terminar o cur-
so de Direito Internacional, está noi-
vo e apaixonado. A noiva, Alice Vesti,
é sueca, e mostrou, em suas duas es-
tadas no Rio, que não se adapta ao
nosso clima. Maurício' está pensando
seriamente em morar no exterior.

" * Heleninha e Marco Antônio
Khair, trouxeram de Ouro Preto, onde
foram passar o fim de semana passa-, •
do, algumas" bossas lindáípara1 corii-; • :
pletar a decoração de seu apartamen-
to.

* *
Quem parte para uma longa tem-

porada na Europa, dia 16 próximo, é .
Maria Teresa Figueira de Melo.

¦ -» 
» *

Huguinho Napoleão, acompanha-
do de uma lourissima\em mini-sala,
dançava- aniniadamerite rio Sachá's, sâ-;, \
bado passado. ' ¦¦¦'&:.';,'.¦'.-.!''

* * . *í ¦&.",'¦:
Estão sendo muito apreciados no

L'Atelier os trabalhos de metal de GU-
da Borgeth, ali expostos. Uma idéia
ótima para decoração de igreja.

• . * * *
A pintora Grauben está em fase

de produção de telas grandes. Dia 31,
.em São Paulo, vai haver inauguração

de obras 'suas na Galeria Cosme Ve-
lho.

* *
Quem parte lioje, no navio "Au-

gustus" para uma temporada de três
¦ meses na Europa é dona Marina Bar-

bará Pinheiro, na companhia do casal
Ilda-Hortêncio Lopes. Na quarta-feira' 
passada houve jantar de despedida da
família em casa de Vitória e Billy Bar-
bará.

* *
Em Paris, o restaurante top do

momento £o "Moustache", onde depois
" -das onze juntam-se' os artistas. O local
wé servido por um bigodudo simpático.

E a canção que os parisienses estão
cantarolando sem parar é "J'aime les
filies", cantada pelo lindo lóurão de
olhos azuis, Jacques Dutronc.

* *
Luislnho Moraes e Barros, irmão

da noiva mais lind§ da temporada, Ana
Maria Moraes e Barros, que se casou
na segunda-feira passada com o Prin-
eipe Eudes de Orleans e Bragança, ém
São Paulo, já retornou ao Rio'para
continuar seus estudos na faculdade.

* *
Homenageando um grupo de uru-

guaios, o casal Adelaide-Ary de Castro
receberá no dia 17 próximo para co-
quetel.

* *
Os recém-casados Silvia Maria

Vianna e João Baptista Canto irão re-
sidir no Amapá. João vai trabalhar em
companhia estrangeira.

* *
Cristina Moreira de Souza e An-

tônio Carvalho Plerotti estão de ali-,
ancas na mão direita desde têrça.-f.ei-1

. ...ra passada.
* *

Quem já está de volta de Paris
e Londres, usando corte de cabelo cur-
tinho a la Vidal Sasson é o jovem Lair
Tostes.

* *
. * O jovem Pedro Carvalho tem re-
cabido às sextas-feiras para cineminha.
A menina dos olhos de ouro íoi o filme
da última reunião.

* *
Um jantarzinho simpático, na

quinta-feira, teve lugar em casa do
, casal Alice-Eduardo Duvivier.

# *
De novo no Rio, para trabalhar

no gabinete do ministro Magalhães
Pinto, o diplomata Zoza, Médicis, ex-
namorado de Nara Leão, cujo coração
não tremeu pois continua no firme
propósito de casar-se com Caca Die-
gues, o cineasta.

m ú $
No último Vogue americano é só

marrom, marrom, marrom, para os
vestidos longos e curtíssimos. Parece
que a coisa vai pegar nos Estados Uni-

Partiu esta semana, depois de ai-
dos.
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Maristela deu presença no casa-
mento de Carlucho Afonseca e

Rita Andrade

Chico Buprque de Hollanda quer '
repetir o sucesso do Mug qg

¦ ' 
..:''{¦: " i 

' :\x-:"y-";

guns dias, proveniente da Europa on-
de se apresentou em 25 concertos, a
pianista argentina Bia. Sebasjianl. Em
outubro ela estará de volta áo Rio pa-
ra apresentar-se no Municipal.

* *
A Embaixatriz da Espanha, Ana

Maria de Alba, recebeu para almoço na
sexta-feira. E no mesmo dia, quem re-
cebia para um chá, ^apresentando a Ir-
mã, Irene Valente de Castafieiras Ro-
cha, que está de visita, ào Rio, era
Dora Tortorelli.

* *
Renata Fronzi comprou uma pe-

ruça cheia de cachinhos, como manda
a moda e foi uma das mais elegantes
estréias no Festival Nacional dé Cine-
ma, em Petrópolis. "César Ladeira e
Renata não envelhecem" foi um dos
comentários.

¦*:*

A nossa manequim Cell Ribei-
ro, desfilando- em Cannes com estam-
párias de Guilherme Breta, chamou a
atenção da Condêssa Helrshberg — a
renovadora da moda germânica, que
ficou muito interessada em entrar em
contato com o artista. Para isto, ela
contará com a colaboração de sua ir-
mã Condêsse Werner, radicada em nos«
so País. Celi diz em carta para ami-
gas que os desfiles estão tendo mais
sucesso que os filmes, no Festival de
Cannes. ;<, ."¦

* *
Chico Buarque de Hollanda, de-

pois do sucesso financeiro que lhe deu
o Mug, esta bolando a criação de es-
cudinhos para gravatas com mensa-
gens pitorescas no reverso. Uma delas
seria: "Sou casado mas pego serviço
extra." O que êle não se lembra é que
as mulheres que seguem a moda. tam-
bém estão usando gravatas. y.Mfy* -J

No próximo dia 31 no Copaca-
bana haverá um desfile de modas em
benefício da APAE, apresentando a co-
leção de inverno de Nei Barroca.* *

* Denise Muniz, que anda de na-
moro novo com Zito Hermanny, rece-
beu para jantar, em noite das mais mo-
vimentadas. Entre os presentes, Afra-
ninho Nabueo (sem Tânia Caldas, que
continua esperando pacientemente por
êle) e Julinho Rego. Ambos recém-
chegados de Paris. Presentes, ainda, o"cobiçado" Erlk Wester, Pedro Augusto
Cerqueira Lima, Yvonne Preussler (ain-
da sem Jorginho Gulnle que somente
voltou da Europa quinta-feira .última).

Sábado último foi comemorado com
jantar, o aniversário de José Dias Gar-
cia. Entre os muitos amigos que foram
abraçar seu marido, Helena recebeu os
casais José-Lúcia Pedroso, Altamiro-
Norma Rocha Oliveira, Jorge-Lêda
Dias Garcia, Josc-Julinha Serrador,
Embaixador Eduardo Albertal e Ruth,
José e Risa Graça Couto, Manoel e Mir-
thes Mello Machado, e ainda Dulce Ri-
beiro de Castro, Lucilia e Maria do
Carmo Borges. * *

Quarta-feira última, uma trinca bas-
tante conhecida jantava no Le Tzar, na
mesma mesa: Gilda Grilo, Norma Ben-
gel e Maria Betânia.

# * *
O embaixador Cyro de Freitas Valle

recebeu para drinks na quarta-feira, em
homenagem ao embaixador da Argen-.
tina. Esteve presente quase todo o Ita-
marati. * »

E quem recebeu para coq. sexta-fei-
ra passada, foi Sônia Lúcia Possolo.

« •
O cobiçado engenheiro e corredor

automobilístico (estreante já premiado)
reatou noivado com Elizabeth Sávio.
Casamento marcado para setembro pró-
xlmo. Padrinhos, já escolhidos. Entre
eles, os casais Jorge da Silva Prado
(São Paulo) e Jorge Veiga (Rio).
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Guias

de bem

Marcelino
de

Carvalho

comer

Como em todos os anos, surgiram agora, em abril,
em França, os guias de bem comer: há o mais íamo-
so — que é o Guide Michelin — e os dois outros, tam-
bém multo interessantes, que são o Kleber-Colombes
e o Relais Routiers.

O Guide Michelin tem uma inovação: um circulo
vermelho, indicando um hotel, cuja diária não vai

.além de 30 francos (uns 16 cruzeiros novos) e um
círculo branco, mostrando que o custo da refeição é
de 10 francos, não mais. A idéia dessa inovação é pro-
var que não há excesso de preço, tanto na hospeda-
gem quanto na nutrição. Todos sabem que o Guide
Michelin usa estrelas para classificar as boas casas
de pasto e que basta que haja uma só para se jurar

. que não será .um restaurante de alta classe, mas —
quando menos! — onde o menu é recomendado de
olhos fechados e lábios abertos. Deve-se ter em con-
ta que o manual é feito para servir os automobilistas
— o nome de Michelin é uma prova disso — e não a
quem passa temporada neste ou naquele povoado, vila
ou cidade, porque êste viajante pode, êle mesmo, in-
formar-se com a gente do lugar, que tem interesse e
amor-próprio em indicar um local digno do que pre-
tende o turista. O Guide Michelin dêste ano é for-

.mado de 1.070 páginas, tão úteis a quem viaja de au-
tomóvel.

O Guide Kleber-Colombes, com a copa côr-de-
laranja, é uma espécie de complemento do primeiro
e convém ter ambos para mútuo controle Tem um
capítulo' dedicado a "quelqucs hotls et restaurants en
Europe" (o que o Michelin não apresenta) e parece
incrível que nessas páginas não se encontre um dos

, melhores da Itália e da Europa, que é o "Gatto nero"
de Turim (os guias franceses de bem comer).

Smorgasbord

obra-prima

dinamarquesa

'áp-

Os ingleses — que são sempre um pouco dife-
rentes das outras criaturas humanas — dão prefe»
rência ao "Guide des Relais' Routiers", que mostra
152 restaurante à casserole, incluindo-se no manual
hotéis e estalagens de classe a preços moderados, ten-
do pregado na porta da entrada um brasão grená e
azul marinho e as palavras "Les Routiers".

Não somente em França deveria haver guias dês-
se gênero e — ainda que mais modestos — já é o caso
de se criar trabalhos assim entre nós, restando sò-
mente que haja controladores honestos, conhecedores
do assunto, que se apresentem nos restaurantes como
simples cliei4". para melhor cumprimento de sua
missão.

* * *

Em Oslo, um criador norueguês, Sverjre Hoiby,
teve á sorte de verificar que sua leitoa de estimação
— chamada Bella — deu à luz 22 leitõezinhós, baten-
do o recorde mundial, no setor; em quatro horas, ou-
trás sete leitoas deram a Sverre mais 79 leitões, o que
faz um total de 101 produtos. Há dias assim na vida:
uns sâo das leitoas e outros do criador...

OS MELHORES NA COZINHA EXÓTICA

Os melhores cozinheiros premiados em concurso
de cozinha exótica na França foram:

1) Gilberto Picard, de "la Reserve de Beaulleu",
na cidade de Beaulieu-sur-mer.

2) Henri Doreau, do "Carré des Champs Ely-
sées", de Paris.

3) Jean Bernard, do "Jacques Coeur", de Bour-
ges.

O sinoroosbord, chamado também bufjet frio, é
para ser apreciado com os olhos, além de comido. Uma
de suas vantagens é que vários dos pratos podem ser
preparados antecipadamente, servindo de hors d'oeur es.

Já no século XVII havia sempre mesas carrega-
das. com arenque em conserva, carnes e queijos pron-
tos a serem servidos aos hóspedes, nos lares dina-
marqueses. No século XIX a tradição divulgou-se e
o smorposbord passou a figurar também nos hotéis e
restaurantes. Muitos acreditam, contudo, que teve
origem nas festas campestres, onde cada conviva tra-
zia sua contribuição à mesa da hostess.

A maneira de servir permanece a mesma ate
hoje. Começa-se com pão e manteiga e um ou dois
pratos de arenque, às vezes acompanhados de peque-
ninas batatas cozidas. A seguir, uma variedade de
outros pratos de peixe, geralmente salmão defumado,
camarões, lagostas, etc. Depois, pratos de ovos e, em
seguida, as saladas.

Daí passa-se às diferentes espécies de carnes
frias, como rosbife, presunto, vitela, salsichas, etc.
Mais requintadas são as receitas de gelatina e uma•variedade de pratos quentes, como as minúsculas
almôndegas, o sauté de rim e as omclettes.

Aqui vão algumas das especialidades do smo._a_-
bord, que você deverá tentar sempre que quiser servir
um buffet à maneira escandinava.

Quarto-casa

para moça

estudante
:.: ¦ -. •¦ \' '¦.. ...

Bernardo Goktwasser
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OBJETOS, .ÒBJÇrôs.

Para a moça quemore~ só (sem necessá-
riamente viver só,
por, favor), propomosesse quarto-casa, queserve para dormir, ves*
tir, estudar e estar.

Móveis: o mínimo
possível, evitando ò
aspecto de depósito e
permitindo o- máximo
em espaço livre: dois
sofás, tipo sumiê,
estantes com pratelei-ras para livros, objetos
e bancada para estu*
djar, resolverão o pró-blema. Ocupam poucolugar e custam menos
NCr$. O último argu-
mento é decisivo.

O armário embutido
foi projetado de for*
ma a caber o dobro de
coisas que sua aparen*
cia sugere. Mais deta-
lhes no próximo do*
mingo.

Para preservar a vi.
são da moça, ou n|o
Eiorá-la, 

colocamos a
ancada junto e em

face da janela, garan*tindo luz natural e
ventilação ótimas. .

A bancada, com 3
gavetas para cadernos,
lápis e material esco*
lar em geral, faz par*te da estante, queocupa todo o compri-
mento da parede da
janela. De cada lado,
na largura dos sofás,
estão prateleiras paralivros fi objetos vários.
Como mesa de cabecei-
ra, uma caixa com a
tamba abrindo para ci*
ma (do tipo arca),
guardando roupa de
cama. Os dois sofás —
jamais sofá-cama —
ficam um em frente do
outro.

A prateleira, tipo
estante, fica no extre*
mo de um dos sofás;
para o outro sofá, me-
sa de cabeceira qua*drada da largura do
sumiê. Isto evitará o
problema de auebrar
o abajur por falta de
espaço para um cinzei-
ro. 1 mesa de cabecei-
ra e 1 mesa para o so*
fá. Nada de mesqui-
nharia. Outros deta. jlhes e preços domingo 1
próximo. '

Salmão
cozido

à parisiense «ÍkÍjjPjL
(8 a 10 pessoas)

2 kg de salmão Inteiro; caldo: 2 litros de água;
1/2 xícara de vinagre branco forte; 1 cenoura cor-
tada em rodelas; 1 cebola picada; 1 folha de louro;
5 pimentões Inteiros; Sal, pimenta.

Misture os ingredientes do caldo numa vasilha
grande. Leve ao fogo e deixe ferver durante 15 mi-
nutos. Acrescente o salmão e cozinhe durante 25 a 30
minutos. Retire o peixe cuidadosamente, tire a pele e
decore com tomate cortado em fatias, ovos cozidos,
camarões, azeitonas, mai/onnatse, etc. Cubra o peixe
com gelatina e coloque numa travessa decorada com
salsa ou alface.

Sedada
de

galinha
_3_?"^ V*tS___! (K,rn __P
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(6 a 8 pessoas>

2 a 3 xícaras de galinna cozinha e desfiada; 1 xi-
cara de maçã cortada em fatias finas; 1 xícara de alpo;
1 xícara de pepino; 1/2 xícara de champignons em pe-
dadnhos; alface para enfeitar o prato. Guarnição: 3
fatias de presunto frio; ovos cozidos; tomates em fa-
tias; mayonnalte de caril (curry); 1/2 colher de sopa
da caril; 1 xícara de mayonnaisc; l colher de suco de
limão; 1 xícara de creme de leite batido.

Misture os Ingredientes numa vasilha grande. Pre-
pare a fnoyonnaiae de caril e acrescente. Mexa ligeira-
neste e tempere com caril em pó. Guameça com fa-
üas de ôvo cozido, bacon frito e tomate.

Seafood
gelatinado

(10 a 12 pessoas)

1 xícara de camarões limpos e cozidos; 1 lagosta
cozidar225-g.-de_saln._o cozido em bouillon; 1 xícara
de ervilhas; 1 ôvo cozidor_ortado____n_pedaços^--xa—
minhos de salsa- Gelatina: 1 lata de 500 g. de caldo
de galinha; 2 xícaras d'água; 3 claras de ovos; 3 co-
lheres de gelatina em pó ou 18 folhas de gelatina;
e folha de louro; 6 pimentões inteiro; 1 cebola pi-
cadinha; 1 copo de vinho branco; sal e pimenta a gôste

Coloque numa frigideira a cebola picada, o pi*
mentão, o louro, as claras e misture tudo. Acrescente
aos poucos o consome de galinha, o vinho branco e a
água. Em seguida, a gelatina dissolvida num pouco
de água, e passe por um espremedor de pano. Deixe
esfriar até ficar quase duro. Derrame uma fina ca-
mada de gelatina numa fôrma e deixe firmar. Pir
cima, arrume a lagosta, os camarões e a salsa. Cubra
com nova camada de salmão, ervilhas e pedaços de
ôvo cozido. Cubra com gelatina e deixe firmar. Al-
terne as camadas até encher a fôrma. Deixe no ref ri-
gerador e desenforme só na hora de servir.

Paté
de fígado

r,v______f*ífw_ ____r

450g de fígado de porco; 225g de gordura de
porco; 8 a 8 filés de anchova; 1 cebola; 4 colheres de
manteiga; 3 colheres de farinha de trigo; 5 gemas de
oves; 1 «.ícara de «reme de leite; 1/2 colher de chá
de gengibre; 1/2 colher de chá de manjerona; 1 co-
lher de chá de Épice Riche; 2 colheres de sopa de
sherry ou coonac; sal e pimenta.

Lave e seque o fígado, remova as membranas
com uma faca afiada. Corte o fígado e o porco em
pedacinhos e passe 4 vezes no moedor. Acrescente oi
filés de anchova e moa novamente. Faça uma. pasta
com o creme, a farinha de trigo, a manteiga dissol-
vida, as gemas de ovos, o cognac e os temperos. Acres-
cente aos poucos a carne, mexendo bem, e tempere
a gosto com sal e pimenta. Unte uma fôrma e nela
despeje a mistura com uma colher. Cubra com papel
de alumínio. Ponha em banho-maria e cozinhe em
fogo brando durante hora e meia. Desenforme quan-
do frio e sirva com beterraba ou pepinos em conserva.
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Feminino

Mães

vistas

pelos

seus filhos

Maria Ignei Corrêa da Coeta

Mauro, de 6 anos de idade, falou que a mãe
era "bolha", depois chorou de arrependimento, O co.
ração de Fernandinho íêz tic-tac-tic. Ricardo, em tom
austero, mostrou a palma da mão e disse: "Mãe, esse"M" gravado na minha mão representa o teu nome".
E Roberto declarou que a mãe é sua melhor amiga"me beija, me abraça, mas também briga'.'.

O mundo da criança é um todo afetivo. No chô-
ro, na cara feia, no sorriso, na teima ou no carinho,
ela está exercitando sua capacidade de comunicação
formando a personalidade. No mundo que vai des-
cobrindo, a mãe significa a segurança, a estabilidade,
o ponto de apoio, representado pela constância do
amor e da atenção.

"BOLHA"

Mauro havia brigado com um colega, estava mor-
rendo de dor, da batida no narÍ7, num tremendo mau
humor, segurando um pedaço de gelo. Perguntado
sôbre a mãe, êle não hesitou:

_ — "Ela é chata à beca, é bolha, e no dia das
mães vou dar a ela um cacete para ela bater na gente,porque ela bate em mim e no meu pai. Eu gostodela mais ou menos. É claro que eu gosto mais domeu pai porque êle me deixa andar a cavalo".Mauro, que tal você desenhar um coração paradar à mamãe no dia das mães?

Que coração? Está brincando comigo (Éle pôo
as mãos nos bolsos). Não tenho nem tempo para pen-
sar. (Mauro está no 2.° ano primário, tem aulas do
karatè, piano e ainda cursa a Cultura Inglesa).

Mauro começa a desenhar um navio de guerra.
Diz que não pode dar o navio u mãe porque éle é de
guerra, e que para a mãe só poderia desenhar ca-
sas, mas que vai dá-lo ao pai, E conta que depois
que viu o filme Combate, ao lado da prima Nieta,
ficou maluco por guerra.

Tua mãe não dá banho cm você, Mauro?
Dá, lá na fazenda. Sabe por quê? Porque eu

venho imundo do passeio a cavalo, porque eu tenho
que me atirar na terra, porque tem uma ave que
gosta de comer o olho da gente.

Mauro, você vai se casar quando crescer?
Que! Eu vou ser engenheiro naval e vou ter

que construir e por isso não vou nunca para casa.

O sexo do seu

bebê e o fumo

Áurea Weissenberg

Ninguém sabe multo bem onde começou, nem porque,
mas entre mulheres a recomendação é freqüente: "se quer
filho homem não fume durante a gravidez".

E muitas jogam fora os cigarros sacrificadas pelo me-
nino.

Há relação entre o fumo e o sexo da criança por
nascer? Consultamos o dr. Frank Paranhos, conhecido gi-
necologista do Rio. Sua resposta: "Nenhuma. Isto é mais
uma dessas crendices que se espalham apoiadas, talvez,
por coincidências. O sexo da criança está determinado
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Depois de brigar com a mãe, Mauro desenhou um barco para o pai, mas, arrependido, acrescentou
flores para a mãe

/ i A.*í- ',

I / f|

É assim que Lúcia vè sua mãe. Acha muito bonita

Mauro, como é que você gostaria que a tua
mãe fôsse?

Eu não queria que ela fôsse diferente.
Daí a pouco Mauro estava chorando, brabo, ar-

rependido porque êle não queria ter falado nada da-
quilo. Êle estava de mau humor. Era a batida no na-
riz. E começou a desenhar flores e um barco a vela
para presentear a mamãe.

REUMATISMO DE ROBERTO

Roberto, de onze anos, pegou um lápis e um pa-
pel, e ficou bem quieto, imperturbável durante vinte
minutos; — "Minha mãe é minha melhor amiga, me
beija, me abraça mas também briga, quando eu es-
tudo, quando eu preciso de alguma coisa ela me en-
sina, ela passa o dia todo em casa para que se a
gente precise de alguma coisa ela está. Uma noite
acordei 3 e 30 da manhã com reumatismo, então eu
fui no seu quarto, a mesma hora que eu chameu ela se
levantou com muito sono mas em um minuto foi na
cozinha trouxe remédio e ficou acordada até que eu
ficasse bom. No mesmo dia ela acordou 5h30min para
acordar meus irmãos para o colégio."

ALGUNS, Lí RICOS

Mário, de 9 anos de idade, piscou os olhos atrás
dos óculos e disse: "Ela é quase que a minha vida. E
disse que ainda hão sabia o que lhe haveria de dar,
que estava pensando, que devagar se iria ao longe.
Preferiu fazer unia poesia:"Querida mamãe

Tu és a flor da ternura
Também és a rosa
Que me tira amargura."
Lúcia tem sete anos e diz que gosta da mãe porque

ela lhe compra balas, porque é bonita, porque gosta
de todos os irihãos da mesma forma. Fernandinho
tem 12 anos e desenhou vários corações e também es-
creveu trechos de prosa; — Minha mãe é uma flor,
O "G" do seu nome está guardado no meu coração.
Esta é a letra mais querida da minha vida. Mãe,
eu sei que és só minha. Ricardo, de 13 anos, não
falou muito mas abriu bem a boca e disse: "Minha
mãe é divina."
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desde o momento da fecundação e não há maneira de inter-
ferir no processo. Quanto ao fato de o cigarro prejudicar
ao feto, isso é assunto ainda em discussão. Eu, pessoal-
mente, acho que não, salvo exageros. Já durante a ama-
mentação aconselho minhas clientes a nio fumarem, por-
que as toxinas são eliminadas pelo leite e podem afetar
a criança".

MAIS CRENDICES

Outra idéia multo divulgada: a mulher que tenha so-
frido a ablação de um dos ovários só pode ter filhos do
sexo feminino?"De maneira alguma. Pode ter meninos e meninas,
embora matemàtàlcamente tenha menos chance de en-
gravldar. Mas, por sorte, matemática e medicina andam
completamente divorciadas".

Acha que algum dia será possível escolher antecipa-
damente o sexo da criança? — perguntamos."Já hoje é possível, em laboratório. Essa criança de
proveta seria menino ou menina, dependendo da decisão
do pesquisador".

Da proveta à inseminação artlfical, melo passo. O dr.
Frank Paranhos é visceralmente contra.

"Mesmo deixando de lado o ângulo moral, a inseml-
nação artificial é algo de assustador em genética. Não
falemos nos países de idéias e costumes muito "avança-
dos". Vamos ficar por aqui mesmo. Vejamos: cada mé-
dico tende a assistir a um certo número de pessoas que
pertencem a um mesmo grupo social e muitas vezes se
conhecem entre sl. Caso fôsse divulgada a prática da in-
seminação articifial, cada médico escolheria para doadores
indivíduos que reunissem o máximo de qualidades físicas
e morais, naturalmente. Estes seriam poucos por força dos
preconceitos. Entre nós, latinos, não mais que dois para
cada médico e ainda assim... Num grupo pequeno Isto
acarretaria a possibilidade de futuros casamentos consan-
güíneos, em geral desastrosos pela alta percentagem de
deformações congênitas entre os filhos. Será preciso dizer
mais alguma coisa contra?"

Maquilagem
67

em tons de
%:'camurça

Salete

Evocando épocas antigas, numa apresentação to-
teiramente nova, Pacco Rabanne .....uüona, maia
uma vez, a moda com o lançamento da roupa de
couro. j, -A-

Repete assim, o grande criador, seu extraordipar
rio sucesso quando da concepção das roupas e bisuter
rias de pastilhas plásticas. .,

Tiras, losangos e quadriláteros de couro, unidos
por pequenos aros de metal, constituem o sensacional
tipo de vestimenta.

Para combinar com essa moda, estabelecendo
uma harmonia de conjunto, evidentemente deve ser
usado um make-up apropriado.

Os tons de bege e marrom estarão, neste caso,
em maior evidência, mas a grande moda mesmo serio
as cores acamurçadas — curry e oliva. (Curry é umá
tonalidade muito clara de marrom e o oliva deve ser
verde-oliva com reflexos marrons).

A maquilagem para os trajes de couro será:

1) Base e pó em tonalidades quentes, na gama
dos beges. ','.

2) Sombras para os olhos — bege para as oca-
siões mais simples e côr de oliva para as mais hábil-
lées. A aplicação das sombras será feita de maneira
suave para que não se sinta muito o colorido. Linha
de transferência em tom curry.

3) Delineadores — marom, para as claras. Mar-
rom-escuro, para as morenas,

4) Cilios — espessos e postiços, naturalmente.

5) Lábios — apagados, com batom da côr da
pele.

Esta será, minhas amigas, a silhueta 67 — extra-
vagantes roupas de couro e beleza opaca nos tons
acamurçados.
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CLINICA MÉDICA
DR. FLORIANO DE LEMOS

OL1NKA MtDICA ti PHOFILA-
X1A OC CÂNCER. R. Sen. Dan-
tas nv 76, sala 50?. Tel. 22-2748.
Residência: R. Boa Vista, 132

T. 36-3705

Dr. Dermeval M. Carvalho
Cllnlc Médicp — Deinçif Alér-
gleas. Catete, 37 e Copacabana,
105? s 905. 25-5828. Marcar hora

DOENÇAS DAS
SENHORAS E PARTOS

DOENÇAS DE
CRIANÇAS

DR. VEIGA FILHO
Clinica de Crianças — Rua Sta.
Clara, 33, 11» ani., s/ 1123, tel.:
57-7471 e tel. residência: 27-2322

ESTÔMAGO - FÍGADO
INTESTINOS
NUTRIÇÃO

Dr. Abraham A. Klajman
R. Sta. Clara, 33, s/1116. 34-3313

OCULISTA

INDICADOR MÉDICO
PUBLICA SE ÀS QUARTAS, SEXTAS E DOMINGOS - ANÚNCIOS NESTA SEÇÃO - TELEFONE 5J415*

SANATÓRIOS

OUVIDOS — NARIZ
GARGANTA Prof. Otávio de Freitas Jr. OHTOPEDIA REUMATISMO

Dr. Aloysio Graça Aranha
P- Botafogo 428 ap 202. 26-2264

DR. ORLANDO REBELLO
OCULISTA - Novo consultório.
Av. Copacabana 605/1010, 36-1000

DR. ÁLVARO COSTA
Garganta, Nariz, Ouvidos, Olhos
Debret. 23 11.9 42-1065 e 25-0208

DR. MILTON DF ALMEIDA »
Ouvidos, Nariz, Garganta

Av H. Branco. 185. s>212. 32-8707

DOENÇAS NERVOSAS
E MENTAIS

Dr. Robalinho Cavalcanti
Cllnier Médic? ¦ Doenças Nervo
«as Míx., 41, 89. 42-6724.26-2481

CLINICA PSIQUIÁTRICA
Neurose. Testes psicodiagnãs-
ticos. Rua Álvaro Ramos, 405
(Sanatório Botafogo), 16 Is 18b.
Menos sáb. 26-7222 marcar hora

DR. LUTHERO VARGAS DR WALDEMAR BIANCHI• i, Mnnr» Rritn RI T. 8UWMW l"*' "HU/LI IHR UIHI1UIIRuh Moura Brito. 81. T. 28-6668
2?, 4* 6' Is 17h. Hora marcada

HEMORRÓIDAS

Reumatismo t Fisioterapia —
Franklln Roosevelt, 126. 32-6589

Sanatório Santa Juliana
Par» senhoras nervosas. Orien-
taçlo: Dr. Robalinho Cavalcanti.
R. Carolina Santos, 170. 29-3954

CASAS DE SAÚDE
E MATERNIDADE

PSICOLOGIA
cirurgia plástica Casa Saúde Sta. Teresinha

ROMULO BOCCANERA5T Sk ¦ÜLÜKKl * Waldir Camilo Jorge
Exame pslcól. Adultos e Adon.
Probls pessoais vícios, ele.
Test» Vocacional. Vol. Pltrta
32» |, 201. Tels. 26-5584 • 37-0S5*

Collte' amcblanas e Hemorról-
dar sen- operação das 13 is IBh.
R. Rodrigo Silva 14. T. 52-3018

2», 4». 6* de M às j8h. T. 57-7429
Av. Copacabana, 540, aala 508

DR. DÉCIO PEREIRA DR. JACOB 0IGHENSTEIN
Doenças Ano-Retils - Gen. Po
lldoro 144. 46-4110 • R. 27-7475

3<s 5ís. 14 às 19h tibl. 9 is 12h
Copaesban», 542, s/ 303. 57-2823

Telefones: 28-2794 e 28-6668
(Aberto .i classe médica)

Operações, Fraturas, Reabilita-
çio Partos. Pronto Socorro.
Ra.O' X, Cirurgia Infantil. Tra-
tamento de queimados. Clinica
Méctico-Flsloterapla. R. Moura
Brito 81. TIJuca. Orientação:

Dr. Armando Amaral.

Casa de Saúde e MaternI-
dade Arnaldo de Moraes

(Aberto 1 classe midlea)

Cirurgia dc homens e scnhorai
— Partos — Clinicas de Check-

up (inventário de saúde com-
pleto para ambos os sexos),
Exames de laboratório e hormo-
nais — Ralos X — Parto a pre-
ço fixo: Cr$ 250 000. Curso de
ginástU» para parto sem medo.
Direção: Dr. Arnaldo de Moraes
F9. Rua CONSTANTE RAMOS,

173 Copalabana - Tel. 57-8111
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Uma
dupla legal

Moda mâe-e-filha voltou. Po
de haver onda mais simpática? E
tão fácil, tão lógica, quando a linha
do momento é jovem toda vida, ir-
manando, quase, bebês e vovós.

Não chegando a extremos,
aqui vão modelinhos de alegrar
gente de todas às idades. Lineares,
sem rebuscados além de um pon-
to vivo que determina toda graça
do vestido. No primeiro, Vestido-
camisa de mangas três quartos,
costuras pespontadas na mesma to-
nalidade do tecido, punhos abo-
toados, a gravata estampadinha de
flores é a nota alegre. No modelo
para a filha, as mangas são curtas
e o vestido abre atrás, para maior
comodidade.

No segundo, o fecho éclair é o
detalhe mais importante. Apare n-
te de alto a baixo, fecha vestido
Jso, de lã branca, sem mangas,
costuras pespontadas. Sueter de lã
fina e gola roulé caida sóbre o de-
cote complementa o modelo.

Para a filha, tudo igualzinho,
só que com pequenas diferenças:
na suéter a manga é curtinha e fõ-
'fa e a gola menos alta, para não
haver reclamações do brotinho.

Moda mãe-e-filha prática e bo-
nita para as duas. ótima para ser
usada hoje, Dia das Mães. E tam-
bém, por todo o resto do ano.
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O último lançamento dos hippies (de hip, a
neo-boêmia). No princípio era um blue jeans. Jo-
gue-o n'água e misture um corante de boa qualida-
de (a fazenda já é fabricada para garantir a trans-
formação). Depois de seco, chame um pintor, dese-
nhista ou humorista, e ponha nas calças o que você
acha da vida. Vale tudo, em Paris, ao menos.
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Uma íesta que já se vem tornan-
do conhecido das cariocas é a Feira
das Flores, realizada anualmente, em
junho, na Embaixada americana. Êstc
ano, a Feira das Flores terá como hos-
tess, a sra. John W. Tuthill, emboi-
xatriz dos Estados Unidos da América
do Norte no Brasil.

Embora ainda com pouco tempo dc
Brasil, Mrs. Tuthill já domina perfei-
tamente o Idioma português, a ponto
de dirigir toda a criadagem da Em-
baixada e conversar correntemente, co-
mo boa carioca. De uma beleza suave,
esguia e loira, Mrs. Tuthill íaz o tipo
elegante, soignée, da mulher norte-am*:-
ricana. Muito docemente vai nos con-
tando seu desejo de entrosar-se da me-
lhor maneira com as obras assisten-
ciais brasileiras, a íim de poder, como
representante dos Estados Unidos, aju-
dar aos necessitados. E, desde já, suas
atividades se dirigem à Feira da Pro-
vidência, este ano programada para se-
tembro próximo. E, da mesma forma

que suas antecessoras, Ema Tuthill de-
seja que a barraca de seu país corres-

ponda ao êxito a que.sempre fêz jus.
Mas antes da Providência, é preciso
realizar a Feira da» Flores, em 21 de

junho, pois, do sucesso financeiro dessa
iniciativa, dependerá a possibilidade cia

V. S. Government Women's Associa-
tion, em colaboração com a Embaixada
Norte-Americana, dc custear o ensino
e a educação de jovens brasileiros.

A FEIRA

A residência dos embaixadores ser-
virá mais uma vez de cenário à expo-
sição de arranjos florais que serão mos-
trados ao público, em tarde de chá-
bridge-biriba. No próximo dia 21 de

junho, uma quarta-feira, os pesados
portões de ferro da Rua São Clemente
se abrirão para receber um sem-nú-
mero de convidados. Chá, torradas, bo-
los, e doces americanos serão servi-
dos pelas senhoras da U.S. Govern-
ment Women's Associa tion. E à en-
trada, serão distribuídos cartões nume-
rados com direito a prêmios diversos.
Durante tflda a tarde, rifai divertidas

correrão, enquanto mesas elegantes es-
tarão disputando verdadeiros torneioi
de bridge e biriba.

FLORES PARA CARIDADE

A renda da Feira das Flores será
utilizada nos projetos de serviços so-
ciais da U. S. Government Women's
Association, que pretende, este ano, uti-
lizá-la no setor educação. "Bolsas de
estudos serão oferecidas a jovens bra-
sileiros assim como livros e outros ma-
teriais escolares. Não só para alunos
de escolas primárias e secundárias, co-
mo também de nível técnico e univer-
sitário" — explica-nos a embaixatriz
Tuthill. E afirma que isto será ape-
nas um acréscimo ao trabalho voluntâ-
rio e à ajuda financeira de vários par-
ticulares e organizações filantrópicas
norte-americanas. "Também parte da
quaitia angariada será utilizada para a
montagem do pavilhão norte-americano
na Feira da Providência" — ainda nos
explica a sra. Ema Tuthill, fazendo
questão de esclarecer, entretanto, que
toda a quantia arrecadada para fins de
caridade pelo grupo das Gvernment
Women's será utilizado no Brasil e pa-
ra os brasileiros.

Era meio a um delicioso chá servi-
do com muita elegância, Mrs. Tuthill
solicita uma última informação: os con-
vites para a Feira das Flores estão sen-
do elaborados por ela mesma e podem
ser adquiridos com a sra. Gahagan
(25-2439) ou sra. Weyland (27-5313),
ao preço de 10 cruzeiros novos, por
pessoa.

Para assessorá-la em seus trabalhos
assistencials, Mrs. John W. TuthiU
conta com a eficiente colaboração das
senhoras Philip Raine (esposa do con-
selheiro da Embaixada), Robert El-
wood (esposa do conselheiro Econômico
e organizadora da Feira), William W.
Harvey (presidente do Government
Women's Association e diretora de pu-
blicidade da Feira), senhoritas Diane
Stanley (assistente do sr. Jack Wyant,
adido de imprensa — USIS) e Gisela
Eckert (secretária-social da embaixatríi
Tuthill).
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Correio
4.° Caderno

da Manhã
BIO DE JANEIRO, DOMINGO, 14 DE MAIO DE 1967

QUARTO CADERNO

Quem,-em nossa -música popular, apre-
tíi ms serestas, esti na trilha do fado (que
vem de fatum e, segundo Pinto de Carva-
lho, traduz uma opção trágica pelo desti-
no). De Alfredo Duarte Marceneiro, Amá-
lia e Celeste Rodrigues, Carlos Ramos, Ma-
ria Tereza de Noronha, João Ferreira Rosa
ou Mário Rocha até as serestas de Fran-
cisco Alves, Silvio Caldas, Orlando Silva,
Vicente Celestino, a diferença é apenas uma
questão de maior derramamento nosso, em

.contraposição a secura do fadista castiço,'que, às vezes, quase canta a paio seco.
Aliás, o fado rigoroso não admite variações,
que sô devem ocorrer qaundo os guitarrls-
tas o tocam sem ser em função de acompa-
nhamento do canto, quando então o encor-

' pamento sonoro da melodia pode ser dlver-
ilflcado.

Mario dé Andrade, em seu artigo, A
Origem do Fado, embora reconhecendo a
evidência de sua formatlvidade musical úe
caráter português, fêz notar qüe o têrnw
ji era aqui usado anteriormente. E cita
A Música em Portugal- de Luiz de Freitas
Branco, onde êsse autor Invoca a Iníluên-
cia do nosso londum, "canto dançado", que,
apôs o regresso de D. João VI a Portugal,
foi Invadindo as diversas camadas da socie*
dade. A verdade i qué. a partir de 1840,
o fado dominava as ruu de Lisboa (embo-
ra também haja a grande tradição, mais
monocórdia, medieval, do fado de Coimbra;
e, de acordo com Pinto de Carvalho, até
por volta de 1860 imperava apenas nos bor-
déls, ruas, batucai ou vlelas. t pràticamen-
te a mesma trajetória de todas as formas

..consagradas de música popular, A partir
daquele período, começa a ganhar os salões
e as praias, onde os elegantes apareciam,

*:a gente bem da época.
De qualquer forma, o necessário é fixar

¦ ..-o fado como uma fonte válida de criação,
possuindo a sua estética, as suas peças an-
tológicas, assim como o tango, o samba, o
jan, a valsa, t claro que, como estrutura
fechada (em contraposição i concepção de
arte aberta, de Haroldo de Campos e, de-
pois, Humberto Ecco) a sua aceitação en-
volve aquele estar místico diante da obra
(assim como diante da Madona, de Bellini)

• requer uma execução, uma interpretação
precisa, como o jogo rígido da ópera.

Para Ernesto Vieira, o modelo prlmitl-
vo consistia num período de 8 compassos de
dois quartos, dividido em 2 metros Iguais
e simétricos, de 2 desenhos cada um. Lam-' bertinl, em Chanaona et Instrumento (apud
Pinto de Carvalho), assevera que o motivo
principal do allegretto da 7.» Sinfonia de
Beethoven di uma idéia do fado, nio ape-
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nas na .divisão rítmica, mas ainda na for-
ma da melodia. Dona Carolina Michaellis
registra que as letras dele, pela forma es-
trófica, se vinculam a uma espécie eclesl-
ástica. Enfim, para Teôíilo Braga, o fado,
quanto à música, reflete um derivativo das
melopéias árabes, e, quanto à letra, consti-
tuiu a última transformação dos romances,
aravias ou narrativas heróicas da Idade Mé-
dia. "Línguas moiras d'aravias": podeTse
dizer que é a suma do cante popular tradl-
cional em Portugal, recondicionada em sua
estruturação i contribuição ocidental da
melodia (o mesmo, de certa forma, se deu
do samba,.com relação, ai i tradição dos rit-
mos africanos).

Da mesma forma que a maioria dos
brasileiros não confunde o samba autén-
tico com aquelas aberrações aboleradas de
uma determinada fase ou com aqueles hi-
nários exportados, não se deve confundir
o verdadeiro fado com a maioria dos intér-
pretes demarrantes, que aqui baixam e ata-
cam os restaurantes e as televisões. Detur-
pado em sua execução, êle cairá em Vicen-
te Celestino (sem ser o próprio, o que é
mais grave) o fado castiço, por exemplo,
entre outras características, encerra uma
monotonia funcional do metro e do canto,
os versos, na maioria dos casos, obedecem
a redondilha maior (sete sílabas, o mais
maleável em língua portuguesa) e são re-
petldos geralmente, um a um ou dois a
dois. Embora, no Brasil, a grande fama de
fadista seja a da Amália Rodrigues, nfio é
ela a grandeza solitária do gênero. Neste
século, uma espécie de Carlos Gardel de
Portugal é o veterano Alfredo Duarte Mar-
ceneiro (e é curioso notar que existia uma
tradição de as profissões acompanharem o

. nome do fadista — O Marceneiro, O Cala-
iate, Ò Carpinteiro, O Pedreiro — quando,
mormente, os cantores nfio eram profissio-
nalizados, cantavam por cantar). O Marce-
neiro é um intérprete notável, de um rigor
sem concessões, sentimento contido ou der-
ramado, conforme a estrutura da peça, sen-
do que geralmente participa em parceria

. nas composições que canta. Várias delas
> sfio antológicas: Há Festa na Monraria

("Desde, amanhfi, os fadistas/ jaquetfio, cal-
ça esticada/ se apuram com galhardia/ se-
guem as praxes bairristas..."), O Amor Ê
igne Qne Corre ("tudo passa, tudo morre"),
Fado Balada, Casa da Máriquinhas, Colche-
¦tes D'olro (um dos melhores exemplos do
fado corrido), O Marceneiro (fado em que o
tema é o 'próprio intérprete — "Marceneiro
toda a vida, para Cantar o fado até a mor-
te"), O Que £ • Fado.

Assim como existe o poema sôbre o
poema, uma dai características mais pe-
culiares, aqui tu» casei é a existência do
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posições que especulam metaflsicamente e
até formalmente, ou exaltam o fado. O Que
é o Fado, já citado, de autoria do Conde
de Sobral e de Marceneiro é um exemplo:"Eu não sei o que é o fado / êsse canto
magoado / que tanta coisa resume..." Mas* um dos ápices dessa vertente é, sem dúvi-
da, o Fado da Adiça, uma das grandes cria-
ções de Amália Rodrigues: "Por multo que
se disser / qu« o fado é canalha / não é
fadista quem quer / só é fadista quem ca-
lha /.o destino é linha reta / traçada à pri-
meira vista /como se nasce poeta / tam-
bém se nasce fadista..'."

Outro aspecto do maior Interesse Iln-
güístico, no approach, é a obsessão pela pa-
lavra (só portuguesa, in traduzi vel) saudade,
que se reitera não apenas temàticamente,
em. inúmeras peças, mas é utilizada como
se íôsse substantivo concreto e, no campo
do significado, como se fosse ufn.sêr vivo
ou entidade imanente. Veja?s& por exem-
pio, aquele, sob o nome de Saudade, de Li-
rihares .Barbosa (aliás,' talvez a-maior in-
terpretação do cantor Carlos Ramos):."Sa-
bendo que em tua ausência / prazer algum
me conforta / no momento em.que saiste /
a .saudade entrou-me à porta / andou, em
volta da .casa./ como se"ela, sua fossei..."
é-adiante-até o momento em que a própria
saudade substitui. a amada ausente. Outra

. interpretação de Carlos Ramos, Velo a Saü-
dáde (de Aníbal Nazaré, e Miguel Ramos)
repete o exemplo: "Veio a saudade J sèn-
tar-se junto de mim / falou-me.com ami-
zade / ninguém me falara assim...". É o
mesmo caso de Saudade Val-te Embora, de
Júlio de Souza: "Saudade, vai-te embora /
do meu peito tão cansado / levando para
bem longe êste meu fado..."

Enfim, ¦ poder-se-ia realizar uma anto-
logia-poética do fado, por algumas letras
notáveis, onde um dos fatores principais da
criatividade que é a rima-surprêsa man-

.tém-se presente, com a instigaçâo sonora,
Imagética e metafórica. Aqui está um do»
clássicos: "Teus olhos são passarinhos / que
ainda não sabem voar / cuidado que an-
dam aos ninhos / os rapazes do lugar / foi
Deus quem criou as rosas / lhes deu forma
e deu perfume /deu gotinhas de lume / íis
estrelas radiosas." Apesar de possuir uma
formatividade mais cultural, aproxima-se
daquele "mau gosto genial ou das metáforas
dos nossos antigos Cândido das Neves "ín-
dio" ou Uriel Lourival. Ou então, o fabu-
loso fado petrosi (também grande inter-
pretacfio de Amália), Cinco Pedras: "La

porque tens cinco pedras / num anel. d®
estimaçfio / agora falas comigo / com cinco
pedras na mão / enquanto nesses brilhan-
tes / tens soberba e tens vaidade / eu te-
nho as pedras da rua / prá passear à von-
tade / pobre de.mim não sabia / que o
teu olhar sedutor / não errava pontaria /
como a pedra do pastor / mas não passes
sorridente / alardear satisfeito / pois hei de
chamar-te à pedra / pelo mal que me tens
feito / e há de ficar convencido / da afir-
mação consagrada / quem tem telhado de
vidro / rião deve andar à pedrada."

O fado tem sua estética, como qual-
quer arte popular autêntica, isto é, feita
pelo povo e, não, por poetas "participan-
tes". Lamentável que, assim como ja se
vai fazendo no Brasil e Argentina (com
o samba e o tango),, em Portugal não se
comece.a ampliar as.publicações com'es-

.- tudos sérios e pesquisas a respeito do fado.

Uma chaga aberta na vida internado-
nal envenena o mundo. Ê a guerra de des-
trulção que o govêmo norte-americano em-
preende contra o Vietnam, sob o pretex-

j to de que está ali apenas a atender a um
apelo da parte Sul do mesmo pais, dotado
de um governo democrático ameaçado de
soçobrar pelos ataques de totalitários-co-
munistas que dominam a parte Norte, a
soldo da China e da União Soviética. No
cumprimento heróico e altruísta dessa ta-
reta de cruzado, os Estados Unidos estão
lançando 1.360 quilos de bombas sôbre o

. Vietnam a cada minuto. Em março último,
77.000 toneladas de bombas sfio largadas,
ou 3.000 menos que a média mensal dos
ataques aéreos sôbre a Europa, no auge da
Segunda Guerra Mundial, embora 60.000 a
mais que a média mensal lançada pelos Es-
tados Unidos no curso da guerra da Coréia,
e 48.000 a mais que durante os piores mo-
mentos da guerra contra o Japfio. Acres-
centam ainda as fontes oficiais norte-ame-
ricanas que deram as cifras acima que a"produção de bombas em março já ultrapas-
sou a procura, num total de 100.000 tone-
ladas, tendo os estoques no Vietnam pas-
sado de 61.000 toneladas em março de 1966
a 209.000 em março de 1967. Em trinta e

¦ sete meses na Coréia os americanos lança-
ram 700.000 toneladas de bombas; mas
apenas em 1966, descarregaram sôbre o
Vietnam 512.000 toneladas, ou seja um têr-
ço do total despejado durante toda a guer-
ra mundial na África do Norte, e a Eu-
ropa do Sul, do Centro e do Oeste. Segun-
do Le Monde que apresenta êsse quadro, as
estatísticas oficiais americanas não incluem
os tiros de artilharia terrestre e naval que
se intensificam de mais a mais.

A consciência dos cidadãos norte-ame-
ricanos começa a reclamar em íace de tan-
to zelo democrático contra um pobre povo
milenar e pacifico nos seus antipodas que
sob uma chuva torrencial de bombas tó-
xicas, incendiárias, explosivas, letais, num
ritmo de 1.360 quilos por minuto, deve
aprender a separar-se dos comunistas e con-
verter-se ao american way of llfe. Não me
refiro apenas às grandes manifestações pa-
cifistas de Nova York e São Francisco
mas à de soldados, oficiais, funcionários
que vão executar in loco a sagrada missão
de matar comunistas e converter infiéis.

. Uma dessas nobre consciências, cada vez
mais feridas — hoje já há milhares delas
— se expressa nesse depoimento de Neil
Sheedan, que íêz dois períodos de serviço
no Vietnar» em 1966, um pela UP e outro
pelo NYT. Em 1 de outubro de 1966 êle
fazia no New York Time Magazine êsse trá-
gico relato: "Os americanos chegam ali
cheios de entusiasmo e boas intenções, mas
deixam o pais presas do cinismo que con-
tamina toda a vida vietnamita". "A íalên-
cia é sistemática, informa êle, de todas as
reformas sociais tão desesperadamente ne-
cessárias, reclamadas pelos americanos",
como por exemplo "a redução das taxas de
arrendamento agrário e distribuição das
terras". "Todas essas medidas são sabota-
das por um regime composto de homens
membros das famílias de mandarins, pro-
prietárlos de terra e de bens, sem qualquer

chaga
aberta

do
mundo

Mário Pedrosa

intenção de renúncia. A maioria dos que
governam Saigon, como os Bourbons, não
aprenderam nem esqueceram nada. Tra-
tam de conservar os privilégios de que go-
zam e de reaver os que perderam". Uma
vez desencadeado o processo da consciên-
cia, é como numa mesa de bilhar, onde
uma bola bate na outra, e a energia do gol-
pe é transmitida para outro. Um america-
no, um intelectual de esquerda moderado,
ao comentar o depoimento de Sheedan,
(Th. Draper, Comnentary, de janeiro últi-
timo) reconheceu "não ter sido certamente
fácil para os americanos ler, e não pode ter
sido fácil para um americano escrever estas
palavras": "No Vietnam, somente os co-
munistas representam uma mudança social,
para o melhor ou para o pior, segundo as
opiniões politicas de cada qual. O partido
comunista é a única voz verdadeiramente
nacional que existe seja no Norte como no
Sul do Vietnam. Os homens que guiam
hoje o partido, Ho Chi-Minh e os outros
componentes do Folitburo de Hanói diri-
giram a luta pela independência contra a
França e, no curso dessa luta, conseguiram
mobilizar grande parte das energias do na-
cionalismo, tão profundamente sentido pe-
lo povo vietnamita." E depois disso, a cons-
ciência convulsa do cidadão americano vai
adiante e reconhece: "Talvez por causa dis-
so os comunistas, não obstante a brutall-
dade e a hipocrisia deles, permanecem os
únicos vietnamitas' capazes de levar mi-
lhões de compatriotas para os. sacrifícios
mais duros em nome de toda a nação, e
são o único grupo político que não depende
para a própria sobrevivência das baione-
tas estrangeiras."

No entanto, apesar dêsse amargo reco-
nhecimento da sinistra falácia da politica
anticomunista dos Estados Unidos na Ásia,
na Africa ou na América Latina, a lealdade
(mal posta) do cidadão não lhe permite ver
outra alternativa que a continuação da

guerra. O pior é que, nesse transe, as apre-
ensões que o tomam ainda são mais gra-
ves, pois que se "teme deverem os ame-
ricanos renunciar a aliados entre os man-
darins vietnamitas", "não se conseguirá
transformá-los", admite; e com pavor acres-
centa "ser improvável encontrar vietnami-
tas de qualquer espécie dispostos a cola-
borar conosco". Pior ainda, e o patriota
americano revela no passo todo um drama
de consciência: "Não posso fazer menos do
que perguntar-me com angústia se no cor-
rer desta guerra, "não estamos nós mesmos
nos corrompendo. Pergunto-me... se os Es-
tados Unidos ou qualquer outra nação do
mundo têm o direito de infligir tanto sofri-
mento e degradação a uma outro povo por
seus próprios fins." Não é esta a voz de ne-
nhum "radical", mas de um puro liberal.
Tom parecido, porém, ou melhor, constata-
ção parecida se pode encontrar em publica-
ção "impecàvelmente conservadora" como U.
S. News and World Report (5 de dezembro
de 1966), onde Marvin L. Stone escrevia
que a situação política do Vietnam do Sul
nunca tinha sido pior do que em fins do
ano passado. "O tecido político do Pais, di-
zia êle, se está.agora desfazendo; o progres-
so social é tratado com mãos de ferro. De-
pois de todos estes anos, a guerra contra os
guerrilheiros no campo não havia ainda
realmente começado". Stone visitou o Viet-
nam várias vezes, desde que os franceses
foram dali expulsos lá vão para mais de
dez anos. Mas o que verifica é que "há
uma presença menos eficaz hoje nas aldeias
do que aquela já bem escassa de três anos
passados". A corrupção (apanágio, como se
vê, senhores marechais brasileiros, sobre-
tudo da "direita") é ainda mais espalhada
do que sob o regime do defunto Ngo Dinh
Diem. A produção nacional está em cons-

,tante queda. As ações dos guerrilheiros no
último ano estão sendo quase de enlouque-
cer".

Do lado oficial houve a Conferência de
Manilha de outubro de 1966, entre o senhor
de Washington e os súditos asiáticos. Dela
saiu a conclusão de ser necessário aumen-
tar o número de soldados norte-americanos
no Vietnam em mais cem mil no ano em
curso,, o que fará um Exército de mais de
meio milhão de homens. E a decisão estra-
tégica "nova" de que as operações milita-
res ofensivas e agressivas caberiam às tro-
pas americanas enquanto que ficavam pa-
ra as tropas sul-vietnamitas as operações de
retaguarda e de "pacificação". Tal "paci-
ficação" por parte dos "mandarins" que de-
têm o "governo" do sul do pais já se sabe de
que estofo é. Esfregando as mãos de conten-
te, o general Nguyen Huu Co, ministro da
Guerra sulista, anuncia, de acordo com a
nova "linha" traçada em Washington, a 17
de novembro de 1966, que todo o Exército
sul-vietnamita está destinado à obra de pa-
cificação em 1967, enquanto ficará às tro-
pas americanas a honra (sic) dos combates
principais. (Los Angeles Times, 18 de no-
vembro, UPI).

Menos eufóricos que os "mandarins"
vietnamitas e os de Washington, certos ob-
servadores americanos em Saigon dão uma
nota mais pessimista "da guerra maldita".
Por trás da propaganda otimista'espalhada
por Washington, "gera-se uma crise de ex-
trema gravidade. Reduzida à sua essência,
a crise está nisso, simplesmente: Em lugar
de progredir, o programa vitalisslmo de pa-
cificação tentado em dezenas de milhares
de aldeias sul-vietnamitas está perdendo
terreno". (Rowland Evans e Robert Novak,
Los Angeles Times). De positivo, contudo,
há ainda, segundo o próprio mandarim
americano, o ex-embaixador Lodge, 150.000
"guerrilheiros" a operarem nessas mesmas
aldeias do sul.

A. novíssima linha americana encara
toda a situação apenas como uma vasta ope-
ração militar que é preciso levar avante;
trata-se afinal de uma guerra que os Es-
tados Unidos estão conduzindo contra o go-
vêrno do Vietnam do Norte e todo o povo
da península. Conseqüentemente, todas as
veleidades de reformas sociais são postas
em segundo plano, ou melhor, "condiciona-
das à segurança militar", e não interessam
aos estados-maiores. Assim os teóricos da
escalada parece tomarem agora a diantei-
ra no comando das operações. A íim de se
fortificarem, interiormente, sustentam que
o combate na realidade se dirige contra a
China, e seria Mao que seria preciso arras-
tar, mesmo acorrentado, à mesa de negocia-
ções. A guerra, que começara como uma pe-
quena operação de ajuda dum governo ami-
go contra guerrilheiros irresponsáveis do
Vietcong no Sul, passou a ser contra o go-
vêrno organizado do Vietnam do Norte, e
ameaça agora ser contra a República Po-
pular da China. Sucede, entretanto, que
quem tem ajudado o Vietnam do Norte tem
sido a Rússia e satélites; Dean Rusk teve
dé explicar, não sem dificuldades, à Co-
missão Senatorial americana sôbre a guer-
ra no Vietnam que se "o instrumento da
agressão é Hanói", "a doutrina da agres-
são provém de Pequim". O inimigo real
não é propriamente a Rússia, cuja ajuda é

só material, mas a China que incutiu era
Ho Chi Min sua doutrina ou ideologia.

Os Estados Unidos entraram agora na
fase mais aguda da escalada: O bombar-
deio de Haiphong, o arrasamento do delta
que tem a forma de uma elipse com dois
centros, Haiphong e Hanói. Pierre Naville,
o eminente sociólogo e especialista francês,
comentando os episódios da guerra liber- ,
tadora contra os franceses no Vietnam, na
imprensa da época, observava que "a bata-
lha de Hanói estava virtualmente perdida,
como conseqüência da derrota de Dien-
Bien-Phu". E acrescentava, numa previsão
brilhante: "Só continuava possível a reto-
mada de uma nova guerra, sob direção
americana." E ainda a propósito dessa ba-
talha que então não se deu, especulava quo
embora não pudesse precisar as razões pe-
las quais uma batalha decisiva nunca foi
concebivel no delta, tal batalha só poderia
ser travada "recorrendo-se a meios de des-
truição ruinosos, tais como bombas atômi-
cas, destruições microbianas e lançamento
de mazuts nos arrozais." (Vers Ia Paix en
Indochine, 23 julho de 1954). Tantos anos
depois, os meios de destruição disponíveis
Bão hoje incomparavelmente maiores que
então. Mas é ao que estamos assistindo o
inicio dessa famosa batalha no delta indo-
chinês, retardada de treze anos, Naville
ainda a 24 de abril de 1954 podia, com eíei-
to, escrever: "Sem a abertura de negocia-
ções de paz (conduzidas então por Men-
dès France) a extensão da guerra é inevi-
tável em prazo mais ou menos longo, por-
que as derrotas francesas conduzem ao ar-
misticio, mas acarretam ao mesmo tempo
a intervenção americana". Há de se convir:
Como previsão não está nada mal.

A derrota francesa no sudeste asiático
acarretou a intervenção americana a en-
gajar agora uma batalha que era impensá-
vel em 1954. A União Soviética sal, por
isso mesmo, de sua calma, é começa a dar
sinais de nervosismo. Noticia-se de
Washington que em resposta à escalada no
delta, entre Hanói e Haiphong, ela passa-
rá a munir Ho Chi Min e seu povo não
apenas com foguetes antiaéreos, tipo Sam,
de caráter defensivo, como até aqui, mas
com foguetes balísticos, de tipo ofensivo.
Fundada na rutura irremediável entre Pe-
quim e Moscou, Washington se decide a
prosseguir no seu projeto de escalada, sem
temer que Moscou ponha a perder a poli-
tica de crescente entendimento entre a ca-
pitai americana e a capital soviética e so-
bretudo, o acordo estratégico de monopólio
da arma nuclear pelos dois grandes. A fa-
mosa "coexistência pacífica" entra assim
na sua íase mais aguda. Se sobreviver à es-
calada, passará a ser não "coexistência"
entre dois sistemas antagônicos, mas ali-
anca para a divisão do mundo entre as
Duas Grandes Potências, às custas entre-
tanto da China continental, da emancipa-
ção dos povos subdesenvolvidos da Ásia, da
África e da América Latina. Nessa longa
perspectiva, não durará muito até que a ali-
anca se transforme em rivalidade e esta em
inimizade, quando o mundo estará então
pronto para o holocausto nuclear.

A
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\. As tropas norte-americanas apreenderam, no
. Vietnam, alguns documentos muito importantes

que estavam na posse dos combatentes naciona-
. listas.

Desta vez não se trata de materiais forjados
pelos serviços da "guerra psicológica", a qual ten-
do nascido, segundo o historiador S. N. Kramér,
em Sumer (5000 anos antes da nossa era) teve
vários aperfeiçoamentos, sobretudo dese* o im-
perador Diocleciano, atribuindo aos cristãos a ori-
gem de todas as calamidades humanas e prece-
dendo as inevitáveis falsificações na modernida-
de, com garbo "científico", a ação dos especialis-
tas na matéria dos vários quadrantes tcí^.ltários,
os hitlerianos, e coronéis fascistas da Argélia,
durante a ocupação francesa. Naturalmente, o
Komintern deu a sua notável contribuição, mas,
por vezes, a direita fabricou também contra o
Komintern documentos como a famosa "Carta
de Zinoviev" pregando a revolução armada na
Inglaterra, reconhecida como falsa por MacDo-
nald em plena Câmara dos Comuns, a 19 de mar-
ço de 1928. Destinara-se, apenas, a garantir as
eleições aos conservadores.

Os norte-americanos em seu Império-sínte-
. se (de impérios e de experiência em favor da

sua hegemonia) usam com freqüência a "guerra
psicológica" que a pouco e pouco se transforma
numa rotina da mistificação e numa prática do
insípido.

Mas, desta vez os documentos,- segundo Jac-
quês Decornoy, e também sua análise atenta,
parecem genuínos, contrariando, aliás, teses nor-
te-ámericanas, principalmente a da subordinação
da Frente de Libertação Nacional (setor politi-

. co do Vietcong) a Moscou ou Pequim.
Nos arquivos apreendidos (e que, certymen-

te, fazem parte de elementos para orientação
das escolas de quadros políticos e militares no" Vietnam do Sul) há duas análises importantes:' uma do general Nguyen Van Vinh e outra de
Le Duan, primeiro-secretário do partido dos tra-
balhadores do Vietnam do Norte.

A exposição do general Vinh começa por
ser de ordem militar, mas, com implicações po-
líticas. Segundo o general, podem e devem ser
desencadeados maior número de combates si-
multâneos de forma a que as forças norte-ame-
ricanas atuais tenham de ser por sua vez mui-

r tiplicadas, o que eqüivale a problemas políticos
internos nos Estados Unidos. Quanto à eventua-
lidade de uma invasão do Vietnam do N :te, o

-.. general diz que "isso modificaria um novo equi-
líbrio de forças, pois teriam de combater não
apenas o povo do Vietnam, mas, o povo chinês."
Isto implica, como observou Jacques Decornoy,
um entendimento prévio e estrito entre Hanói
e Pequim, para o caso de se verificar essa in-
vasão do Vietnam do Norte. O general vietna-
mita considera que os norte-americanos sabem
pesar o pró e o contra de uma iniciativa e por
isso não se lançaram nessa aventura. E tira ai-
gumas conclusões favoráveis à luta do Vietcong,
considerando que tem condições de vitória, e
mesmo que exagerou a capacidade dos norte-
americanos". Se fôssemos tão fortes no sul no
tempo dos franceses como somos, hoje, em vez
da guerra ter durado nove anos teria terminado
com o nosso triunfo apenas em alguns meses".

A seguir, faz a crítica de alguns erros
do Vietcong, assinalando certas deficiências na
mobilização, e negligências quanto à guerra qui-
mica, ou seja, a falta de atenção, por vezes, em
recolher os elementos indispensáveis para serem
analisados por países amigos, a fim de criar meios
adequados de defesa da população e das colhei-
tas contra esse tipo de guerra usado pelos in-
vasores.

Documentos.

A escolha do lugar para esta conferência inter-
européia de partidos comunistas não íoi ocasional Si-
tuada a cerca de 50 quilômetros da Alemanha Oci-
dental, em plena Boêmia, Karlovy Vary, antigamen-
te Karlsbad, está no coração da Europa. Foi aqui
que, em 24 de abril de 1938, o nazista Konrad Hen-
lein, de sinistra lembrança, lançou, sob as ordens de
Hitler, sua campanha subversiva que conduziu a
Tcheco-Esbváquia ao desmembramento. E, mais lon-
ge no passado, em 1819, Karlsbad foi palco da confe-
rência de Ministros de Relações Exteriores, convocada
por Metternich para reforçar a Santa Aliança contra
os movimentos liberais.

É bem outra a aliança que Brejnev e os chefes
de 23 outros partidos comunistas consolidaram no Ho-' 
tel Imperial, espécie de palácio fortificado que do-
mina a cidade outrora coquete, hoje arruinada e que
já íoi freqüentada por homens ilustres como Goethe,
Schiller, Beethoven, Gogol, Tolstoi e Karl Marx.

Os chefes comunistas chegaram muito discreta-
mente, sem dúvida para não perturbar os clientes da
Segurança Social, sucessores dos grandes burgueses
da monarquia austro-húngara, que passeiam pelas
margens do Tella-la-Chaude. Nada de bandeiras, na-
da de decorações. Apenas algumas íaixas de boas-
vindas- Se não se visse os carros negros desfilarem

nas ruas nas horas de refeições, conduzindo impor-
lantes personagens do Hotel Imperial até os pequenos
hotéis ou casas que lhes foram reservadas, o aconte-
cimento passaria despercebido.

Os jornalistas ocidentais que acorreram em gran-
de número, tiveram dificuldades para entrar em con-
tato com a conferência. Esta iniciou-se a 24 de abril,
desenvolvendo-se no castelo, interditado aos que não
íoram convidados. Os jornalistas aguardaram em bai-
xo, e receberam, com algumas horas de atraso, os
discursos proferidos.

A atmosfera da conferência? Pode-se imaginar.
Em volta da grande mesa retangular do Hotel Impe-
rial, numa decoração de O Ano Passado em Ma-
rievxbad, 24 chefes de delegações mais o representan-
te do Partido Comunista Sueco fazem exposições de
quarenta minutos cada um, sóbre variantes dos temas
expostos pelos demais participantes da reunião. Pro-
nunciam-se discursos de congressos, comícios, mas
sem congressistas, multidões ou alto-falantes. Luigi
Longo, a quem exprimimos nossa surpresa diante
dêsse procedimento, respondeu que o método também
lhe parecia um pouco estranho o desatualizado. Mas
isto — disse êle, — tem qualquer coisa de bom, pois,
{-ob a forma de "confissão disfarçada", exprimem-sé
as reservas e nuanças que, de outra ínrma, permanc-
ceriam mudas.

Vietnam

nacionalismo

Paulo de Castro

Mas, o aspecto político fundamental do do-
cumento, no que respeita à orientação da Fren-
te de Libertação, vem a seguir, quando o gene-
ral Nguyen Van Vinh afirma que a divisão do
campo socialista em nada deve constituir um
freio para o combate do Vietnam contra c- nor-
te-americanos. Segundo o general Vinh, não de-
vem os combatentes esperar pela unidade do
campo socialista, nem recusar armas de qualquer
país que as ofereça, devemos conservar uma
linha independente, e ter confiança exclusiva-
mente nas nossas próprias forças e na orienta*
ção do nosso próprio partido.

A análise de Le Duan, primeiro secretário
do partido dos trabalhadores do Norte, confirma
esta orientação, contendo, aliás, criticas à União
Soviética e à China, mas afirmando que as duas
potências não abandonaram o Vietnam à sua
sorte. A análise é prudente, procurando não
criar nos quadros uma opção em favor de Mos-
cou ou Pequim. Na realidade a opção que o do-
cumento define de uma maneira clara é em
favor da linha independente do Vietnam.

Le Duan diz nitidamente: Nio seguimos a
União Soviética e não seguimos a China. Segui-
mos, apenas, o nosso caminho e apenas precisa-
mos de armas e de créditos.

Eis o que só por si, desmente todas as ale-
gaçõe!» norte-americanas, sobre a subordinação
do Vietnam do Norte ou da Frente de Liberta-
ção Nacional, a Moscou ou a Pequim.

Politicamente esses documentos, revelados
por uma agência de notícias da Europa (mais ex-
plicitamente da França), podem considerar-se de
excepcional importância.

As críticas a Moscou, e a Pequim, contidas
no documento, com fatos concretos como a pres-
são exercida por Chelepine para Hanói nego-
ciar, e à China por seus excessos, mas, sobretu-
do, a formulação de uma nítida linha de conduta
independente, talvez não agrade tanto a Brej-
nev e Kosygin como a Mao Tsé-tung.

O que apenas confirma o que Thant, secre-
tário da ONU, tem repetido incansavelmente (e
inutilmente) aos norte-americanos: "O povo do
Vietnam luta pela sua independência, a luta do

Chefes de
24 partidos
comunistas
da Europa

reúnem-se em
Karlovy Vary

François Fejto

Em todo o caso, o verdadeiro debate transcorre
como em todas as manifestações comunistas deste gê-
nero: na Comissão de Redação, que está reunida quase
permanentemente desde fevereiro e onde se prepa-
rou o projeto de resolução assinado e publicado a 26
de abril. Êste documento apresenta-se eomo a síntese
de três tendências confrontadas durante o período pre-
naratório: Io — A tendência unitária dos soviéticos no
ano em que se celebra o 509 aniversário da Revo-
lução de Outubro. O Kremlin desejava demonstrar
que mantinha sua influência sobre o movimento inter-

povo do Vietnam é estruturalmente nacionalis-
ta". .
' E o governo norte-americano sabe isto.
Mas, se aceita isto, como continuar a interven-
ção?

* * *

A insurreição armada no Vietnam do Sul
foi decidida em 1959 contra uma ditadura, insta-
lada em Saigon, protegida pelos Estados Unidos.
Foi iniciada sem consulta, prévia nem ao Viet-
nam do Norte, à União Soviética ou à China. O
terror desencadeado pela ditadura de Ngo Dinh
Diem levou para o maquis muitos liberais que
passaram a ocupar postos na Frente de Liberta-
fio Nacional. Kennedy compreendeu o sentido
dessa luta e que fusão de liberais contrários à
ditadura e comunistas se realizava por respon-
sabilidade de Ngo Dinh Diem. Por isso, o dita-
dor foi derrubado, mas demasiado tarde, a Fren-
le estava em movimento.' E, sobretudo, com o
assassínio de Kennedy, tudo voltou em Saigon
às normas totalitárias. Para a Frente, a luta tra-
va-se no Sul, pela reforma agrária, pela indepen-
déncia nacional, contra o regime oligárquico e
enfeudado ao estrangeiro que foi instalado em
Saigon.

A completa ausência de base popular do
governo dos diversos generais de Saigon e as
contradições desses generais, mesmo com ele-
mentos de raiz conservadora como os budistas,
levaram a uma intervenção sempre crescente dos
Estados Unidos. Desde 7 de fevereiro de 1965 os
norte-americanos compreenderam que tinham
perdido a guerra contra o Vietcong, a menos
que ocupassem metro a metro todo o Vietnam.
Para isso são necessários milhões de soldados.
Fêz-se a opção da escalada, procurando ocupar
em vez de metro a metro por soldados metro a
metro por escombros. Mas a escalada tem uma
lógica, que leva a atacar Hanói, como depois a
seguir em frente em direção à China. Para quê?
Para salvar o Vietnam do domínio da China...
isto quando em documentos, apreendidos pelos
norte-americanos, os vietnamitas do Norte e Sul
afirmam a total independência em .face de Mos-
cou e Pequim.

SETE DIÀB -JtttÜ

SÍJifc)

Nota — Lembrei-me do padre Alves Cor-
reia, e das suas críticas a Maurras e ao cato-
licismo político; lembrei-me dos sacerdotes que
em Portugal têm sido perseguidos pelo poder
totalitário, quando li o artigo de Jean-Marie #
Domenach, A propôs d'un pélerinage, onde não
se critica a visita de Paulo VI a Fátima, mas se
exprime uma justa apreensão pelo aproveita-
mento por Salazar de uma decisão de índole
religiosa, transformando-a abusivamente num
ato de consideração ao governo autocrático de
Lisboa.

v. Não se pode ser mais claro, sendo discreto,
não se pode ser mais justo para Paulo VI do
que foi Domenach, sem ao mesmo tempo acusar
um certo mal-estar perante essa visita.

A integridade de Domenach, que foi a de
Mounier e Beguin, e dos três afirmando-se su-
cessivamente na direção da revista Eiprit, onde
uma religião em "espírito e verdade" não se dei-
xou jamais subverter pelas comodidades ou os
formalismos, está nesse artigo publicado no Le
Monde.

Tenho para mim que um certo leitor de
Domenach, Paulo VI, gostou do artigo, ou pelo
menos o julgou necessário. Quanto a Salazar,
vendo que é de Domenach não leu e não gos-
tou. Assim faz a tudo o que de genuinamente
cristão se publica e se pratica. Salazar nunca
chegará ao concilio Vaticano II. Ficou em Trento.

nacional, pois seria necessária uma compensação para
o fracasso da conferência mundial para condenar a
China. A compensação íoi Karlovy Vary.

•— A política de frente popular praticada pelos
íranceses e finlandeses deveria ser harmonizado com
a estratégia do campo de Varsóvia- A estratégia de
Moscou, que oscila entre o endurecimento, o imobi-
lismo e a expansão.

r- O desejo de Ulbricht e Gomulka, atemoriza-
dos pelo sucesso das Iniciativas de Kiesinger no sen-
tido de forçar o reconhecimento da RDA como peça
mestra para a normalização da política européia.

Estas tendências e interesses, como se vê, .eram
dificilmente conciliáveis. Os iugoslavos e romenos
adotaram desde o início uma atitude cética, para não
dizer derrotista, com relação à conferência que aca-
baram por boicotar. Três dos nove partidos comunls-
tas da Europa não estiveram no encontro, sem contar
a Albânia, que não íoi convidada. Logo, a operação
unidade fracassou, mas, sinal dos tempos, todos se
abstiveram de criticar os ausentes. Em comum acôr-
do, decidiu-se também não discutir o problema chi-
nês- Depois de enviar uma mensagem de solidariedade
ao Vietnam e protestar contra o golpe militar na Gré-
cia, os 24 delegados consagraram-se ao único ponto
que figurava na ordem do dia, a segurança européia.

Finalmente, após três dias de reunião — falar
em discussão seria exagerar — Brejnev, Ulbricht,
Waldeck Rochet, Longo, Kadar assinaram o •documen-
to onde cada um encontrava sua contribuição. For-
mulando um programa para a segurança européia'
embasado na declaração de Bucarest, dos países do
Pacto de Varsóvia, o documento dirige-se aos sócia-
listas, reconhecendo sua influência na classe opera-
ria, aos cristãos, aos jovens e mesmo aos "burgueses
realistas", para propor a criação de uma espécie de
superfrente popular em escala européia- Estudando
o documento, tem-se a impressão que a influência das
"pombas*' do comunismo europeu prevaleceu sobre
a dos "falcões". Os comuhistas do Ocidente encora-
jaram-se para jogar, com toda a liberdade, a carta da
frente popular. O iugoslavos e romenos serão perdoa-
dos por não comparecem a Karlovy Vary. Kadar e
Jivkov, para agradar Ulbricht, prometeram assinar
pròximamente tratados bilaterais com a RDA e re-
tardar o restabelecimento dos contatos diplomáticos
com Bonn- Paralelamente, o Kremlin prosseguirá em
seus sonhos de realizar uma conferência com todos
os partidos comunistas sob sua égide, e em sua po-
lítica de realismo com relação aos Estados Unidos.

Mas, como me disse Luigi Longo, o fato mais im-
portante da Conferência de Karlovy Vary é qüe ela
realizou-se, apesar de todas as dificuldades.

Aparecida

e à nova

dos pobres
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A Conferência Episcopal Brasltelra. realitwj»
se em Aparecida num momento de grande.-«fer-
vescência no rrieio católico. Com-a nova EncfcUça
de Paulo VI, pela primeira vez a doutrina social
da Igreja deu dimensão mundial aos problemas
dessa ordem. Pàcémln terris equacionou o-"pwt.
samentó dà Igreja em matéria de pàze de orgáni-
zação internacional, enquanto a PopuWrnm^iírí-
•rrewio coloca ps católicos diante da questão 
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ciai da pobreza no mundo de hoje. Diz :Pâulo!!-,v^;
Não há tempo a perder. Muitos sof««hve

aumentam as distâncias que separam o* progw-sgb
de uns da estagnação, e até- mesmo regressãfl^e
outros. . íjki

A Popidoram.progressio trata detidamente aba
problemas criados pela evolução do mundo; _ atas
são especialmente ijnportantes as duas* seguintes
afirmações que íaz: i¦'w",5,

1. "A propriedade privada nãô consUtu*.".*»*-
ra ninguém um direito incondicional-e-absoluto";

2. "O bem comum exige às vezes a exytp-
priaçSo."  .... f .

Embora tenham provocado um grande impae-
to, essas aflrm-ições não traduzem uma atirado
nova e surpreendente por parte da Igreja.'fim
março de 1966, há mais de um ano, portanta,*j,o
episcopado francês- examinou e aprovou ur*\c_4Qr-
cumento apresentado pela Comissão. de CarWgjde
e Açfio Social, cujt*» titulo era "Reflexões sôbr.e, a
situação econômica e social". Sem citar, uma úrjlía
vez, as palavras •¦capitalismo" e '-sociàlUmò^p
documento põe em causa fundamentos do capita-
lismo; o poder discricionário de investir, o lucto
como objetivo da economia, a marginallzaçSa-tdos
sindicatos operários do controle das empresas .e
até o privilégio dos acionistas de dividirem lucros
entre si.

Agora, na Espanha, sacerdotes catalães pubN-
cam uma "carta aberta ad mundo do trabalheí-e
suas forças", solldarlzando-se com operário» *«s-
panhóls que lutam pelo direito, do livre .asso-
ciação. Entra aqui o Concilio, que consagrou ésse
direito, estimulando jovens padres a romperem a
conivência dá alta hierarquia católica com o1 riégt-
me franquista. Num artigo na World MtnÜaW,
revista teórica do movimento comunista interna-
cional, afirmou o líder comunista espanhol Cata-
tiago Alvarez: . • ... ,. _ yS

Na luta contra Franco, os nossos melhores
aliados são os católicos. Isto é um íáto. Isto 6,
talvez, o fato mais característico e mais encoi-a*
jador da Espanha de hoje. »*<*>.;.

SanUago Alvarez omiUü, no entanto, o'fato
dc que são os católicos, e não os comunistas'con-
duzldos por uma liderança sedentária, que assu-
mem, a vanguarda da luta contra. Franco.. Os. -es-
tudantes procuram a proteção dos conventos, cuja
inviolabilidade o regime franquista já não respei-
ta, para suas reuniões. E os católicos, inclusive 
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dves, se multiplicam nos bancos de réus.' íietêH-
dendo um romancista católico, Joan Sales, acü*ti-
do de subversão, disse em pleno tribunal um das
líderes' católicos mais conhecidos da Catalunha, ,o
advogado José Benet: .... ., _. »

O que fazeis é Julgar hoje çom urn|i lei
adotada em 1940, quando a guerra civil vinmtxle
terminar. Vós, magistrados, hão tendes o poder
de modificar as leis, mas em vossas sentenças po-
deis mostrar qual é a face real da Espanha: o Es-
tado totalitário de 1940 ou uma Espanha aberta
aos ideais da Pacem in terris.

Diante da grande efervescência no meio cn-
tolico, especialmente na Europa e na América La-
tina, e sob a inspiração e estimulo diretos dóVa-
ticano, não se podia esperar uma reunião de* ro-
tina do episcopado brasileiro. Um manifesto; fiv-
mado inicialmente por 33 padres do Rio já leyau a
Aparecida o problema da indicação de. novos pis-
pos por meio de eleições diretas "de todo o povo
de Deus", segundo recomendação do Concilio, assa
recomendação já íoi aplicada com êxito na Holím-
da e nos Estados Unidos.

Foi a Populonim progressio, no entanto, qua
mais atuou sobre a reunião dc Aparecida. Na Amé-
rica Latina, em cujo contexto se situa o Brasií, b
problema central é a pobreza de milhões de 
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humanos,, cuja situação humilhante já provocõt* â
seguinte observação de Paulo VI a bispos latino-
americanos: .-•:-.._

De nada adianta ter em conta a douUvjn»
social da Igreja e ensiná-la de modo abstrato,, %
preciso favorecer sua aplicação em situações fe-
ais. . :*"*>"

Prova de respeito a essa observação íol á do-
cisão dos bispos do Nordeste, encabeçados por. Dom
Helder Câmara, de proporem que a Igreja brasi.
leira distribua suas terras entre os. pobres. E ,no
fundo dessa observação estão os mecanismos,,quo
determinam a realização, em Bogotá, em 19$Çf ao
próximo Congresso Eucarístico Internacional. O
Congresso de Bombaim foi uma expressão da ígre-
ja em luta contra a fome no mundo. O de Bo-
gota, cujo lema é "vinculo de amor", será um ato
de íé pelo desenvolvimento igual de todo o ho-
mem e de todos os homens. , ,v„...r.

A Colômbia,.paia os católicos, não é sòjiientô
um país marcado pela pobreza e pela ínjustiça,"c
parte de um continente onde estão dois terços dn
comunidade católica mundial. Entre os colómbia-
nos, a fermentação social já atinge a um estado de
rebelião do qual participam até padres. O padre
Camillo Torres, que morreu como guerrilheirp, foi
a peça mais conhecida do fenômeno que uni dos
mais importantes jornais da Colômbia, El TíemrW,
chamou de "a rebelião dàs batinas"."• •'•'•¦*.

O fenômeno nãú se limitou ao radiialismo do
padre Camillo, cuja decisão de lançar-se à luta po-
lítica íoi explicada nos seguintes termos:

Quando existem circunstâncias que impe-
dem os homens de entregar-se a Cristo, o 

"jÊácéf-

dote tem como função própria combater essas cir-
cunstànclas. • " <1'. .1'.

O padre Camillo íoi morto em combate,mas a
"rebelião das batinas'' continua, na Colômbia.
Uma de suas expressões, o padre Amaya, .assim
define a sua. tese .social: . '_., " 

t\Estou convencido de que a religião deva1
ser funcional, no sentido de converter-se ém "ins*T

trumento eficaz de transformação social. Creio q*Jb
a religião, ensinada de modo tradicional ao nosso
povo, Imprime categorias Intelectuais que deter-
minam o seu atraso. .•••• .*,¦>-: -#!

*•"*"•. fià
NEWTON CARLOS

¦MÉitiaHnnaMi
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Num dos seus -livros famosos sôbre a-fafàerna sociedtde capitalista, John Kènnéth

Galbraith' começa comparando liflancistós «
homens de negócios .ao tesouro cascudo'*—
que vôa'. com' grande deiémbáraço.'eífíbora'

.ás leis da aerodtóâmlca provém que umbi-
cho com'o seu peso e fôrmaito. não pode
voar. Se o.besouró soubw-w.aeroc^âmlca,
diz Galbraith, pe-fderiá a sègurajiça-e a tran-
qüilidade de espirito; como niô: pode dei-

'acat * de vçar paira , viver,, è^ptt^tí^én'-
acabasse desenvttlwndo uma personalidade
altamente* neurótica.. A modérrna* «íonòmla

¦ rtJ^Wltó/pro^lile ^j^^tà\.jia('^m-fòv',
longos períodos/como-èise dé áiocra,lque: já
dura cerca: de trinta anos, mas o iw fré-

jqüeriteménte aó" arrepio 
'âe.Vná 

estabele^
cldos princípios,, e leis da teoria econômica.
iJWo.* de admirar, portanto, que.os seus

- mentores e fautores viva*» perseguidos pela
; ebKKãó do desastre 'iminente, 

qúo só''seria
* pò-feivél corijurar através, de;¦;um;esforço
"•enérgico para repor as coisas noa eixos.: '¦.;,¦

, Galbraith é professor na Unlverisldade
-a^Harvard, onde também; e*sta,:d^e>8M, .
Ulbert O. Mrshman. Ambos slo.tiido aqui-
feo^e'os admiradores do 

''«$ 
Roberto' Cam-' ' ' 

pensam que éle é: grandes económls-
e* ariallitas, incapazes de uma-frase per-
léa,' -freqüentemente avançam por um
po qüe devia ser dos sbclóiogos,' mas

"éuÉ.tstéi, com- as exceções de: praxe, dei-
aqfcrata às moscas, levados pelas^tendênclasAntesaa-sua dlsdíUnár^o-das traasfor-

-»--Ml-M»«««-»*f tM . -.%....

1

,,iwiç8ès dé conjunto e do ftinclqnarteíito da
•odedade contemporânea. Mas* esta é uma
Mwa Mswna. •

- ' Hlrshman dedica-se especialmente- aos"^dos 
sôbre o desenvolvimento, matéria

jHl.quai tornou-se a #toçlpal é;a;mi^8'ÍÍL-
dda figura, entre os «cholars norte-emeri*
¦canos. Conhecedor da- América Latina,'-em

"«pcdal do Chile e da Colômbia, seu con-
ÍWQho *é,< is véaes, solicitado pelo Departa-
Wrto de Estado, embora seja 'multo <UfI-
Idl reconhecer na ação de Washjngton no
.{continente, pontos qüe sé, possa considerar
'como reflexos dé- suas idéias. Europeu de

'-Jnáseimento, Hirshman estudou em Paris1 *"'combateu ná .Resistência' francesa, durante
ji'guerra, transferindo-se depois para òs Si-

tados Unidos. Talvez essa' chegada tardia
•rift, pais .'éjH»: è \ hoje. .o: sey, • .'^trilniíi '.pára

j-deixá-lo pouco à vontade em determinados
terrenos aos quais naturalmente o levaria

t^aua átívididé dé estudioso.";'
l 

*£ , Falando da velha Rússia, Lénln diste
certa ves (ou terá sido Bèrtrand Russel," nb
s*U magistral llvrinho sôbre os bblehevi-
quea?) que-os piores grfio-russos eram:;óá
filhos dw nacionalidades subjugadas, quan-
do.alcançavam posições demanddem Fe-

jtrogrado e Moscou. Stalin viria a ser, mala
itarde, a ilustração viva e virulenta dessa
;observação feita antes dele. Mas Bèrtrand
jRuual, que visitou a União Soviética nos
•lboies da Revolução e entrevistou longa-'•mente Lenta, Tròtskl« Gorkl, então as gran-
jdés personalidades do novo. regime,-.st-eglí--
trou os traços,' entre os principais 'lideres

Wòlutionfrtios, desse vigoroso naclonalis-
¦Io grío-russo que iria afirmar-se de modo
itlo absoluto no comportamento do Estado
•soviético, pelo menos até o dia.ein qúe
iKrilehev saltou sorridente no aeroporto ds
'•Belgrado, còm os braços abertos para o ca-
-mirada Tito.,

.,',,. Apesar de ji estarmos bem distantes,

4ísV*.-:- ;¦','-¦ V; ,'.-;'-,.:'.:,'
v*-jc ......
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ao menos em Idéias, da era do Manifest
Desting, não é difícil encontrar entre altos
dirigentes norte-americanos tendências se-
melhantes, «grão-russas", embora tempera-
das, disciplinadas e contidas pelo senso de
Justiça e pelo pendor democrático, que são
provavelmente mais fortes e mais arraiga-
dos nos Estados Unidos do que em qual-
quer outra parte. Nenhum país é tão sim-
pies quanto o desejariam os seus inimigos
e 03 seus seguidores incondicionais. O céle-
bre discurso do senador Fulbright sôbre a
"Arrogância do Poder", feito em 1966, é
uma corajosa análise de algumas dessas
contradições norte-americanas, por um das
mais altas e respeitadas figuras de Wash-
.ington. 'L ¦ Ki-j£

Hirshman, 6 claro, está multo longe de
tudo isso. Mas os seus escrúpulos de schoiar
exemplar e de teórico, talvez o estejam lm-
pedindo de avançar mais num campo em
que provavelmente nenhum outro poderia
hoje dar uma contribuição tão valiosa e
autorizada quanto a sua: o das relações

. entre as duas metades do Hemisfério. Gal-
braith, por sua vêz, antes de ter sido em-
baixador na índia; foi uma das principais
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mais claro o que quero dizer. Refere-se issè
segundo "pseudo" a uma convicção ainda
mais generalizada, embora peculiar à área
política oposta, segundo a qual, em matéria
de economia e finanças, o natural é que os
meios da produção e dos negócios saibam
q que é conveniente, ou pelo menos o que á
inconveniente, para o, pais. Melhor do que
as constatações de Galbraith e sua pequena
teoria do besouro, a. própria história política
recente dos Estados Unidos refuta essa idéia,
nem sempre ingênua.

; Roosevelt e Kennedy provavelmente te-
rão sido os dois maiores presidentes norte*
americanos neste século- Além do què pos-
sam ter feito pela democracia e por seu pais,
em geral, ambos têm em suas administra-
ções um traço que interessa diretamente ao
mundo empresarial e financeiro. Roosevelt
arrancou o pais do caos e da depressão
econômica, criou o New Deal e implantou
as bases de um sistema social e político

. novo, sôbre o qual o capitalismo americano
iria florescer com uma amplitude e uma
segurança antes desconhecidas. Kennedy,
por sua vêz, desprendeu os Estados Unidos
da virtual estagnação econômica em que se
encontravam quando tomou posse; inaugu*
rou, eom sua politica, um período de proa-
peridade, de excelentes negócios e de lu-
cros sem precedentes, que continua até ho*
je, embora posto em risco, no último ¦ ano,
pelos gastos crescentes no Vietnam. Com
tudo isso, Roosevelt e Kennedy não só go-
vernarsm contra a oposição renitente' e às' vezes violenta dós conservadores e do mun*
do dos negócios, como são ainda hoje me*

• mórias execradas nos círculos do alto ca*
pltalismo.norte-americano. Os republicanos,

cabeças do staff que.estabeleceu as bases
do programa do governo. Kennedy, o qual
permitiria ao. jovem presidente sacudir, a
pasmacéirá do período Eiseiihower e lançar
os fundamentos para o espetacular avanço
dos Estados Unidos nos últimos anos. Res-
ponsabilidade semelhante à de Galbraith,
no êxito da administração que se iniciava,
talvez só tenha cabido, neste plano, ao eco-
nomlsta Heller, cuja tese sôbre a redução
dos impostos foi vitoriosa c que se tornou o
organizador e primeiro presidente do Con-
selho de Assessores Econômicos da Casa
Branca. Conta Schlesinger, em seu livro, a
avidez e ó entusiasmo com que Kennedy
"comprou" ag idéias de sua equipe harvar-
diana, o o prestigio e a íôrça que deu. aos
seus assessores, decisivamente comprovados,
no célebre episódio do roll-bacíc dós preços
do aço- j:.,'.. .;'.',' ,;,^t,.:;.,

. A esta altura, entretanto, há-de ser
conveniente adiantar algumas conclusões e
dizer, ao menos, a que vem a teoria do be-

souro cascudo, citada na cabeça deste arti-
go. É possível que o ex-presidente Castelo
Branco, se conhecesse essas conclussões, as.-
chamasse de "pseudos". Seja. O primeiro"pseudo" que me parece necessário referir,
diz respeito à crença, tão difundida entre
nós, segundo a qual os Estados Unidos de
hoje, mesmo quando não estão no poder os
republicanos, são um pais governado pelo
grande capital e pelos representantes da-
quilo que, depois do livro de Fred Cook,
passou-se a chamar "o complexo militar-
industrial". O simples episódio dos preços
do aço, já referido, e que so repetiu há um
ano, sob o govê.rnoi Johnson, com o aço e
com o alumínio, bastaria para marcar de
modo dramático, .umaestado de coisas-que

•não 'confirmaíarejípifla- crença, ao menos
em questões ,interna. QuenTquiser ençon-
trar a explicação para o comportamento de
Washington nos vários campos de sua ati-
vidade devo procurar respostas menos sim-
plistas, embora talvez menos fáceis e até
menos convincentes à primeira yista.

, Mas, um exame mesmo rápido do se*
gundo ''pseudo", provavelmente tornará

ao contrário, apesar de terem levado o pais.
ao cracfí de 29 é ao paradeiro dos anos de
Bisenhower/ continuam a merecer a tires-
trlta confiança e a estima desses círculos.
Quem visita Nova York e Washington •
tem oportunidade de conhecer representar**
tes dos meios financeiros, não terá difl-
culdade de constatar que, nesse? meios,
Kennedy e sobretudo Roosevelt repres«-n*
tam o ptlradigma de tudo o que "não" deVe
ser um presidente da República nos Esta*
dos Unidos. É gaffe referir-se elogiosa*
mente a qualquer deles, numa reunião so-
ciai-. .

Cabe a pergunta: onde estariam o ca*
pltalismo americano e a própria democracia
no' mundo, se fosse possível suprimir da
História tudo o que representaram Roose-
velt e Kennedy? As razões dessa obstinada
oposição aos grandes promotores de nm
progresso que os beneficia antes de qualquer
outro setor da sociedade, não serão analisa*
das aqui. Galbraitt procurou estudá-las.
Mas,essas considerações me parecem paru-
cularmente úteis, no Brasil, num momento
em que dois ministros, os srs. Hélio Beltrão
e Delfim Neto, anunciam uma política que
parece inteligente e generosa, mas que já
começa a enfrentar as objeções de praxe.
Á verdade, a infeliz verdade, é que temos
entre nós demasiados representantes, nacio-
nais e estrangeiros, alguns ilustres, alguns
bem intencionados, daquela mesma menta-
lidade conservadora estreita dessa espécie de
saudosistas de 29. Em compensação, não
temos nenhum Kennedy, nem nenhum
Roosevelt. Òu temos?

..; Primeiro, Injustamente.desvalorizado e
depois — em especial depois-das informa-
icõès documentais do ran*reina,.de Andrade
ituricy — recuperado e revalorizado, o Mo-
-vimento Simbolista brasileiro continua a pe-
'dir reflexão critica sôbre a exata medida
\àt sua contribuição o de suas conseqüências
.para a evolução da nossa poesia. 

' ,'
Adotando a. terminologia, que Haroldo

¦¦•dé, Campos tem' utilizado em- diversos ar-
ítlfós publicados neste Caderno, poderíamos
jjjjSSat. que, antes do trabalho der levanta-
imento de Muricy, não havia-ainda um;qua-
dro ilaerônléo, histórico, da literatura slM-'boUsta 

brasileira, para que sôbre êle se pu-
jdésSe exercer a reavaliação sta-trêntea* se-
'letiva, do que sobrevive daquela époéa lite-
Vária com potencialidade de lnrrtigaçáo . e
'atuação. Hoje, embora ainda-nto se tenha

à-uin painel completo) :e.ialté ainda.;aprofün-
Jdar o conhecimento de algumas contribui-

individuais capazes de afetar certos
'aspectos dos juízos sôbre o slmbolismo na-
tçlonal, já é possível vê-rlo com maêor cia-

jÇtoà, sem sub ou superestima.
-^Indiscutivelmente, o nosso Slmbolismo
£òl.iim "produto de lmportaisão", como assi-
inalou, em seu "negative approach", José
LVerissimo.-O que, no entanto, sé não o qua-
fltttòa de forma particular, também não o
Ijovàlida como movimento.' Tratava-se, rio
jrinlmo, de atualizar-a Informação,-:de siri-
«tonlzar a literatura do Pais com'a do mtm-
m,- tarefa já de si meritória e indispensável

Simbolismo

ii que, se dependesse do -faro "poético" •
''àos pruridos de originalidade do critico, tão
'pouco 

original nas reações conservadoras
•que ditavain a sua oposição ao-Movimento,
^eértámente fiitóca teria ocorrido. • .-., .^

Quanto a saber" em qúesmedida*o Sim-
"bolismo 

brasileiro superou as influências,

[«silmllou . a informação (príncipalrnerite
! francesa) como "nutrimento de impulso" e
Construiu a sua própria informação' original,
'o 

problema é mais complexo. Damos' de
¦^'Trto qüe'o Slmbolismo tenha trazido ym

Etributo 
positivo para a linguagem'poé-

_ nacional, no sentido de ampliar.o seu

Erizonte 
semântico e de instrumentá-la,

«u geral, com novas técnicas de elaboraçío.
Parece-nos, porém, que, tal como o nosso
•Romantismo —• com a solitária exceção de
Sousándrade, poeta que "faz falta à poesia
do mundo", como disse Fausto Cunha —
ç posteriormente o Parnasianismo, embora

retrato

sem

retoque

Augusto de Campos

muito mais importante do que este, o nosso
Simbolismo não chegou a dar o salto quali-
tativo para uma poética totalmente nova,
dentro das próprias premissas simbòlistas,
e que fosse capaz de interessar ainda- hoje,
de maneira efetiva, à problemática contem-
porânea.

Não quer isto dizer que não se contem
entre os simbòlistas brasileiros alguns exce-
lentes poetas ou que o movimento não haja
.deixado um repertório de belas páginas,
mas que o alcance da maior parte de suas
realizações está reduzido, pela ausência de
uma decidida radicalização de propósitos, a
um interesse diacrônico, localizado no tem-
po, "datado". Em outras palavras, e para
nos valermos de uma outra conceituação de.
Haroldo Campos, vinculada ainda à idéia
de abordagem sincrônica e diacrônica, a
tendência do Movimento Simbolista, na
atenuada versão nacional, teria sido muito
mais .para um Simbolismo extrinseco, epi-
dérmico, do que para um Simbolismo in-
trinseoo, voltado para as conseqüências úl-
timas do questionamento da linguagem poé-
tica, proposto em tese por Poe e Baudelaire
e já pragmàticamente logrado, em pleno
Romantismo, por um "pequeno" poeta como
Nerval, nos sonetos de Les Chimères. Em
suma, um Simbolismo de clima e nãó de
climax.

Por isso mesmo, a tentativa de projetar
o nosso Simbolismo num panorama interna-
cionai, feita porRoger Bastide, ao situar
Cruz e Souza, ao lado de Mallarméc Ste-'
fan George, na "grande tríade harmoniosa
da poesia simbolista", não passa de um
beau seste, de um bom amigo do Brasil.
Não resiste a uma análise objetiva- É abismai
a distância entre a consciência estática e cri-
tica da obra de Mallarmé e a de Cruz e Sou-
za. Por mais que nos comova a tragédia pes-
soai do autor de Broqucis e nos mova o de-
sejo de replicar à obtusidade com que, du-
rante á vida do poeta,'íoi tratada a sua obra,
não é possível acenar semelhante equação,
dadas as diferenças de nível, de perspectiva
e até de cronologia da realização poética de
um e de outro. No plano fundamental da
informação, quanto ao uso da linguagem,
Cruz e Souza; simplesmente não chegou ao
estágio evolutivo'da poesia de Mallarmé;
sua linguagem ainda é baudelairiana, o que
vale dizer, rigorosamente falando, pré-sim-
bolista.

Uma das razões do envelhecimento pra-

«aturo do Simbolismo brasileiro foi preci-
samente essa incapacidade, verificável nos
seus poetas ditos "maiores" ou mais noto-
rios, de apropriação das linhas mais radi-
cais e prospectivas do Simbolismo francês.
Os nossos simbòlistas se deixaram influen-
ciar, na melhor das hipóteses, por um pré-
simbolista, Baudelaire, e por um simbolis-
ta moderado, "melódico", Verlaine, e na
pior, por poetas de categoria secundária,
como Samain, Verhaeren, Maeterlinck. Se-
gundo Ernst Fischer, "a poesia de Baude-
laire ainda mantinha um aparente classicis*
mo; sua estrutura era sólida, sua forma, ho*
mogênea; Rimbaud foi o primeiro a destro-
çar a forma tradicional e a estrutura da
poesia." Na verdade, Poe e Baudelaire, teo-
rizaram, em prosa e verso, sôbre uma poe*
sia que eles mesmos não chegaram a prati-
car. Quem o faria, sistematicamente, le-
vando às últimas conseqüências o esfacela-
mento semântico e sintático da poesia, ain-
da mais do que Rimbaud (mas isto já é de-
mais para a relativa compreensão de Fl-
sher), seria Mallarmé dos "abolidos bibelôs
de inanidade sonora" às estruturas prisma-
ticas e pré-cubistas de "um lance de dados".

De Rimbaud ou Mallarmé porém a in-
íluência em nosso Simbolismo iria ser pe-
quena e superficial ficando mais na exte-
rioridade das epígrafes e parágrafos dilui-
tivas (tal a de Pethon de Villar sôbre o So-
neto das Vogais) do que numa verdadeira
assimilação e superação. De Corbièrc e La-
forgue — a outra linha de prospecção do
Simbolismo francês, reposta em circulação
por Pound e Eliot —, aquela a que Edmund
Wilson denomina de "coloquial-irônica", e
que enformaria a moderna poesia ânglo-sa-
xônica, tal como antes a de Poe informara
o Simbolismo francês, não tivemos também
quase nenhuma influência. Um caso raro,
mas não extremado, seria o do gaúcho Mar-
ceio Gama, que não chegaria nunca à luci-
dez de um Cesário Verde, por exemplo. Al
está. Não tivemos Cesários. Não tivemos
Pessanhas. Talvez por isso não tivemos
também um Pessoa ou um Sá-Carneiro, poe-
tas deste século, vincados — mormente êste
último — pela experiência simbolista e que
puderam dar, diretamente, o salto desta pa-
ra a moderna.

Seja por equívoco de informação, seja
por imaturidade do nosso desenvolvimento
poético, o fato é que o nosso Simbolismo
parece ter-se nutrido muito mais das verten-
tes moderadores da Simbolismo francês,

quando não dos seus sucesdâneos amenei-
rados, do que das linhas verdadeiramente
revolucionárias daquele Movimento.

A prova dessa limitação está em que as
gerações posteriores, quando sentiram a ne-
cessidade de se abeberar em fontes simbo-
listas, viram-se forçadas a recorrer, sem-
pre, ás matrizes européias. Podem-se detec-
tar, na poesia brasileira pós-modernista ou
mesmo nas origens da mais recente, de van*
guarda, traços de simbòlistas como Mallar*

•mé, Rimbaud, Lautréamont, Corbière; nun«
ca, porém, a dos nossos Cruz e Souza ou
Alphonsus de Guimarães. E isto, não por
qualquer preconceito contra o "produto na-
cionai", mas simplesmente pela ausência,
neste, de fermento revolucionário apto a
nutrir impulsos futuros. Os "novíssimos**
da década de 50 tiveram que preencher,
em ritmo galopante, o vazio de informação
deixado por um slmbolismo não radical,
abafado por um Pré-Modernismo acadêmi*
co e provinciano (do qual se exclui a
figura extraordinária de Augusto dos
Anjos, caso à parte) e esmagado, sem pie*
dade, pela informação nova, mas incomple-
ta, da Semana de 22.

Do desgaste do Simbolismo brasileiro
fala essa sensação de relativa frustração que
nos deixar as antologias e quadros diacró-
nicos que dele se têm feito, e onde apare*
cem, como decorrência do pesado tributo pa*
go às categorizações historiográficas de poe*
sia "maior" e "menor", minimizados os lan-
ces inventivos e maximalizados os defeitos
dos nossos poetas daquele época. Entre ai*
gumas surpresas, surgidas de onde menos
se esperava, assalta-nos, freqüentemente,
um travo de decepção, em particular se nos
vêm à mente, por inelutável analogia, oa
rasgos de intrepidez de poetas como Mallar-

' mé ou Rimbaud, ainda hoje tão atuais. Es*
taríamos diante de um Simbolismo "de con*
sumo", antes que" de produção"?

Daí o interesse que poderá ter uma abor*
dagem sincrônica da nossa poesia simbolis*
ta, para reavaliá-la essencialmente a partir
dos seus textos mais radicais (e não dos
autores mais celebrados) ou mesmo -para
reavaliar alguns autores( o que é muito
mais problemático) provavelmente recruta*
veis entre os nomes menos conhecidos do
Movimento, na sua segunda fase, quando já
entTavam em crise os estereótipos da pri*
meira. iste, por exemplo, é o caso de Pe*
dro Kilkerry. A êle retomaremos, pròxi*
mamenta»
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A arte da previsão do tempo, a longo prazo, reside

— como exemplifica o sucesso do Farmer's Almanac
•— na projeção de exemplos passados no futuro. No do-
minio mais caprichoso e humano dos acontecimentos pe->
litlcos e sociais, a previsão se torna mais difícil, parti*
cularmentc quando não existe precedente histórico utlli-' rável. Em nenhum setor isso é melhor demonstrado- do
que no de armas nucleares. Uma vez que nio há pre-

. cedente, na história humana, .quanto a armas de capaci-

..dade tão destrutiva, é difícil prever o curso da adapta-
{.' ção deste fator critico às relações entre os paises,

Mas, já temos uns 20 anos de experiência com tais
i armas. Um modelo começa a emergir do visível impacto'. 

que elas produziram sôbre as relações internacionais e
do recente progresso das tentativas rudimentares de cor.' trôie. Antes do fim do século, o ajustamento da toven*
são das armas nucleares deverá ter atravessado quatro

I, fases sucessivas. .--'..'•
• A primeira fase — anarquia nuclear — foi ilustra-
? da, na década que se segui*, a Hiroshima, pela corrida

dos Estados Unidos eda União {Soviética, era busca da
-"- maior capacidade destrutiva. Durante nau fase, bem»

pouca ênfase real na limitação ou controle do d<
: Vimento e expansão nuclear. Na verdade, tendo

do as bombas nucleares, efetivamente, em 1945, os _ .
;dos Unidos continuavam, na ocasião, sugerindo qua clu
deviam ser usadas para "conter a agressão" na Ásia e

. pa Europa.
v A corrida nuclear ilimitada se desdobrou numa sa-

. gunda fase — dà limitação dás armas nucleares — na
.troai os Estados Unidos e a Uniio Soviética se empe*
nhavam, há seis ou sete anos. Estamos, agora, «md*

: nesta segunda fase, tentando proibir, qualitativa, quantl*',: tativaí e geograficamente, a expansão futura das «nau ¦
•' nucleares, e congelar a corrida nuclear no seu estagie

'¦' atual.
-; . Existem indícios de que poderemos, também, estar

po limiar de uma terceira fase — do controle du ar>
mas nucleares existentes. O ponto fundamental deste
fase distinto das tentativas. atuais no santido de pôr
termo à disseminação nuclear — será o estabelecimento
le controle e garantias internacionais, particularmente
íutré as potências nucleares, para reduzir « possibilidade
de que se utilize ou ameace empregar armas nucleares em
Situações que configurem conflitos localizados.

O estágio final no ajuste internacional, quanto as
«mas de destruição coletiva, seri, inerlUnrelment», o
desarmamento nuclear. Embora isto possa, «gora, pare-
cer remoto, há indícios de que o impulso' toldai MM
seja dado em breve, mediante reduções em certos tipos
pu quantidades dos armamentos atualmente produzidos
pelas potências nucleares.

Hoje em dia, estamos em algum ponto entre o se-
.gundo e terceiro estágios deste «iclo nuclear, a «mm*»
internacional quanto à não proliferação, que .parece pres-
tes a ser obtido, porá fim ao segundo «stiglò. Bim-wâ-
neàmente, o controle das armas nucleares pelas potências
tucleares deverá, então, ser, também, iniciado, paia ga-
•antir a segurança das nações que resignam à trajetória
juclear.

. " Esta análise constará, inicialmente, de um retrospecto,
para lembrar algumas lições aprendidas dos desapareci-
mento da proposição de uma forca nuclear multilateral.
A seguir, recapitulará a modificação do debate nuclear,
particularmente no que diz respeito à crescente preocupa-
Cão em torno das implicações da proliferação nuclear na
segurança — exemplificada pelo depoimento do secreta-
rio da Defesa ante a Comissão Conjunta de Energia Ato*
mica (7 de marco de 1966). Examinará, então, os prlncl-
pais componentes do próximo pacto nuclear, para assegu-
rar a libertação ante a ameaça da guerra nuclear e para
impedir a disseminação posterior das armas nucleares. Por
fim, considerará as perspectivas de alguns modestos esbo-
Cos de' desarmamento nuclear, particularmente na irea
das armas táticas, que têm a menor valia do ponto de vis-
ta da segurança, mas que apresentam o maior risco no
que concerne à guerra nuclear devastadora.

UM BETROSPECTO:
A MORTE DA FORÇA MULTILATERAL

Ao fim do período de Eisenhower, sugeriu-se, pala
primeira vez, a criação de uma forca nuclear multilateral
na OTAN, como simples acréscimo à demonstração da uni-
dade do Ocidente, quanto à defesa nuclear. A Força Mui-
tilaterál permaneceu, contudo, em hibernação, até que o
presidente De Gaulle resolveu insistir num papel nuclear
independente para a França e. por outras formas, desafiou
« subserviência militar da OTAN ao controle dos Estados' Unidos. A ofensiva francesa estimulou o interesse do Da*
partamento de Estaco em dramatizar a fidelidade contínua
dos outros aliados à nossa liderança. Por conseguinte, em
1963 e 1964, particularmente nos meses que precederam
is eleições nacionais de 1964, o Departamento de Estado' empregou suas maiores energias para alcançar um acordo
formalizado, com alguns dos nossos aliados, no sentido da
Criação da Força Multilateral.

O acerto definitivo entre os proponentes da Forca
Multilateral no Departamento de Estado e as forcas em
oposição ocorreu no outono de 1964. A oposição incluía a
França, Grã-Bretanha, outras nações, da OTAN temerosas
do domínio alemão, proponentes norte-americanos do con-
trôle do armamento e membros influentes da Comissão

. Conjunta de Energia Atômica do Congresso. Os defenso-
tes da Força Multilateral perderam a batalha e o presi-
dente Johnson, cm janeiro de 1965, assinalou, publica-
mente, a derrota da Força Multilateral, quando declarou
que, na verdade, tudo que já havíamos proposto era o in-
terêsse na Força Multilateral, na suposição de que nossos
aliados a desejavam, ativamente. Hoje, a Força Multila-
teral ê uma besta morta que não pode ressuscitar, mas
o seu funeral continua, já decorrido tanto tempo, a ser
adiado, para evitar, em Genebra, a aquiescência soviética
a um tratado de não-proliferação.

Se houve uma causa principal para a derrota da tese
da Forca Multilateral, tal causa foi, provavelmente, o im-
pulso ganho pela limitação das armas nucleares durante
os mesmos anos em que a Força Multilateral, como tese,
atingia seu ápice. É importante relembrar que a Força
Multilateral era um produto do Departamento de Estado
multo mais do que do Departamento de Defesa. Seu slínl-
ficado não está no seu valor militar, mas na vontade de
responder a De Gaulle com uma manifestação de prós-
segulmento do domínio nuclear americano. Mas, embora
não significasse considerável incremento para a seguran-
ça nuclear da OTAN, a Força Multilateral ameaçou as
perspectivas de limitação internacional das armas nuclea-
res. Isso menos por causa do controle multilateral de ar-
mas nucleares que ela teria iniciado, do que pelo motivo
de que ela teria criado uma noya força nuclear, onde as
armas representariam potencial estratégico contra o ter-'
ritório soviético.

Por volta de 1964, essa escalada de vulto no desen-
• volvimento das armas nucleares ameaçava a tendência

geral para a limitação das armas nucleares, exemplificada
pelo tratado parcial de prescrição dos testes, pelos enten-
dimentos entre os Estados Unidos e a União Soviética no
sentido de que ninguém disseminaria a tecnologia das
armas nucleares e pela solução 

"definitiva 
quanto às ten-

tatlvas soviéticas de introduzir armas nucleares em Cuba.
A Força Multilateral era toda uma incoerência, em re-
laçio àquela orientação. Diante disso, não é de surpre-
ender que o Departamento de Estado — não vendo, na
Fflrça Multilateral, acréscimo de segurança, e cônscio do
seu impacto adverso na limitação nuclear — tenha re-
cusado o apoio ativo e indispensável a uma vitória do
Departamento de Estado numa questão tão controversa.

Em suma, a Força Multilateral surgiu tarde demais.
Em 1964, o esforço para deter a corrida nuclear progre-
dhi a tal ponto que uma nova forca nuclear, tendo por
alvo o território soviético, era manifestamente contrária
«o curso da limitação das armas, na qual se haviam em-
penhado os dois gigantes nucleares. No entanto, o de-
bate da Força Multilateral e o seu desaparecimento ser-
viram para despertar a preocupação em torno de certas
considerações com vistas à realização das aspirações na-
cionais, no que concerne às armas nucleares: o anseio
por segurança contra as potências nucleares e a ânsia
provocada paio prestigio intensificado da "sociedade igual"
quanto a capacidade nuclear. A discussão em torno da
Forca Multilateral contribuiu, assim, para a melhor apre-
diçlo dos Obstáculos interpostos à obtenção de um açor-
do taterri*H*fanal de não-proliferação. Antes de examinar
êjese aspecto, contudo, é conveniente assinalar como a con*
tm**érsla política sôbre a limitação das'armas nucleares
m modificou, após o abandono da tese da Força Multl-
hteral.

1965*1966: A MODIFICAÇÃO DO
CONTEXTO POLÍTICO

Com a morte da Força Multilateral, se avivaram as
penpMüvas de progresso na limttaçip das armas nuclet-
tis e foram «encetados esforços sérios nesse sentido.
A questão, nesse meio tempo, teve sea caráter de ur.
gência incrementado, a partir da detonação de um dis-
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Trafafgo de Artlrar JowS

positivo nticletr pela China, «m 1964. De nais à mais, o.
representante sc-rMtico em Genebra anunciou, em 1N4,
a dispostefo dos russos a subscrever um tratado de nlo-
proliferação, se o obstáculo da Força Multilateral fosse
removido, sendo que o interesse manifestado pela liml-
tação nuclear, durante o Governo de Kruchev, prosse-
guiu sob a nova liderança soviética.

Nos Estados Unidos, a urgência de medidas com vis-
tas a próxima limitação nuclear foi realçada em dois
importantes discursos, feitos no Congresso, em 1965, pelo
senador Robert Kennedy. Seu tema foi a importância do
controle das armas nucleares para a paz internacional,
para os interesses europeus e para a segurança dos Es-
tados Unidos, A mesma opinião tol manifestada, a seguir,
claramente, como consenso da posição do Congresso,
numa resolução apresentada a 19 de janeiro de 1966, em
nome de 55 senadores, por John Pastore, importante mem-
bro do Senado no Comitê Conjunto de Energia Atômica.
A resolução, que tomou o número 179, recomendava ao
presidente "esforços sérios e urgentes para negociar
acordos internacionais no sentido de limitar a dliseml-
nação das armas nucleares" e apoiava o presidente em"esforços adicionais que sejam convenientes e necessários
à causa da paz, para a solução dos problemas da proll-
feração nuclear". Falando sôbre a resolucto no Senado,
Pastore deixou patente a antiga oposição do Comitê Con-
junto à Força Multilateral e enfatizou a necessidade da
inclusão da China nas discussões sôbre a limitação das
armas nucleares. A resolução de Pastore foi aprovada
pelo Senado, por 84 votos a zero, a 17 de maio de 1966,

A maior revelação do comprometimento crescente
dos Estados Unidos com o objetivo da limitação das
armas nucleares foi o depoimento concedido pelo. se-
eretério de Defesa McNamara sôbre a resolução de Pas-
tore, ante o Comitê Conjunto de Energia Atômica, em
março de 1966. McNamara enfatizou, Telteradamente,
que a obtenção do recurso das armas nucleares por maior
número de paises punha em risco os interesses da segu-
rança *Jps Estados Unidos. He frisou que mesmo a ao>
bravlvíneia dos Estados Unidos estaria em perigo num
intercâmbio nuclear irrastrito com a União Soviética ou,
dentro de -mais uma ou duas déeadas, com a China, •
êle esclareceu porque um acréscimo no número das na-
ções nucleares aumentaria, seriamente, o risco de tal
Intercâmbio nuclear.

Nos casos de conflitos armados entre nações que
não possuem armas nucleares, o dispositivo mundial de
manutenção da paz e de solução de conflitos pode, em
geral, operar, efetivamente. Mas, se uma nação que
possua armas nucleares ae envolver no conflito armado,
pode resultar um incidente, nuclear que envolva, as prin-
clpais potências nucleares na necessidade de uma "pron*
ta resposta" e, possivelmente, numa permuta destrutl*
va. Como segundo perigo crescente. para a segurança
nacional, o secretário destacou os riscos da detonação
acidental de um dispositivo nuclear. He assinalou que
os Estados Unidos gastaram bilhões de dólares em es-
quemas preventivos da detonação acidental, sendo èvi*
dente que as nações menores, ora projetando o desen-
volvimento de armas nucleares, não poderiam fazer face
is mesmas despesas, fie apostou que a obtenção de ar-
mas nucleares por potências menores torna "quase ine*
vitivel a concretliação da ameaça da detonação aciden-
tal, a qualquer tempo", além do risco de resultar a
guerra nuclear das dificuldades no diagnostico da causa
d« detonação. Finalmente McNamara ressaltou que um
numero cada vez maior de países esta pronto a imitar
cada nação que obtenha poder nuelear, tornando o pre-
blema cada vez mais agudo.

O fato de que a limitação das armas nucleares se
esteja tornando, rapidamente, um objetivo prioritário dos
Estados Unidos, bem como a existência de um senti-
mento semelhante tanto na Gri-Bratanha como na União
Soviética, é bastante prometedor. E' bem verdade que
ainda não há indícios comparáveis da parte da China ou
da França. A lógica do poder nuclear indica, no en-
tanto, que também essas nações poderio, cm breve, se
encontrar frente i perspectiva da proliferação nuclear
descontrolada. Assim, o secretário de Estado Rusk ln-
ftnuou que, embora possa ter servido aos interesses fran-
esses, a França verá que o desenvolvimento de uma íôr-
ça nuclear vai prejudicar seus interesses de segurança,
se outros países seguirem seu exemplo. Tampouco a Chi-
na não pode deixar de entender que qualquer interesse
servido pelo seu programa de armas nucleares é bas-
tante prejudicado se a Sadia, Indonésia ou Japão resol-
vem desonvorrer armas comparáveis.

Por encorajadoras que sejam as indicações no qua
concerne às potências nacleare-, diz-ss, com freqüência,
que deter a pronfsnçie, afora, signtflea evitar a me

lhorla do ststus intetnamsnal arduamente desejada por
naçõet como a fndia, Israel ou Alemanha Ocidental, que
possuem a capacidade tecnológica para iniciar o desenrol-
vimento de armas nucleares. Existam, ao entanto, ,fs*
tôres de ordem política o de custo que impedem o de>
senvolvimento de forças nucla-tr-M aadonsis e haverá, cer
tamente, mais motivos para á restrição do clubs nuclear
aos seus membros atuais do que o mero interesse pró-
prio das grandes potências. 

"Sm 
substituirmos a delegação

que ocupa o lugar reservado para a China na ONU psla
China que controla o território, vemos que as cinco po-
têneits nucleares atuais sio as mstmss nações qua re*
ceberam posições permanentes no Conselho de Seguran-
ca das Nações Unidas, em reconhecimento aos seus sta.
tua ne superpotências. Na vernade, a divisão ocorrida
no pós-guerra entre aqueles nações impediu o Conselho
de Segurança de assumir a função que lhe foi destinada
de salvaguarda da paz. Mas, a premissa subjacente de
que as grandes potências militares mundiais têm uma
obrigação de. preservar a segurança Internacional pode
continuar a ter sentido. Baseada nessa premissa, uma
tentativa no sentido da nio-prollferaçio, entre as po*
tênelas militar»», pode ganhar uma dimensão qus super*
o mero interesse próprio — as potências nucleares po*
dem garantir aos paises que renunciarem i trajetória
nuclear que estarão livres do conflito nuclear ou da
ameaça de chantagem relativa a tal conflito.

Isso é, pelo menos, o que está surgindo nas atuais
discussões como principal ingrediente novo do acordo
de limitação nuclear que se tem cm vista. Existem, agora,
perspectivas que, além de um simples pacto de nio-pro-
Hferação, abrangem'um tratado internacional de segu*
rança nuelear para evitar tanto a ameaça de utllizsçio
das armas existentes como a sua disseminação entre os
países que ainda não sejam nucleares.

O FUTURO TRATADO: LIMITAÇÃO DA PROLIFERAÇÃO
S UM INICIO DE CONTROLE DAS

ARMAS NUCLEARES

t previsto, geralmente, que o próximo acordo nuclear
Internacional teri, como ingrediente principal, uma ««*
rantla contra a proliferação de armas nucleares. As na-
ções nucleares garantirão não disseminar armas ou tec-
nologla entre as nações não nucleares, que, por sua vez,
prometerão abrier-se do desenvolvimento do suas pfé
pri»» armes, nucleares. A essência dessas garantias com-
plementareí, conforme foram propostas em Genebra, em
textos alternativos, pela União Soviética e pelos Estados
Unidos, tem permanecido relativamente Inalterada nos. .
últimos anos. A única divergência significativa que per-
siste entra os textos dos Estados, Unidos e da Uhliò So.
viética dia respeito i Forca Multilateral, que os Estados
Unidos continuam a considerar como não excluída pelo
nosso tratado proposto — ainda que nio exista mais
qualquer lntençlo de levá-la a efeito —, mas que a Unlio
Soviética insiste ser absolutamente incompatível com o
princípio da nio-prollferaçio.

As possibilidades de superar o obstáculo da Força
Multilateral sio multo mais favoráveis do que eram há
tio pouco tempo como um ano atrás. Nio somente os
Estados Unidos decidiram que, efetivamente, a Força
Multilateral nio é do seu maior interesse, como
ocorreram mudanças significativas que afetaram cada
uma das prmdpsls razões anteriormente invocadas para
sustentar a pretensão da' Alemanha Ocidental pela cria*
çio da' Forca Multilateral. De início, qualquer previsão
de que a Alemanha pudssse ter "sociedade integral"" na
defesa nuelear européia, mediante a atenuação do veto
norte-americano, foi completamente abandonada quando,
a 6 de março de 1966, o ministro da Defesa da Alemã-
nha Ocidental anunciou o entendimento de que nio ha.
veria piora do veto nuclear dos Estados Unidos.em quais-
quer recomposições da aliança. Em segundo lugar, en-
quanto foi manifestada, durante os debates da Força Mui*
tilaterál, preocupaçio quanto ao planejamento conjunto
Inadequado, no nlo da OTAN, no que diz respeito is
questões nucleares, o Comitê Especial de McNamara está,
agora, funcionando e promete providenciar, brevemente,
planejamento nuelear conjunto mais regular, o que seria
um grande passo eom vistas k solução dessa dificuldade,
ultimamente, considerando que havia, antigamente, a pre-
viilo de que a Alemanha adquiriria um poder maior em
questões nucleares mediante a propriedade conjunta de
uma forca nuclear, mesmo os políticos alemães ji reco*
nhecem o fracasso irreparável da Força Multilateral, em.
hora continue a existir interesse numa solução berra pe-
seda. De acordo com isso, parece que o presidente John- -,
san estí, atualmente, cm condições de declarar que, após
a devida coasideraeio e deliberação, a Força Multilateral
nlo se afjgnra mais desejável a eu para nossos amigos

europeus. íle poderia, em conssqüênds, propõe * eôfe
clulr um acordo de nloproUíeracio que. tanto es íot»W*i
cos como os alemães estariam propensos a assinar, M»
¦'. Agora mesmo, ji.tornada removível, com a pas».
gea .do tempo, uma das barreiras, surgiu um novo im-
pe-Uraei-to-para a obtenção ds ura pacto efetivo de na*.
proliferação. Nio faz muito tempo, havia uma sxpscta-
tiva promissora de qus um tratado de nic-proUfsraf*i8
seria aceito por quase todas as nações. No momsntq*.
eoiitudo, e-dstera sérias dívida* quanto i poeuiblHdads
de paises como a fndia, Japio, Israel, Egito e mesmo si*
gumas naçôjss européias virem a firmar um tratado d*
nio praUfsraçio, se se continuar a perder tempo. Mes»
mo no momento, duvida-se que houvesse cooperação es-
mum sem.algumas importantes garantias de segurança
da parta das potências nuclearas para as nações wnun-
dantes^ Tais nações apreciam. o argumento do presi.
dento De Gaulle de qus mesmo contra ar superpotências
nucleares existe um efeito dissuasório da capacidade da
tafllgir uma resposa nuelssr penosa, . ainda que nio
anlqulladors. A forma que assumirá a garantia das po-
tâneta*. nucleares contra uma barganha nuelssr do sw
tsrrHório atada nio 4 clara, «mbora sua essência s»

. ——- -' »-¦*! - -**i .' '-*^. *yiarwrci.'.
. J Do panto d« vista da tadls, por sssmpio,.o qs« i
sejivel é um compromisso da China de que nao des
cadaari ou amassara desencadear ura ataque nuclear con-
tra o território indiano, bem como garantias doa Estados
Unidos • ~ quem sabs? - da Unlio Soviética dc.«u«

veada uma dessas. duas potências vJráV ssgursmsnte, st»
defesa dá fndia, com'poderio nuelssr, para frustrar «flaN
quer aUqus su-amesca nuclear por parte da China, t digna
de nota «ma « compromisso de cada nacio testa valse*
dJfsrsnts, mas complsmsntar. Per parte doa ehlnssss, qua
sao olhados caato únicos agressores hoclearu potenciais
nà fndia. -sau promessa de Bio toldar suai ataque nuclear
traria pouca asgurança, a curto prazo. Mas, dentro dé
nata ou duas décadas, o comproraissp podaria crescer sa»
sJfBiffcsdo, sé os' ehlnssss se sbstlvessem, sntio, ds prsí»
psrar qualqfesr dispositivo nuelssr nas proximidades sV
tndU ou com vistes ao seu território. ••;'

• Um*cora-iromlsio dos Estados Unidos tarla sismlflesdo
multo maior. As nações nio-nuclearee sempre sa prsp-
cupam com a pcaslbitjdada da qus mssmo ssus aJtodM
mais séüdos hesitem am vir em sua defesa, se hi pswpat
tiras-de que esses aliados sofram, sm conivência, uma
réplica dsstruUva. Por assa nuio, seria aeonselhivot qus)
os .Estados Unidos manifsstasssm, nos termos maU ea-
pressivos, i fndia, sua firme determinação de frustrar u»
ataque nuclear contra a fndls, mssmo ao preço de sta
pró-wr^ sobisrlrsncia. , • .. ¦ ; ¦ .v ¦•¦

-4 ; E talvez a gsranUa mais -agaltleativs para a Índia fossa
um compromisso da Unlio Soviética no sentido da impa*
dlr a agresslo nuclear chinesa n* fndia. O fato ds qus,
independentemente de sua própria força nuelssr, a fndsa
nlo seria deixada i mercê do poder nuclear eblnês M
Ásia, propõrdonaria maior segurança.. J*

/ tsse único axsmplo demonstra o significado da fsral*
tlá contra o ataque nuclear para u nações que promsté-
rem se abster das armas nucleares. Nssss penhor ds ss"
gurança esti a medida real do estimulo, para os palsea
nlo-nuelesres subscreveram um tratado de nio-prollfera-
çlo: Nã verdade, «possível aue seja msb conveniente s«-
fatoar.a garantia contra a agresslo nudesr do qus d
«ipaeto de nio-prollferaçio do futuro tratado. Aqusla
garantia dada pelas potências nucleares é, acima da toda,
«m certo sentido, o incentivo paravque as potênetos nia*
rmsjeàres reirandem as armas nudeares. Além dlsso^si
penhor contra o ataque seria a primslra medida interna*
efcmal de eoatrtle du armas nudsarss, à parte da limite--
gio nudsar, e parece ter, a longa prazo, maior dgnifjcsd»
do que o próprio compromisso de nlo-preUferaçio. Du
acordo com isso, a devida ênfase dai futuras negodaçeeg
seria dada. ao conceito ampliado de um "acordo interna**
cional de segurança, nuclear*' para, ao mesmo tempo, aa.
segurar a libertação mundial da guerra nudesr a impedir
a -Msserainsçlo das armas nucleares que, depois, põem em
risco aquela libsrtsçio.

' Além,das garantias de nio-prollferaçio • tegurençsi
nuelssr," o futuro tratado inclulrl, proviTSlmsnto, salva*
guardas contra a violaçio secreta do eonr-promlsso ds nas*»
-násmtosçlo. As salvaguardas snvelverlsra tanto a toa*
pseão periódica nas nações nio-nuclesres, como eontrõlsai
sBbrs a utllluçio dos materiais nucleares qus elaa adqui-
ram de outros países — isso a cargo, prafsrlvatoaaats, da
Comlssio Internselonst de Energia Atêsnka. Contudo, a
atual falta ds sxperiênda quanto I liupaeio periódica ia*
ral indica, possivelmente, a convsnlência da limitar a apro-
vnio, inicial de cliusuUs prsesutóriss dos dgnattrios
nao-nudeares a uma genersllzaçio, a ser cosaptetada pot
futuros acordos que determinam os detalhes doa eoati**-»
l«s e da Inspsçlo. Sem dúvida, as potências nuclsarss te*
rão qüe pagar um preço adequado pelas salvegusrdai aa*
gundo às quais as nações renunclsntes nao se dadiesrao
ao desonvolvlmento secreto. E isso seri bem pago, pois
quinto/mais fór adiado o acordo de nio-proHfsrsçio-
maior ssrio preço da concordância das nações nio*
nucleares pela renúncia nuclear permanente.

A LONGO PRAZO: REDUÇÕES DE ARMAS

Desde que os Estados Unidos puseram fira k n Guerra
Mundial com armas nucleares, a posse de bombas nuclea-
res'foi considerada pelos norte-americanos como uma van*
tagem nacional. Nlo só a bomba acabou com a guerra,
como a ameaça ou insinuação de seu uso contribuiu, na
década de 80, para conter a atividade militar chinesa no
Extremo Oriente e, talvez, mesmo para evitar a agresslo
soviética em Berlim.
.< Hojo em dia, no entanto, a Importinda na eapseb
dade nuclear dos Estados Unidos nv prevenção ou ti-
tinção de um conflito de armas convendonds se anulou,
conforme nos lembram, diariamente, os despachos do
Vietnam. A União Soviética e os Estados Unidos estio";
agora, na mesma condição de dois vlxlnhos que coloca-
ram dinamite um debaixo da essa do outro a estio des».
tes de que ligando o comutador de um circuito aciona-
rio o comutador do outro. No momento em que a China
obtiver uma capacidade destrutiva comparável, verse-ft
que as armas nucleares, mesmo- para as grandes potên-
cias, representam .mais responsabilidade do que vanta-
gem. A .utilidade da possa da bomba seri, sntio, somente
a de estar em condições de Inibir um ataque nuclear —
o que poderia ..ser'garantido multe melhor, slmplasmsnta
através da eliminação universal ds todas as armas nudsa-
res. E, para as nsções que nlo possusra armas nucleares,
o. prolongamento da existência de srmas nucleares anula
até mesmo o mínimo dgnlflcado d» coibido. Assi-v -i
uma avallscio suave a da que um tratado da nto-proli-
feraçio se. tornaria cada vas mais instável, a nlo.sar
que ás potêndas nucleares levassem em conta s legitima
reivindicação de que elas próprias comecem a progredir
no sentido do desarmamento quanto is srmas nudesre».
Êsse Início eatá sendo, sgora, exigido por algumas nações
nio-nucleares, que o reivindicarão, crescentemente, ma
próximos anos. Sus obtenção serviria, na verdade, ao in-
terêssè de todos os países.

Quando se toldarem ss reduções nos armamentos
nudeares, é provável qus as primeiras se dario nas srmas
táticas, aptes dò que nss srmas estratégicas. A escada da
escalada nuclear teto, adma ds tudo, uma lógica dupla*
Por ter degraus separados, sla tende a impedir uma de»
traição recíproca desenfreada, em virtude dos escalões
que a precedem. Mas, ao mesmo tempo, existe sempre'o
perigo de que uma escalada, ums vez toldada, pressa-
gulrá. De aeôrdo com. isso, ê de grande importinda quo
o degrau mais baixo da escada sejs, tanto quanto po*
slvel, o chio. t por esta' raiio que as armas nudeares
táticas apresentam a maior ameaçado atear o Incêndio
nuelear total. Desenvolvida no.campo, seu uso pode sar
multo facilmente racionalizado, mesmo aquém da absoluta
neeessWsda nas difíceis situações de combate.

Em qualquer situação atual do conflito sério, as armas
nucleares táticas parecem: nlo ter. utilidade slgniflcativav
Em qualquer caio, os riscos de sua utllluçio — resul*
tando, possivelmente, na escalada nimo i luta cstratéglea
— excedem em multo qualquer hipotético valor militar,
Assim, o desarmamento nuclear deveria começar, própria-
mente, pelas armas táticas, uma vez que se constate qut
elas se tomaram multo perigosas para serem empregadas»
de maneira útil, no combate.

O desarmamento nuclear ainda nlo está, porém, na
agenda. Pois a tarefa, sgora, é progredir na llmltaçio
dá proliferasse a no controle dss srmas nucleares, uma
tarefa que requer novo, progresso na compreensão pú*
blica das questões du armas nudeares. .Devemos reco-
nhecer, mais claramente, que a exurtênda de armas
nudeares se tornou uma responsabilidade perigou paia
todos os países, inclusive os Estados Unidos; o devemos
enfatizar nosso compromisso am altlmar a eliminação to-
ternacional de todas as armas de destruição madça. So
nós acreditarmos é agirmos de acordo com o que afir-
mamos, ainda sxiito esperança de que o elube nuclear
possa ser restrito aos ssus cinco membros atuais a da
quo aquela habilidade política subjugue «sus assustado-
ras armas, antes qua alas destruam ou cscrarteeia a d-
vilinçio que u criou.

A
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>T',' Homem do Oeste: Gary Cooper, Julie London

' "0 diretor que mais tenho estu-
dado — meu diretor /arorito — é John
Ford. Em um só plano; éle apresenta
malt depressa do que qualquer outro
o ambiente, o conteúdo, o per-onaoem.
Ford tem a mais amplo concepção vi-
suai das coisas — e eu creio na con-
cépção visual das coisas. O choque de
um só pequeno plano que possa fazer-
nos entrever toda uma vida, todo um
mundo, é incomparavelmente mais im-
portanto do que o mais brilhante dos
didloaos". Ao exprimir assim a sua
admiração por Ford, confessava-se An-
íhony Mann o seguidor atento e sem
a pretensão de alcançar a Unha do ini-
pualável mestre. £ na sua franqueza,
na humildade relativa daquelas 'pala-
vrai, está a explicação de muitas entre
as vitórias do dneasta. *

São fordianos,. não precisamente no
espirito ou não' tanto no espirito quan-
ío na admirável simplicidade da forma,
os expressivos westerns realizados por
Aíann a partir de DeviPs Doorway (O
Caminho do Diabo). Como Ford — e
também como Walsh, Hathaway ou o
de repente extraordinário George Mar--hall; e como, entre os de tua gera-
ção, os também fordianos John Stur-
ges e Budd Boetticher — teve An*
thony Mann, a quem o dnenut não
Um jnais, o sentido básico da aventu-
fa, sempre tratada por sua câmara
com ajuda naturalidade. E essa aven-
tura tanto podia assumir um caráter
vertiginoso, no qual o incidente e qua-
se a disparada predominasse, como po-
dia caminhar em outro passo, numa
progressão lenta, trágica, inexorável. ,
No primeiro caso, agrupam-se oi wes-
terns de Mann escritos por Borden
Chase — Winchester -73, >Bend «of the.
Rlver, The Far Country; no segundo,
o* escritos por Philip Yordan, como
The Man from Laramie e The Last
Frontier, mas especialmente The Tin
Star (roteiro de Dudley Nichols) e o
concentrado, uitratenso Man of the
West, o mais atípico de seus westerns
(não considerando Cimarron, não ri-
gorosamenfe um western), e, além (ou
por cauta) disso, um exercido erótico
acima do paralelo clássico traçado por
King Vidor com Duelo ao Sol.

A carreira de Anthony Mann, como
a de quase todos os melhores dne-
a*»<uu íéz-se seni predpitoção, quase
tem làltot, numa ascensão gradativa,
atravessando ot- gêneros tradictonais,
palmo a palmo4, até a conquista de/i-
nitiva do espdçd dnematogr&ftcò. Fo-
ram 25 arío», • 38 filmes o (3ífa fc^
inacabado), muitos deles de aprendizado
e outros, ji Mann^unhditeior. de ciasse
comprovada, foram obrai- de xompro-
mitto com a motion pioture industry,
nem por isso necessariamente médio-
cret tôdat elas — émtwa nada de bom
seja possível reconhecer em The Fali
of Roman Emplre e The Heroes of Te-
lemarfc, as duas últimas .de Mann, nem
ainda em Strategic Air Comand e Se-
renade, situadas cronologicamente en*
tre os tvestetns da grande fase Uni-
ver-al & Columbia. Mas não seria acon-
selhdvjel supor que Mann, ao morrer,
estava ji em decadência! se seus dois•lltimo* filmes estão entre o» piores de
sua carreira, o fato se prende a quês-
toes de produção: ao concordar em di-
rigl-lot, sábia Mann o tipo de compro-
misio que estaria saldando.

Nessa obra irregular e importante,
muitos titulos qualificam Anthony
Mann entre os mais competentes entre
isses diretores que só é (ou era?) ca-
pa? dè' pródurir o dnema americano
(ou melhor, hollywoodiano). Qualquer
gênero, qualquer elenco, qualquer estú*
diOi às vizet, mesmo o roteiro pode ser
comum — o brilho que estava faltando
surge depois, indefectivetmente, se o
diretor-empenhar no filme a sua vitali*
dade, o' seu talento, dquela "concep*
ção visudl das coisas"; Mann foi, con-
festadamente, um desses diretores. E
foi, ainda, capaz de obter resultados
eloqüentes sob produtores tão infecun-
do* como Aaron Rotenberg, Sam Zlm-
laUtt e Willtóbi. Ooetz. Ao tornar-te
também produtor -. associando-se, na
Securitu Pieíures, ao escritor Philip
Yordan, o diretor William Berfce e o
produtor. Sidney Hórmort — não mudou
Mann a maneira de. pensar. Os dois
filmes que dirigiu para sua própria em-
prísa — Men in War e God's Ldttle
Acre — estio entre os melhores de sua
carreira. <

Anthony Mann, roteirista: Follow
Me Quletly,! dirigido por Kichard Fieis-
cher em 1949. ••

São atribuídas a Anthony Mann as
cenas do incêndio de Roma, de Quo
Vadls, versão: dirigida em 1951, por
Meruyn LeRoy. Nate-se que Mann ja-
mais foi cogitado para a direção do mo-
numental espetáculo; antes de*LeRoy,
a MGM havia convidado John Huston,

. que recusou a incumbénda. Inadmissi-
vel pensar que Mann, ém 1951, tendo
já realizado Winchester 73, pudesse
aceitar a função de diretor de segunda
unidade, mesmo no caso de Quo Vadls,
uma super superprodução.

* Em 1959, Mann trabalhou na pre*
paração de Spartacus. Ao ser iniciada
a filmagem, discordando da orientação
imposta por Kiric Douglas, protagonis-
ta e produtor, Mann deixou o set, logo
iruostitulndòrò Stonleu Kubricfc.;=">¦.* f • !: .'"•:>:¦".'•: Si'.'.':

FILMOGRAFIA
AÜTONIO MONIZ VIANNA
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Filmes dirigidos por Antkony Mann (conclusão)
C) M-furMadf
1950 — WINCHESTER 73 / idem — Produção: Aaron Ro-

senberg » Roteiro:, Éorden Chase e Robert L. Ri-
chards — baseado em Blg Gun, de Stuart N. La-
ke * Fotografia: William Daniels * Direção musi-
cal: Joseph Gershcnson • Assistente de direção:
Jesse Hlbbs * Intérpretes: James Stewart, Shelley
Wlnters, Dan Huryea, Stephen McNally, Millard
Mitchell, John Mclntlre, Charles Drake, Jay C.
Flippen, W1U Geer (Wyatt Earp), Rock Hudson,
James Miulcan — Universal, 86 minutos.

1950»-- JHE FVWBS / A^naa em Fúria — Prodrigo Hall
B. Wallls-* Rote'lro:"Charles Schnee — bastado em

. história da NivenBuseh *-'jtografia: VlcTor Mil-
¦ ner 'Música: íranz, Waxman * Assistente de dire-

•ção: Chico Day • Intérpretes: Barbara Stanwyck,
Wendell Corey, Walter Huston, Gilbert Roland,. ju-
dlth Anderson, Thomas Gomez, Albert Dekker,
Wallace Ford,,' John Bromfièld, Frarik Ferguson.
BlanèhéYürka."—' Parâmount, ¦ 109 minutos.

1951 — f HE TÀLL TARGET / Conspiração — Produção
Produção: Riehard Goldstorie * Roteiro: George

Worthlng Yates — de história de sua autoria e
Geoffréy Homes * Fotografia: Paul C. Vogel * Mú-

. sica: NeweU Kamlln. * intérpretes: Dlclc Powell,
. . Paula Ràymond, Adolphe.Ménjpu, Marshall Thpmp-

soh, WU1 Geer, Ruby Dee, Rlchard Robèr. — MGM*
^8.minutos, '•,,'.:

1952 — BENÒ ÒF THE RiyÉR / E o'Sangue Semeou a
Terra — Produção: Aaron Rosenberg • Roteiro:
Borden Chase — baseado em Bend of the Snake,
de Bill Gulick. .*• Fotografia (Tecnlcolor): Irving
Glassberg ..*• Música: Hans J. Salter • Cenografia:
Nathan Juran «.Intérpretes: James Stewart, Ar-
thur Kennedy,. Julia Adams, Rock Hudson, Lóri
Nelson, Jay C. Flippen, Howard Petrie, Chubby
Johnson, Frank. Ferguson, Royal Dano, Jack Lam-
bert; Henry Morgan, Stepin' Fetchit. — Universal,
91 minutos.

195» — THE NAKED SPUR / O Preço de um Homem —
. Produção: William W. Wrlght * Roteiro: Sam Rol-

fe, Harold Jack Rloom • Fotografia (tecnlcolor):
William C. Mellor • Música: Bronislau Kaper
•Assistente de direção: Howard W. Koch • Intér-
pretes: James Stewart, Robert Ryan, Janet Leigh,

,Ralph.Meeker, Millard Mitchell. — MGM, 91 mi-
nutos. • .

1953 — THUNDER BAY / Borrasca — Produção: Aaron
Rosenberg * Roteiro; John Michael Hays, Gilbert
Doud — de história da George W. George e Geor-
ge F. Slavin » Fotografia (tecnlcolor): William Da-,
niels ? Música: Frank Skinner • Interpretes: Ja.
mes Stewart, Joanne Dru, Dan Duryea, Gilbert
Roland, Jay C. Flippen, Mareia Henderson, Anto-
nio Moreno, Henry Morgan, Robert Monet. — Uni-
versai, 103 minutos.

1954 — THE GLENN MILLER STORY / Música e Lágri-
mas — Produção: Aaron Rosenberg * Roteiro: Va-
lentlne Davies, Oscar Brodney — baseado na vida
de Glenn Miller. * Fotografia (Technipolor): WU-
liam Daniels * Direção musical: Joseph Gershen-
son * Asslstérlcia musical: Henry Manclni * In-

. térpretes: James Stewart, June Allyson, Charles
, Drake, George Tobias, Slg Rumann, Henry Mor-

gan, Irving Bacon, Barton MacLane, Louis Arms-
trong, Francês Langford, Gene Krupa, Ben Pol-
lack. — Universal, 118 minutos.

1954 -- THE. PAR COUNTRY / Região do ódio — Produ-
, ção: Aaron.Rosenberg * Roteiro: Borden Chase —

baseado em Ald-ir Guleh*, de Ernest Haycox * Fo-
tografia (Technlcolor): William Daniels * Direção
musical: Joseph Gersherison • Intérpretes: James
Stewart, Ruth Roman, Corinne Calvet, John Mc-
InUre, Wfclter Brennan, Jay C. Flippen, Henry
Morgan, Steve Brodle,, Royal Dano, Jack Elam,
Robert Wllke, Chubby Johnson, Eddie C. Waller.
Gregg Barton, Eugene Borden..— Universal, 97
minutos.

1955 — STRATEGIC AIR COMMAND / Comandos do Ar
Produção: Samuel Briskin * Roteiro: Valentine

Dávles, Beirné Lay Jr. — história de Beirnè Lay
Jr. « Fotografia (Technlcòlor/VistaVision): William
Daniels * Fotografia aérea: Thomas Tutwiler *
Música: Victor Young * Intérpretes: James Ste-
wart, June Allyson, Frank Lovejoy, Barry Sullivan,
Alex Nicol, Jay C. Flippen, Bruçe Bennett, Henry
Morgan, James Millkan. — Warner Brothers, 114
minutos.

1955 — THE MAN FROM LARAMIE / Um Certo Capitão
Lockart — Produção: William Coetz • Roteiro:
Philip Yordan, Frank Burt — baseado na novela
de Thomas T. Flynn, publicada no Saturday Eve-
nlng Poit * Fotografia (Technicolor/CinemaSco-
pe): Charles Lang * Música: George Duning • As-
sistente de direção: William Holland r Intérpre-
tes; James Stewart, Arthuh Kennedy, Donald
Crisp, Cathy 0'DonnelI, Alex Nicol, Aline. Mac-
Mahon, Wallace Ford, Jack Elam, James Millican,
Gregg Barton, John War Eagle. — Cólúmbia. 104
minutos.'

1956 — THE LAST FRONTIER / O Tirano da Fronteira
— Produção: William Fadiman * Roteiro: Philip
Yordan, Russell S. Hughes — baseado em The
Gllded Rooster, de Riehard Emery Roberts * Fo-
tografia (Technieolor/CinemaScope): William Mel-
lor 'Música: Leigh Harline * Assistente de dire-
ção: Sam Nelson * Intérpretes: Victor Mature,
Anne Bancroft, Guy Madison, Robert Prestou, Ja-
mes Whitmore, Peter Whitney, Pat Donde, Guy
Williams, Mickey Kunh. — Columbia, 97 minutos.

1D56 — SERENADE / Serenata — Produção: Henry Blan-
..  

'ke.* 
Roteiro: Ivan Golf, Ben Roberts, John Tjyist

v.. — baseado no romance de James M. Cain * Foto-
grafia (Warnercolor): J. Peverell Marley ? Música:
Nicholas Bridzsky, Sam Cohn * Intérpretes; Mario
Lanza, Joan Fontalnc, Sarita Montiel, Vlncent Pri-
ce, Joseph Calleia, Vince Edwards, Harry Bellaver,
Edward-Platt. — Warner Brothers, 120 minutos.

1956 — MEN IN WAR / Os que Sabem Morrer — Produ-
. ção:.Sidney Harmon * Roteiro: Philip Yordan —
baseado em Day Wlthout End, de Van van Praag
Fotografia: Ernest Haller ? Música: Elmer Berns-
tein ? Intérpretes: Robert Ryan, Aldo Ray, Robert
Keith, Nehemiah Persoff, James Edwards, Philip
Pine, Vic Morrow, L. Q. Jones, Anthony Ray, Adam

,. Davis. — Sccurity/United Artists, 101 minutos.
1S57 — THE TIN STAR / O Homem dos Olhos Frios --

Produção: William Perlberg, George Seaton • Ro-
teiro: Dudley Nichols — de história de Barney
Slater e Joel Kane * Fotografia; Loyal GriggsMúsica: Elmer Bernstein * Intérpretes: Henry
Fonda, Anthony Perklns, Betsy Palraer, Michel Ray,
Neville Brand, John Mclntlre, Mary Webster, Ho-
ward Petrie, Lee Van Cleef, Peter Baldwin. —
Paramount, 93 minutos.

1957 — GOD'S L1TTLE ACRE / O Pequeno Rincão de
Deus — Produção: Sidney Harmon * Roteiro; Phi-

. . lip Yordan — do romance homônimo de Erskine
Caldwell * Fotografia: Ernest Haller • Música: El-
mer Bernstein * Intérpretes: Robert Ryan, Tina
Louise, Aldo Ray, Buddy Hackett, Jack Lord, Fay
Spain, Vic Morrow, Helen Westcott, Lance Fuller,
Rex Ingram, Michael Landon. — Security-United
Artists, 120 minutos.

1958 — MAN OF THE WEST / Homem do Oeste — Pro-
dução: Walter M. Mirisch ? Roteiro; Reglnald
Rose — baseado em The Border Jumpers, de Will
C. Brown * Fotografia (DeLuxe/CinemaScope):
Ernest Haller * Música; Leigh Harline • Intérpre-
tes: Gary Cooper, Julie London, Lee J. Cobb, Ar-
thur 0'Connell, Jack Lord, John Dehner, Royal

. Dano, Robert Wllke, Jack C. Williams, Frank Fer-
¦ guson. — Mirisch-Ashton-United Artists, 103 mi-

nutos.
1960 — CIMARRJON / Idem — Produção: Edmund Graln-

ger * Roteiro: Arnol Schullman — do romance ho-
mônimo^de Edna Ferber * Fotografia (Metrocolor/
CinemaSscope): Robert L. Surtees • Música: Franz
Waxman • Intérpretes; Glenn Ford, Maria Schell,
Anne Baxter, Arthur 0'Connel, Russ Tamblyn, Da-
vld Opatoshu, Mercedes McCambridge, Vic Mor-
row, Aline MacMahon, Robert Keith, Henry Mor-
gan, Charles McGraw, Edgar Buchanan, Royal Da-
no, L. Q. Jones. — MGM, 145 minutos.

1961 — EL CID / idem — Produção: Samuel Bronston
Roteiro: Philip Yordan, Fredric M. Franck • Con-

selheiro técnico: Ramon Menendez Pidal • Foto-
grafia (Technicolor/Super.Technirama): Robert
Krasker * Direção de segunda unidade; Yakima
Canutt, * Música: Miklos Rozsa ? Cenografia: John
Moore, Veniero Colasanti • Intérpretes; Charlton
Heston, Sophia Loren, Genevieve Page, Raf Vai-

. lone, John Fraser, Gary Raymond, Hourd Hatfield,
Doyglas Wilmer, Frank -hring, Herbert Lom, An-
drew Cruischsank, Christopher Rhodes, Massino
Serato, Fausto Tozzl, Michael Hordern, Ralph Tru-
man. — Samuel Bronston/Distrituição no Brasil
pela Allied Artists, 185 minutos.

1963 — THE FALL OF THE ROMAN EMP1RE / A Queda
do Império Romano — Produção: Samuel Brons-
ton * Roteiro: Ben Narzman, Philip Yordan * Con-
selheiro técnico: Will Durant * Fotografia (Tech-
nlcolor/Ultrapanavision): Robert Krasker • Dire-
ção de segunda unidade: Yakima Canutt, Andrew
Marton * Música: Dimitri Tiomkin * Cenografia:
John Moore, Veniero Colasanti * Intérpretes: So-
phia Loren, Stephen Boyd. Alec Gulnness, James
Mason, Christopher Plummem, Anthony Quayle,
John Ireland, Mel Ferrer, Eric Portman, Ornar
Shariff, Douglas Wilmer, Norman Wooland, Peter
Damon, Guy Rolfe, Finlay Curie, Michael Gwynn,
Lena Martens. — Samuel Bronston/distrlbuição no
Brasil pela Paramount, 185 minutos.

1965 — THE HEROES OF TELEMARK / Os Heróis de Te-
lemark — Produção: S. Benjamin Fisz * Roteiro:
Ivan Moffat, Ben Barzman • Fotografia (Pathéco-
lor): Robert Krasker * Música: Malcolm Arnold

Intérpretes: Kirk Douglas, Riehard Harrls, Ulla
Jacobson, Michael Redgrave, David Weston, Anton
Driffing. — Bento Film/Columbla, 126 minutos.
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Estratégias

negociações de paz. Lançou o país numa guerra não de-
clarada contra o Vietnam do Norte, atitude que viola as
tradições históricas americanas. A exceção do conflito
com o México, em 1846, os EUA só combateram quando
previamente atacados ou em resposta à agressão contra
aliados seus. Isto, excluindo "ações policiais" na América
Latina, China imperial, Libano, Filipinas, Grécia "etc, em
que tropas foram usadas em lutas setoriais, ou de dura-
ção a prazo fixo.

Os bombardeios de civis, o napilm, as bombas da
fragmentação, as expedições punitivas que varrem do ma-
pa aldeias inteiras no Sul, dão a guerra uma dimensão
de horror Inconciliável com os professos objetivos pacifi-
cos dos KUA Não se trata de negar as violências do
Vietcong, o que seria igualmente ridículo. Ambos os lados
cometem atrocidades, com vantagem para os americanos
em virtude de sua superior proficiência tecnológica.. A
menos, entretanto, que sejamos pacifistas, temos de con-
siderar as motivações e optar por um dos dois campos.

Depois de uma extensa guerra antlcolonlalista, os
vietnamitas expulsaram os franceses e conseguiram em
Genebra garantias fornlais de eleições livres que unifica-
riam o país sob um só governo. Em 1954, o presidente
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Paulo Francis

Eisenhower recebeu relatórios do Departamento de Esta-
do e da CIA informando-lhe da vitória nas urnas de Ho-
Chi-Min com a pluralidade de 80 por cento dos votos.
Daí municionou e financiou o falecido Ngo Diem, chefe de
um grupo de oligarcas católicos; estes, via um golpe de
Estado, apossaram-se do chamado Vietnam do Sul. A Fren.
te de Libertação Nacional surgiu em resposta i viola-
ção do convencionado em Genebra (os EUA nio assina-
rara o documento). Reúne nacionalistas de todos os tipos,
inclusive comunistas. Não está em absoluto subordinada
ao Vietnam do Norte, ao contrário do declarado pelo ge-
neral Westmoreland, os estrategistas do Pentágono e De-
partamento de Estado. E muito menos o Vietnam do Norte
recebe ordens de Moscou ou Pequim.

A aliança de Ho Chi Min e os dirigentes da FLN
é um fato, mas nem por isso deixam de existir entre
eles diferenças estratégicas e táticas. A FLN aceitaria
um governo democrático e autônomo no Sul, que seria
rpenas tolerado pelo Norte; isto, se houvesse a retirada
integral de tropas estrangeiras do pais. Na trégua de
janeiro dêste ano, o governo de Hanói admitiu a possibl-
lidade de negociações com os EUA, impondo como con-
dição prévia e única o término dos bombardeios. Foi
contestado, de Imediato, pelo vice-presidente da FLN, que
exigiu a promessa de saida dos americanos como base
para o início das conversações multllaterals. (Ambos os
grifos são do porta-voz da FLN).

A força da resistência vietnamita apóla-se mais no
caráter nacionalista e civil da guerra do que no comu-
nismo. Cabe um paralelo com a luta pela libertação ar-
gelina, por exemplo, quanto ao élan popular e sua in-
fluência sôbre os seus líderes. Não existem camadas so-
ciais representativas favorecendo o interventor estran-
geiro e sua claque militarista indígena, ao contrário do
ocorrido no Libano, em 1958, na Indonésia em 1966 (aqui
sem a Invasão ocidental), ou na Espanha, em 1936. Os
nacionalistas anti-FLN e anti-Hanói são também antiame-
ricanos. Nunca apareceu entre eles uma liderança civil
pró-EUA. Caso existisse, nós teríamos ouvido falar dela
a exaustão, até a náusea propagandistica. Foi para pro-
duzi-la que o Sr. Bunker foi nomeado embaixador de
Washington em Saigon.

Também as relações do Vietnam do Norte com a URSS
e China são marcadas pela ambigüidade, Ho Chi Minh não
é Kadar, nem fêz sua revolução com tropas soviéticas ou
chinesas. Está no nivel de Mao e Tito. Trata-se de um
herói nacional e tem controle absoluto sôbre o Partido
Comunista de seu pais. Depende, por certo, do auxilio
material da URSS e, em ponto bem menor, da China, mas,
até o momento, quem dirige a guerra é êle. Não quer para
sua gente o destino da Coréia, em 1953, ou de Cuba, em
1962, quando as superpotências negociaram por cima da
cabeça dos lideres das zonas contestadas pelos EUA Sofre
as conseqüências do conflito sino-soviético, desintegrador
da unidade ideológica do mundo comunista e fator do en-
fraquecimento revolucionário do Sudeste da Ásia e em
outras regiões. Ho Chi Minh perderia a independência se
os americanos entrassem no Vietnam do Norte, pois não
teria meios militares de resistir aos invasores, mas essa
questão, por enquanto, permanece objeto de especulações.

Indaga-se por que os soviéticos não enviam mísseis
ofensivos e bombardeiros ao Norte, limitando-se a fome-
cer-lhe um grande sistema defensivo. Tais armas de ataque
poderiam danificar a estética daquelas fotografias que
embelezam o Time esta semana, sem ferir a população
civil no Sul, segregada (por motivos vários) do pessoal e
instalações militares dos EUA Provavelmente, Ho Chi
Minh e os soviéticos hesitam da mesma forma que John-
son em estender a guerra, embora, no caso, a cautela ame-
ricana seja mais rendosa em poder de destruição. De
qualquer forma, é concebivel que uma agressão maciça
às bases do Sul mobilizasse a opinião pública americana
em favor da invasão do Norte. Diante dessa possibilidade,
Hanói e a FLN preferem jogar na crescente deterioração
política de Johnson.

O racicínio vietnamita não carece de lógica. Núm
artigo publicado no CORREIO DA MANHA (28-4-67), co-
ligi dados oficiais sôbre as dificuldades econômicas dos
EUA, ante; a evasão de suas reservas ouro para a Europa
e o déficit no balanço de pagamentos, previsto para êste
ano, de 3 bilhões de dólares. A guerra no Vietnam é um
dos fatores centrais da drenagem de dinheiro que pode-
ria ser aplicado em obras sociais, na manutenção dos atuais
níveis de impostos, etc. Com seu inevitável agravamento,
algumas medidas draconianas de taxação e contencionis-
mo são inevitáveis. Nada que leve a nação à ruína, mas o
bastante para baixar mais o já desinchado prestigio de
Johnson, obtido à custa da plataforma relativamente pa-
cífica e civilizada que opôs a Goldwater, em 1964. E um
presidente desmoralizado não teria condições de unir o
país na imprevisível aventura de anexação do Vietnam e
de um face-a-face com a China. Não existe outra estra-
tcgia presente para os vietnamitas, exceto o retorno
ignominioso i senzala colonialista ou aos riscos da guerra
total.

Os americanos destruíram a base de Migs em Hoa
Lac, a 30 quilômetros de Hanói. Os aviadores não avis-
taram os aviões norte-vieanamitas, limitando-se a bom-
badear a pista e demais instalações do aeroporto. Presu-
me-se que os Migs estejam na China. Lyndon Johnson diz-
se num dilema. Gostaria que seus bombardeiros redu-
zissem o Vietnam do Norte a escombros sem serem abatidos
por caças adversários, mas a peçonha comunista é fértil.
a governo dos EUA já cogita de perseguir a força aérea
do inimigo em território chinês. Seria o inicio da III
guerra mundial.

Time publicou fotografias a 4 cores de algumas bases
americanas no Vietnam do Sul. São esplêndidas. O país
está desenvolvido para efeitos militares. A morte de um
vietcong custa 365 mil dólares ao contribuinte americano.
Art Buchwald sugeriu que se entregasse o dinheiro aos
vietcongs vivos; assim, escolheriam a liberdade. Sua pro-
posta não foi aceita, pois têm laivos de sanidade.

O senador George McCovern (Dakota do Sul) defi-
niu a situação num discurso: "Quando contarmos os mor-
tos sôbre a terra devastada, não teremos conquistado na-
da." Jules Feiffer: "Vivemos numa sociedade que se es-
candaliza co ma LSD, mas aceita o napalm." Walter Lip-
pmann conta que propôs a Churchill, em 1942, a convoca-
ção de um general inglês à Câmara dos Comuns para
justificar uma operação de combate. Churchill interrom-
peu Lippmann, manifestando repulsa ante a idéia de um
militar expor a politica do governo de Sua Majestade jun-
to aos representantes do povo, atribuição que considerava
da exclusiva competência do poder civil. Esse tipo de con-
versa, para nós, brasileiros, parece passar-se no planeta
Marte, mas ainda é inteligível no Reino Unido e nos EUA
Lippmann lembrou o episódio a fim de acentuar o cho-
que dos opositores civis à guerra do Vietnam, provocado
pela presença do general Westmoreland no congresso ame-
rlcano, definindo a política do país.

O discurso do general para os parlamentares é tam-
btím prova de fraqueza do governo. Lyndon Johnson per-
deu a credibilidade junto à opinião pública e a setores da
classe dirigente dos EUA. A maioria está insatisfeita com
a maneira como êle conduz a guerra. O povo quer mais
violência a fim de obter a paz ditada pela visão america-
na de mundo As elites sabem que isso é impossível sem
a invasão do Vietnam do Norte e o extermínio da FLN,
a maior força indígena do Sul. Johnson ainda permanece
indisposto a i: tão longe, pois há dúvidas de que possa
parar depois da "vitória", que concederia aos EUA a ge-
rência de um cemitério e colocaria as tropas americanas
nas fronteiras terrestres da China.

Johnson só tem certeza de que não pode recuar de
onde está, sem que o prestígio dos EUA como policial
anticomunista se esboroe no mundo subdesenvolvido. A
retirada americana do Vietnam acenderia o estopim da
guerrilha em toda parte onde o colonialismo e o feudalis-
mo se mantêm dominantes. As táticas intimidatórias de
Johnson, cujo objetivo era obter um arranjo de zonas à
maneira da Coréia, falharam e nada indica venham a sur-
tir efeito a prazo previsível. Se essa análise é correta, res-
ta ao governo dos EUA uma alternativa sombria: levar a
guerra às últimas conseqüências, ao genocídio dos vietna-
mitas, e daí passar ao confronto com a China; ou ter a
sua força interna corroída até a podridão pelo impasse
atual, pagando a pena econômica e eleitoral junto ao
povo americano. Nesse último curso, Johnson terá sua
carreira política encerrada em 1968, a menos que os re-
publicanos reincidam no erro de 1964 e apresentem como
candidato um simulacro de Goldwater.

Johnson está perplexo. Procurou manipular os fatos
sôbre sucessos militares que, se verdadeiros, não tiveram
até o momento o complemento político Indispensável às

A gargalhada

de Schiller

Haroldo de Campos

Por volta da Páscoa de 1804, Jôhann Heinrich Voss,
que se notabilizara pelas traduções alemãs da Odisséia
(1781) e da lliada (1793), escrevia a um amigo: "Que me
diz você. do Sófocles de Hoelderlin, Ou o homem é mesmo
maluco, ou finge sê-lo... Ainda há pouco, jantando com
Schiller e Goethe em casa dêste último, eu os regalei a
ambos com êste assunto. Leia então o Coro IV da Antlgone
— você precisava ter visto como Schiller ria; ou Antigone,
V, 21: "Was ists du scheinst eln rotes Wort zu íaerben"
("Que se passa? Tua fala se turva de vermelho"). Esta
passagem eu ofereci a Goethe como uma contribuição a
sua ótica..."

Em Julho do mesmo ano, o filósofo Schelllng escrevia
a Hegel á respeito dessas traduções e de seu autor, amigo
de ambos: "A versão de Sófocles demonstra cabalmente
que se trata de um caso perdido"."Um dos mais burlescos "produtos" do "pedantlsmo".
"Sé Sófocles tivesse falado a seus atenienses da maneira
tão desgraciosa, emperrada e tão pouco grega, como é
pouco alemã esta tradução, seus ouvintes teriam abando-
nado as carreiras o teatro". "Sob todos os pontos de vis.
ta. a tradução do Sr. Hoelderlin dos dois dramas de Só-
focles deve ter Incluída entre as piores". "Toca ao leitor
adivinhar ae o Sr. Hoelderlin sofreu uma metamorfose, ou
se éle quis satirizar veladamente a deterioração do gosto
do público".

Nestes termos — como tema para escárnio ou evl-
dência de lnsânia — repudiaram os contemporâneos do
poeta suábio suas traduções sofoclianas. E Hoelderlin so-
breviverla ainda por cerca de trinta anos à Incompreensão
de seus coevos, empurrado também por ela para a longa
loucura, vivendo em Tueblngen, num pequeno quarto cora
vista para o Neckar, referindo-se a sl próprio como o
"Senhor Bibliotecário" ou "ScardanellP, compondo poe-
mas fragmentários, dedilhando um plano do qual cortara
as cordas, t relembrando até o fim, até o ano mesmo de
sua morte, aquelas malsinadas traduções do trágico grego
("Eu tentei traduzir o Idipo mas o livreiro era um... !•* —
anotou o poeta no inverno de 1842-43, aludindo à incúria
de seu editor, responsável pelas incorreções tipográficas
que se somaram ao desfavor com que a obra foi recebida,
concorrendo para ágravi-lo).

Três anos antes da Primeira Grande Guerra, Norbert
vòn Hellingrath, do circulo de Stefan George, começou *
empreender uma reedição/revisão de Hoelderlin. Reava-
liando as atividades de tradutor do injustlçado poeta, afir-
ma categoricamente von Hellingrath: "Pela primeira vez a
forma lingüística da poesia grega, claramente compreen-
dida, foi transposta para a língua viva em uma nova for-
pia para ela constituída, sem sofrer, nessa passagem pelo
que lhe era estranho, adulterações como as introduzidas
por outros tradutores ao se. socorrerem de formas tra-
dicionais, sejam as da poesia pátria, sejam as da poesia
latina. A posição histórica dessas traduções corresponde a
sua significação para o presente: para aqueles cujo conhe-
cimento do grego nfio seja suficiente para uma total flui-
Cão do original, elas são a única via de acesso i palavra
• 1 Imagem grega* Só a «ma grande distância teguem-sa
as tentativas mais aproximadamente bem sucedidas de tra-
dutortt alemães: o Aoimtmrten de Humboldt e ainda o
Homero de Voss".

Em 1923, no ira famoso ensaio A Tarefa do Tradutor
(mais do que uma física, uma verdadeira "metafísica" do
traduzir), Wslter Benjamin nio tinha dúvidas em dizer das
versões hoelderllnianasi "Nelas a harmonia das línguas tf
tão profunda que o sentido é apenas tangido pela língua-
gem como uma harpa eólia pelo vento. As traduções da
Hoelderlin são protótipos do gênero. Elas estão, mesmo
para as mais perfeitas traduções dos respectivos textos
originais, como o protótipo para o tipo (...). Por isso
mesmo, ronda-as aquele Imenso perigo primordial de toda
tradução: os portais de uma linguagem tão ampliada •
tão completamente dominada ameaçam abater-se e emurar
o tradutor no silêncio. As traduções de Sófocles foram a
última obra de Hoelderlin, Nelas o sentido rola de abls-
mo em abismo até quase perder-se nas insondávels pro-
fundezas da linguagem".

No inverno de 1947-48, de retorno à Europa, Bertolt
Brecht dedicou-se a preparar uma versão da Antigone, de
Sófocles. Tomou então por base, deliberadamente, o texto
de Hoelderlin, slmplificando-o e adaptando-o às exigên-
cias da moderna oratlzação cênica. E deixou expressa à
margem de seu trabalho esta opinião: "A linguagem da
Antigone de Hoelderlin merece um estudo mais acurado
do que o que eu lhe posso agora dedicar, é de uma admi-
rável radlcaildade".

A fortuna bibliográfica das traduções hoelderllnianas
é, como se vê, exemplar. Da mofa supercillosa ou do la-
béu de desvario com que as receberam seus contemporâ-
neos até ao reconhecimento deslumbrado e reverente da
critica moderna, êste percurso ilustra uma fratura fun-
damental: com estas traduções, e sem que o advertissem
os que testemunhavam presencialmente o processo, peri-
mia subitamente toda uma concepção literária e fundava-se
a modernidade poética. A gargalhada de Schiller, na Hua-
tre companhia de Goethe e Voss, era- na verdade o epitá-
fio Irônico (na medida em que se desconhecia a si mesmo,
alegremente, como epitáflo) de uma determinada visão da
poesia e do decoram artístico por ela fiduciado. As mes?
mas traduções que o Oitocentos alemão tachou de "mons-
truosas" pela voz de seus escritores mais representativos e
reconhecidost o século XX Iria ressuscitar como marcos
modelares de seu gênero.

Mas o que havia de tão estranho nessas obras? Wolf-
gang Schadewaldt, aliando a competência de filólogo e he-
lenista à acuidade de quem sabe ser sensível aos aspectos
estéticos do problema, nos esclarece a respeito. O conhe-
cimento de grego de Hoelderlin era bastante limitado, mes-
mo considerando-se as condições dos estudos da especia-
lidade no seu tempo. Dal o ter êle incidido em freqüen.
tes equívocos de leitura e interpretação do texto original.
Ademais, o poeta se valeu de uma edição pouco recomen-
dável do texto de Sófocles e, para culminar, a edição de
suas traduções, como já ficou dito, está eivada de erros
tipográficos (Hoelderlin chegou a preparar uma errata pa-
ra o tdlpo Rei e, nas edições sucessivas, várias passagens
tiveram que ser reconstituídas por via conjetural). Tudo
isto não obstante, e depois de fazer uma resenha minuclo-
sa das falhas semânticas e sintáticas da tradução, Schade-
waldt remete-nos às palavras com que von Hellngrath de-
fine o resultado assim obtido: "Uma estranha mistura de
familiaridade com a lingua grega e compreensão viva de
sua beleza e de seu caráter, com o desconhecimento de
suas regras mais simples e uma total falta de exatidão
gramatical (...). Dificilmente a língua morta seria mais
familiar e viva para outra pessoa, dificilmente para ou-
trem seriam mais estranhos a gramática grega e todo o
seu aparato filológico. E Schadewaldt acrescenta, depois
de salientar que o cômputo dos erros hoelderlinianos não
significava dizer nem a primeira nem a última palavra
sôbre suas produções: "Quando êle, como tradutor, abriu
seu caminho próprio por terras completamente lntrilhadas,
deu passos inseguros e tropeçou. Todavia, pôde assim evl-
tar os caminhos batidos da tradução convencional, e com-
portou-se com originalidade em relação à palavra original
de Sófocles. Hoelderlin como tradutor de Sófocles pode
ser comparado àqueles escavadores do solo grego, despro-
vidos de formação sistemática, que se puseram a trabalhar
com seus próprios recursos, com o coração cheio de en-
tusiasmo e guiados por um grande Instinto: extraviaram-
se muitas vezes e destruíram muita coisa, conseguiram
contudo chegar até o fundo e pela primeira vez indicaram
aos pósteros o caminho para as descobertas". Ê que os
erros da Hoelderlin, dada a predisposição congenial do

poeta para com a sua tarefa, a tua privilegiada sintonia
com a essência do trágico, eram ERROS CRIATIVOS: "A

parcela preponderante dos erros.lingüísticos de Hoelderlin
é constituída por erros criativos: erros em parücularlda-
des do texto, por trás dos quais, não obstante, há uma ver.
dade geral, qual seja, a de que o erro do tradutor con-
duzlu a uma. nova e peculiar visão verbal, de sorte que,
por antecipação, o erro como tal foi criativamente obviado*.
Além da "compreensão comum", qúe vai do particular ao
geral e segura e gradativamente chega i essência, exista
outra, "uma genial compreensão antecipado»1*, a qual,
a partir de uma quantidade mínima de dados, penetra dl-
retamente no Centro e com uma capacidade objetiva da
premonição colhe o essencial", Esta maneira de compreen-
der, remata Schadewaldt, íôl a de Hoelderlin.

Nesta altura, é-se tentado i comparação entre Hoel-
derlln è esse outro altíssimo poeta-tradutor que * Erra
Pound. Se Hoelderlin é um indutor exegeta, praticando
uma espécie de tradução lltúrglca, transubstanclando a lin-
guagem dó original na linguagem da tradução conto o
oftclante-hermeneuta de um rito sagrado que procurasse
conjurar o verbo primordial (a' é assim que, no seu Hy-
perlon, antes de MaUarmé, o poeta suábio "lê" as estrelas
como letras, com as quais "o nome dos livros dos heróis
está escrito no céu"), Pound, ao contrário, é um tradutor
pragmático, lalco, exercendo a tradução como uma didática,
como unia forma crítlco-criatlya de reinventar a tradição,
Mas ambos se assemelham pelos resultados a qué, por dl*
verso caminho, acabaram chegando. "Traduzir a forma" é,
para ambos, um critério básico. Pound (em cujas traduções
de vários idiomas os achatara mais sisudos nunca ia
cansaram de respigir mlstranslatlons) propôs-se extrair
dos Ideogramas chineses, remontando aos elementos pido-
gráficos que os compunham, ás vibrações originais, abafa-
das pela rotina das repetições; assim, suprindo quag* qua
por uma especia de "empatla", de intuição revelado», suas
deficiências de sinólogo • teus conseqüentes equívocos
de leitura, conseguiu conferir a suas recriações uma fôr-
ca e' uma beleza qua as versões dos orientallstas mais
consplcuoi nem da longe possuíam (êle "Inventou a poesia
chinesa para o nosso tempo". Ellot dlxt). H. G. Porteus
explica-nos o processo de "afinidade eletiva" qua se passaentre a mente poundlana • o texto chinês; "O que é no-
tável a respeito du traduções chinesas de Pound é qua
elas tão freqüentemente consigam captar o espirito do
original, mesmo quando, como ocorre constantemente, va-
citem diante do texto literal ou o manipulem imperfeita-
mente. Sua peudo-slnologla libera sua clarividência la-
tente, assim como as peseudociênclas dos antigos multas
vezes lhes davam uma visão supranormal". No que toca
a Hoelderlin, uma característica de seu método de verter
é a literalidade exponenciada ao grau máximo, a litera-
lidade i "forma" (antes do que ao conteúdo) do original.
Trata-se de uma "auprallteralidade" na expressão de Sclu*
dewaldt (a aqui cabe recordar que o nosso Mário de An-
drade falava em "supertradução", 

para conceituar uma
tradução em que a "ordem de dlnamogenla" das palavrasdo original fosse captada). Assim, por exemplo, aquela"palavra vermelha" — aquela "fala que se turva de verme-
lho — que o instinto divinatório de Hoelderlin arrancou
do texto grego para a hilaridade dot comensals de Goethe(Vost, récordate, pfereceu-â ao mestra de Welmar como
aporta * tua farbenlehre...) aparece, na versão universi-
tárlà da Antigone (edições "Lês Bailes Lettres") como,simplesmente: "qualque propoi tt tourmente". o dlcioná-
lio Bàllly explica que o verbo kalkhaátno significa em gre-go "Ur a cõr «acura da púrpura", a que, em sentido ílgu-rado (sentido qua o dicionário expressamente registra pa-ra a pastagem sofocUana em destaque), quer dizer: "#stár
sombrio, estar mergulhado em reflexões, meditar profun-damente sôbre algo". Schadewaldt acrescenta: "A exprei-tão grega soaria numa Imitação literal: "tu purpurejtiuma palavra", tendo que "purpurejar" derivaria aqui dacôr vermelho-escura que assume o mar quando esti pró-xima uma tempestade. Hoelderlin escandalizou seus con.temporineos (inclusive os poetas...) porque, com intui-
Cão de poeta, preferiu à pálida convenção do sentido trans-lato a força concreta da metáfora original (a mesma quaPound, por seu turno, fêz emergir dos ideogramas léxico-llzados, lendo, por exemplo, segundo o método da Fe-nollosa, "Lady of azure thougth* onde o lingüista encon-traria tão-somente uma "qulet gllr"). Não há dúvida da• que o sentido palam-a-palavra do original assim se ra-refaz, sa hermetlza; mu a compulsão poética da língua-
gem, em contraparte, aumenta consideravelmente. Veja-saa concretuda tátil qut tém, em Dante, as "pérola dl co-lore oscuro", por exemplo, Inscritas no pórtico do Inferno.Segundo Walter Benjamin. ao lado du Notu para oDlvá Oeldental-Orlentsl, de Goethe, o que há da melhorem alemão em matéria de Teoria da Tradução são estuconsiderações de Rodolf PannwlU: "Nossu veraões, mel-mo as melhores, partem de um princípio falso. Pretendemgermanlzar o sánscrito, o grego, o Inglês, em lugar dasanscritlzar o alemão, greclzá-lo, angiiclzá-lo. Tem multomaior respeito pelos usos de sua própria lingua do quapelo espirito da obra estrangeira. (...) o erro funda-mental do tradutor é fixar-se no estágio em que poracaso, se encontra sua língua, em lugar de submetê-la aoimpulso violento que vem da língua estrangeira". Hoel-derlln (e Pound, que além de explorar os estratos plcto-gráficos do Ideograma, acentua em suu versões as pro-pensões sintáticas do inglês para a condição de idiomaisolante) não cometeu êste erro fundamental, quaisquerQue sejam as imperfeições de suas recriações de Sófocles.Na tradução de um poema, o essencial não H a reconsti-tuição da mensagem, mas a reconstituição do sistema dasignos em que está incorporada esta mensagem, da 'Infor-
mação estética", não da informação meramente semântica.Por isto sustenta W. Benjamin "que 

a má tradução deuma obra de arte verbal, entenda-se, caracteriza-se porser simples transmissão da mensagem do original, ouseja: a transmissão inexata de um conteúdo lnessendar
Goethe, nas citadas Notu, soube compreender muito

profundamente o problema, do ponto de vista teorétlco.Tanto assim que admite a existência de três tipos de tra-dução, e descreve o supremo e último estágio ou tipocomo aquele no qual se desejaria tornar a tradução idên-tica ao original, de modo que aquela não apenas fizesseas vezes dêste, mu lhe assumisse o próprio lugar. Nãodeixa escapar também o efeito de "estranhamento", porassim dizer, que ocorre nessa fase, quando o tradutoralarga as fronteiras de sua língua e subverte-lhe os dog-mas ao influxo da sintaxe e da moríologia estrangeirM;
nesse sentido escreve (Pannwitz toca no mesmo ponto):"Êste método de inicio encontra a mais viva reslstêncls;
pois o tradutor que se agarra multo de perto ao originalrenuncia até certo ponto k originalidade de sua nação adai resulta um terceiro termo ao qual é mister que o gostodo público comece a se adaptar». Pois Goethe, paradoxal-mente, e também Voss (que, para o criador do Fausto,seria um exemplo desse tipo ideal de tradutor) não enten-
deram as traduções de Hoelderlin que, na realidade, le-varam às conseqüências mais radicais esta concepção me-
todológica.

Esta incompreensão, pelai, proporções que tem, é extra-
mamente significativa, e deve nos advertir contra a re-
petição não criticada, automatizada, dos clichês da ava-
Ilação historiográfica. Se é lícito passar das alturas hoel-
derlinianas (tanto mais edificantes como paradigma quantomais excelsas e por isso mais alarmante o equívoco quaas rodeou) para um caso obscuro e modesto de nossa 11-
teratura — mas que, no âmbito dela, tem uma grandeimportância, pelo caráter premonitório que assume em
relação a uma teoria do traduzir moderna — não é* pos-sivel que se deixe transitar em julgado pela simples inér-
cia, sem maior exame, a fórmula "monstruosidades escri-tas em português macarrônico", veredicto com o qual Sil-
vio Romero Interditou ao decorum das belas letras pátriuas traduções do latim e do grego do admirável humanista
maranhense Odorico Mendes. Odorico que, com todas usuas passagens frouxas ou de mau gosto, produziu tam-bém altos momentos de poesia:

Pelas do mar fluctlssonentes praias.Purpúrlu morte o Imerge em noite tteura.
Cõr da noite, lie alutta a frecha ao nervo.
Na ação de disparar, tétrleo olhando.
Brilha puníceo a fresco entre a poeira.

Odorico (que Sousândrade chamou de "o pai rococô*0,
cujo labor era orientado por um sentido criativo de tra-
dução da forma (acusam-no de ter latinizado o portuguêsnas suas traduções do latim, e de o ter helenizado, nas do
grego, reparos que seriam havidos por Pannwitz e Ben-
jamln como provu da clarividência do tradutor...), me-
rece ter o seu legado reestudado a reconsiderado, Excer-
tos de suas versões serão indispensáveis numa antologia
da Poesia Brasileira de Invenção.
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AGÊNCIA AVENIDA

AV. RIO BRANCO, 185,
ESQ. ALM. BARROSO —

TEL. 52-6156 - REDE

. INTERNA

PELO TELEFONE

424323 - 42-7592
52-6156

AGÊNCIA
GOMES FREIRE

AV. GOMES FREIRE, 421
- Tal. 22-0037

AGÊNCIA

COPACABANA

AV.N.S. COPACABANA,
I60-A- TEL. 37-1832

AGÊNCIA TIJUCA

R. CONDE DE BONFIM,
406 - TEL. 34-9265

AGÊNCIA MÊIER

R. LUCÍDIO LAGO, 271

AGÊNCIA NITERÓI

AV. AMARAL PEIXOTO,

370 — LOJA 8 — TELS.
24431 - 24432 - 24433
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ÓRGÃO OFICIAL DO SINDICATO DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA GUANABARA

CENTRO 100

Id.liM

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS

PRAÇA CRUZ VERMELHA —
Ap. vazio, de frente c/ 2 gran-
des quartos, salSo, boa cozinha,
dependências, 12 mil de entrada.
Preço a vista: 26.000,00. Visitas
diariamente das 13 às 16 na Av.
Mom do Sá, 247 apto. 905. (5
por andar). Informasse» pelo
tel: 22-8642 das 8 ás llh. RO-
BERTO CONTE — CRECI 142.
PRAÇA CRUZ VERMELHA

Últimos apartamentos
residenciais à venda numa
rua tranqüila do centro, —
ampla sala, 2 ótimos quar-
tos sendo 1 reversível, ba-
nheiro e cozinha completos,
dependências de empregada
c| WC, play-ground e ga-
ragem. Todas as peças am-

fias, 
claras e de frente —

reco NCr$ 11.130,00 com
uma única entrada de NCr$
400,00 e o saldo em mensa-
lidades de NCr$ 150,00 sem
juros, venha ver na Rua
Carlos de Carvalho, 52 —
Inc. de IRMÃOS TOROS
LTDA. Informações, diária-
mente, no local da obra en-
tre 8 e 20 horas, Rua Car-
los de Carvalho, 52, ou no
Depto. de Vendas, na Av.
Graça Aranha, 174, sl. 516.
Tel: 32-5353 (CRECI 1161).

70602 100
CENTRO — Compro ou troco
apto, peq. prédio sem elevador.
Tel. 32-9450 — MEIRELES —
CRECI 264.

CENTRO — Vendo vaga ga-
rage na Rna 8enador Dan-
tu, 71, 5 mil à combinar. —
Tratar c| Freitas 52-3445.
CENTRO — Vendo ótimas
salas comerciais no melhor
loeal da Av. ¦¦ Pres. Vargas,
final de construção. Entrada
NCrS 3.80*,00. Tratar
CENTRO — Vendo dois prédios
Jtos. ou separados. Entrego va-
zio, frente para 3 ruas Mar-
cilio Dias e Senador Pompeu.
Tratar — OFIL — Av. Rio Bran-
co, 183, gr. 503. Tel. 52-5850 —
Creci — J — 238.
CENTRO — Vende-se grandecasa na Rua Ladeira do Faria
a vista ou a prazo em boas
condições mais informações à
Rua Joso Maurício, n.o 830 sl205. Penha. Tel. 30-9173. A. C.
fontes Creci 545.
CENTRO -, Apartamentonovos. Vastos, fa» mora-
du ou renda. Ainda temos
«jurto e sala separados, ba-
nheiro e cozinha completas.,
A*. Gomes Freire» 788.
Atendimento no loeal ou em
H. C. CORDEIRO GUERRA
& CIA. LTDA. Av. Rio
Branco, 173, 14.° andar —
T«l.: 31-1895. CRECI 706.

70376 100
CENTRO — Vendo apto. de sa-Ia e quarto conjugado, banhei-ro « kitch. Rua Taylor, 31 apto.
1101 — Sinal do 4 mil cruzs. no-vos — saldo em 10 meses. Verhoje no local ato às 12 horas.
S. Stockler — Av. Nilo Peçanha,
185 — e| 220/22. CRECI 117.
CENTRO — Vendo sala conju-
gada na Av. Rio Branco, 185apto 1914. Ed. Marques de Her-
vai. Preço 19 milhões a combl-
nar. Tratar 424471.

CENTRO — B. Fátima — Vendo
aptos. qto. sala e sala 2 qtos.Ia. locação a partir de 6.400 doentrada saldo 2 anos. Ver RuaRiachueio 271. Tratar SÉRGIOCASTRO, R. Assembléia, 40 12.»and. 31-0898, 31-3620. CRECI 22.
CENTRO — B. Fátima — Ven-do apto. qto. sala conj. banh.coz. pintura a óleo slnteco lus-três todo mobiliado c| geladeiraetc. Vazio. Ver R. Riachueio.
257, apto. 601, chaves c| porteiroTratar SÍRGIO CASTRO. R.Assembléia, 40, 12.» and. 31-3620,
31-0898. CRECI 22. _
CENTRO — Rua do Resen-
de. Apto, saleta, sala, qto,conj. banh. e coz, na alvena-
ria. Sinal NCrS 2.000,00.
Saldo em mensalidades. Inf.
OCEANO IMÓVEIS, Av. R.
Branco, 108, gr. 903 — Tels.:
42-7602 e 22-9690 (CRECI943).
CENTRO — B. FáUma — Obra
Alvenaria — Vendo aptos. qto.sala sep. e conj. sl entrada s|
parcelas intermediárias íimui.
40 meses prest. 192,50 outra
obra estrutura aptos. s| entra-
da somente 60 prest. mensais a
partir de 146,66. Ver R. Riachue-
Io, 241. Tratar SÉRGIO CASTRO,
R. Assembléia, 40, 12.» and. —
31-0698, 31-3629. CRECI 22.
ALDO MOURA LTDA. —
Loja e sobrado c| 320m2. R.
Alexandre Mackenzie, 76.
Prox. Pres. Vargas no me-
lhor local. 50 milhões. R. a
combinar. Ver no local. In-
formações; na SEÇÃO DE
VENDAS. Av. Cop. 583 8.°
and. Tel.: 37-9471. CRECI
353. — (N.B. Aceitamos ou-
trás modalidades de pag.).

CENTRO — Vendo c| telefone
apto. conjugado frento entrega
Imediata, Prédio mislo. Ver R.
Senador Dantas, 117 sl 2138. —
Tratar SÉRGIO CASTRO, R. As-
sembléla, 40, 12.o and. 31-3629,
31-0898. CRECI 22.
CENTRO — Ótimos apar-
tamentos em construção
bem adiantada, acabamento
esmerado com a garantia de
Pires & Santos S.A. Junto
ao centro comercial todos
com sala, quarto, banheiro
e cozinha americana. Escri-
tura pública imediata. Av.
Presidente Vargas 1733 —
Tratar na

ATENÇÃO — Centro. Neg. de
ocasião. Vende-se três apts. de
I e 2 q. Outro conj. de irente
cl tel. pi resid. ou esc. Trat. tel.
42-3498, 45.7396. C| A. MAGA-
LHAES. CRECI 895.
VAGA garagem no centro — Rua
Senador Dantas — prego barato

, financiado. Tratar lone 42-5734.
DEPOSITO — Vendo primei-
ra locação, 800 m2, loja e 2
pavs., escritório, etc., próxi-
mo Rodoviária nova. Tels-:
32-0052 c 82-1838.
CENTRO-'— Vendo prédio cl
grande loja e sob. p| ent. vazio,
próximo a praça Mauá, Terrenode 10 x 56 c| 2 frentes. Preço
NCrS 200 mil facultados. Tratar
c| V. LIMA. Av. Rio Branco,
156 s| 1801. T. 22-0387. Sind.
CRECI 90.
CENTRO — Entrega ime-
diata. Nâvo, vazio, somen-
te 3 p| andar, sala e quar-
to separados, demais depen-
dências. Ver local, Rua
Moncorvo Filho, 97, ap. 303
tratar pelos tels.: 52-7494
e 32-3813 — CRECI 838.

70636 100
CENTRO — Vendo á Rua Sen.Dantas, esq. Evaristo da Veiga,em prédio misto,, apto. ou esc.and. alto frente, mobiliado, ata-
petado, tel, ar cond. geladeiraetc. s| q. conj. b. e kit. Preço
NCrg 22 mil c| 50% facilitados.
Tratar cl V. UMA. Av. RioBranco, 156 s| 1804. T. 22-0387.
Sind. CRECI 90.

AOS BANCOS — Prédio
vazio, junto da Praça Tira-
dentes, vende-se com boa
loja e 3 pavs. à Rua da
Constituição, 6. 50% bas-
tante facilitado. Livre e de-
sembaraçado. Tel.: 22-8255
Sr. Ângelo.
ED. MUNICIPAL — Av. 13 de
Maio n.° 13 — Vende-se por
30.000.000 conjunto 2 salas com
sanitário. Chaves c| porteiro. —
Inf. tel, 4606 Petrópolis.
AMORA IMÓVEIS vende apto.
vazio fte. c| 5 peças e pintado
por 15. mil. Inf. 26-3198 e ....
32-3115 (CBECI 178).

16718 100

BAIRRO DE FÁTIMA —
Vende-se o apartamento n.°
401 dá Rua Cardeal Sebas-
tião Leme n.° 55 com quar-
to e sala conjugado quitch.
e varanda, muito amplo. Ver
no local e tratar tel: .
22-2421, prop. SANDRA.

68553 100
PRÓXIMO à Central do Brasil.
Vendo galpão novo com várias
salas para escritório anexos ter-
reno comi 17x290 apenas NCrS
550.000 a combinar 46-5044.
VENDE-SE apart. vazio Ãv\
Rio Branco 185 n.° 603. Preço
18 milhões sendo 15 milhões à
vista. Tratar proprietário tel.
27-5258.
VENDO — A Rua Cons. Josino
22, edi. c| loja e 2 and. Ent. va-
zio, área total 900m2, excelente
para Ag. Bane.,, peq. lnd. De-
pósito, Gráfica etc. Tel; 52-5951
CRECI 844.
CENTRO — Vendo sala de
Frente no Edf. Pres. Ken-
nedy. Tratar c| Santos Bah-
dar Inc. e Venda de Imó-
veis Ltda. Tels.: 52-7316 e
32-1810. CRECI 21.
CENTRO — Av. Rio Branco, pas-samos contrato de um conjunto
de salas c| 150 m2, finamente
decorado, telefone, móveis, ta-
pêtes e cinco aparelhos de arrefrigerados. Tels.: 23-5000 e
23-0175. Sr. Barreto. Creci 567.
GAMBOA — Casa pintada de
novo c| 2 qts. 2 s. c. b, área.
Ent. imediata. Ent 8 m. Rest.
250 mensais, Para ver cl Sr.
FIRMINO' na R. Pedro Ernes-
to 70 no horário comercial. Tr.
42-2294. PEREIRA.
SOLUÇÃO para sen problema
de estacionamento — Adqul-
ra vagas de garagens — para
pronta entrega — Rua Sena-
dor Dantas — próximo a ho-
téis. cinema» e sen escritório
— Para renda ou seu uso —
Informações VEPLAN IMO-
BILIARIA — Rua México —
148 s| 307 — Tels.: 52-2830 ou
22-6102 — J-107 — CRECI 66.

70603 100

CENTRO — Vendo prédio c| 2
lojas ocupadas s| contrato e so-
brado c| 4 qtos. e sala banh. co-
zinha • desocupado terreno 9,50 x
12,50. Preço 40 milhões finan-
ciados 3 anos. Ver R. Inválidos,
35. Tratar SÉRGIO CASTRO. R.
Assembléia, 40, 12.° and. 31-0898,
31-3629. CRECI 22.
CENTRO — Lojas e s| lojas
a preço fixo com pagto. fa-
cintado; na Urugualana, es-
quina Pres. Vargas. Tratar
c| SANTOS BAHDUR INC.
E VENDA DE IMÓVEIS
LTDA. Tels.: 52-7316 e ....
32-1810. — CRECI 21.

FÁTIMA — OPORTUNIDADE —
Conjugado — Frente — Entrego
Vazio — 12.000,00 novos c/ 40%
fac. Inf. 46-6648. CRECI 931.
CENTRO — Ay. 13 de melo, 47
Ed. Itu — Vendo conj., banh.
compl. e kit. pi resid. ou es-
critério. Inf. S. José, 48 s 505
C| SOUZA. CRECT 918.
CENTRO — Vendo os aptos.
219 C 2 salas, qto., 813 c/ sala
2 qtos. deps. empreg. entrega
Imediata. Ver R. Riachueio, 257.
Tratar SÉRGIO CASTRO, R. As-
sembléla, 40. 12.° and. 31-0898.
31-3629. CBECI 22.
PRÉDIO NO CENTRO —
Rua São Bento cl 2 pavts. de
250m2. na loja 250m2. no 2.°
andar c| elev. PBX passo
contrato de 5 anos Alug. ..
NCrS 350. Tel.: 52-3190 —
CRECI 768.

26316 100
CENTRO — Vendemos. Rua
Washington Luís, Ót. apto. c/
qto. sl. sep. varanda, coz. banh.
em côr. Preço: 20.000 novos,
Ac. Cx. ou IPEG. Tratar Rua
Barata Ribeiro, 428, loja — Tel.
36-6303. Creci 896-900.
CENTRO — Cobertura — Vendo
c/ 425 m2, salão c/ ampla var.
4 qtos., c/ 2 banh. soe. copa-
coz. lavanderia, garage (2 car-
tos etc. faciltio e troco por ca-
sa, Botafogo J. Botânico, etc.
GERALCIO ALVES DE REZEN-
DE. Av. Rio Branco, 128 — s/
1U1 — CRECI 113, Teh22-3832.
CENTRO — V. grupo 22~3, R.
Senador Dantas, 117, 3 sls., ban.
cozinha. Cr$ 28 milhões. Dr.
DIRCEU ABREU. Av. R. Bran-
co, 120 s| loja. 22-3654, 42-1330.

28252 100

ATENÇÃO — Santo CristoVendo um terr. pronto
para const. Janto a praça S.
Cristo. Ent. NCrS 4.000, e o
saldo em prst. de NCrS 200,
s| juros. Verá Roa.da Amé-
rica, 66. Tratar — OFIL —
Av. Rio Branco, 183, grupo,
503. Tel.: 52-5850 — CRECIJ— 238.
CENTRO — Prédio de 3 pavi-mentos e respectivo terreno, a
Rua São Bento, 11, sendo o an-
dar térreo com magnífica loja,
com sanitário e nos 2.° e 3.° pa-vlmentos, ambos com dois salões
t sanitários. Prédio edlfiçado em
terreno de 6,S0m de fachada por34,50m de comprimento, serávendido em leilão judicial peloleiloeiro FERNANDO MELLO _
terça-feira, 23 de maio de 1967,
as 16,30 horas, no local. Mala
inf. tel. 42-8205. 16688 100
CENTRO — Vendo na Rna
do Senado, 309, o apto. 1.002,
de frente, em final de cons-
tração, quarto e sala sepa-
rados, banh., coz., tratar. —
Tel.: 57-0638. Olympio —
(CRECI 374).

12003 100
ATENÇÃO — Vendo conf.
grande ap. conj. frente, Rua
20 Abril 20 ap. 903, vazio. Ver
dom. 4a. e 6a.-feira das 9 ás
11 horas Coutlnho, Tel.: 54-1990
CRECI 771.

25539 100
CENTRO — Prédio de 2 pavl-
mentos o respectivo terreno, à
Rua São Bento, 9, sendo o an-
dar térreo com magnífica loja,
com cozinha e sanitário e, no
2.o pavimento, quatro salas, sa-
nitário e área com tanque, Pré-
dio edificado em terreno de ....
6,50m de fachada por 33,30m de
comprimento, será vendido em
leilão judicial pelo leiloeiro
FERNANDO MELLO, terça-feira,
23 de maio de 1967, ás 16,00 ho-
ras, no local. Mais Inf. tel. ...
42.8205. 16687 100

CENTRO — A Rua C. Sampaio
para entrega imediata ap. c|
sala e quarto, banh., kitch. Pre-
ço: NCrS 12.000,00 *[ 50% fi-
nane. 2 anos. CIVIA — Trv.
Ouvidor 17 (Div. de Vendas 2.°
andar) — Tel.: 22-1848 de 8.30
às 18,00 horas, (Sindicalizado —
CRECI 131).

70695 100

NO PONTO
MAIS COBIÇA I •

iDc IPANEMA
tmx^. 

'i&:?> ¦ &.", li|pmm(tesouro, ?té)

Apartamentos de luxo, living, sala de-jantar,
varanda,.3 quartos, 2 banheiros, e
dependências completas.'

Aguardem lançamento dia 21 de maio dé 1967.
Informações pelos tels: 22-04Ç35 e 22-4861

Rua México, 11,12.° andar.
Tels: 42-6874 e 52-3612 —
Primeira classe no ramo
imobiliário. CRECI 258.

25230 100
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CINELÂNDIA — Conjunto vazio
de frente, saleta, 3 salas, banh.,
coz. 80m2. 35 mil à vista ou 40
financ. Inf.: 47-9730 — Batuira— CRECI 190.

VENDO — Centro — Cais do
Porto — Eidiclo com loja e 2
andares, é de cimento armado.
Rua Pedro Alves, preço NCrí 65
mil. Av. Graça Aranha, 174 sa-
Ia 807. Tel.: 42-0789. ANTÔNIO
J. CEPEDA. CRECI 106.
CENTRO — Vendo em óti-
mo ponto comercial do cen-
tro, edifício recém-cons-
traído, três andares, área ...1.254 ms. Constando de 36
salas, sanitários próprios, 5
vagas garagem. Diretamente
com proprietário, sr. Freire,
Tel.:~6?J-5507 — 49-8882 —
43-6406.

0814 gjj
GARAGE NO CENTRO — Vendo
no edifício garage da Av. F.
Vargas, 487. Tratar de 8 ás l2hs.
p| tel. 43-8544. CRECI 1007.

. 16735 100
CENTRO — Vdo. n| Edifício
Patriarca, vazio, ótima sala cl
frente p| Praça Monte Castelo.
Tr, à Rua dos Andradas 29, sl
407. Tel: 23-3368. CRECI 286.
ATENÇÃO — CENTRO — OL-
TIMOS aptos. 6 venda na RUA
EVARISTO DA VEIGA, 83. Co-
luna 02 c| saleta, sala, quarto,coz., banh. e varanda, preço
NCrf 15.000. Coluna 05 c| sale-
ta, sala, coz., banh. e varanda,
preço NCrS 8.000. 50% à vista e
50% financiados em 3 anos —
LUIZ RODRIGUES, 32-6545 C...
42-7067 (CREOI-1096).
ESPLANADA — Apartamento
n.o 11, vazio, com sala, dois
quartos e demais dependências,
à Av. Beira Mar, 454, será ven-
dido em leilão judicial pelo lei-
loeiro GASTAO, quarta-feira,
24 de maio de 1967, às 16,00 ho-
ras, no local. Mais inf. tel: ....
52-0233.
APARTAMENTOS — R. Carlos
de Carvalho 60, opto. 1014. Cha-
ves no 1016, sala e qto. sep.
coz. e banh. comp. Preço opor-
tunidade. Aceito Cx. ou IPEG
c| sinal pequeno. Atendo hoje,
23-8688. CRECI 940
VAGA DE GARAGEM — Ven-
de-se uma na Rua Senador Dan-
tas, Ed. Henry Ford, entrega em
Julho. Tratar VIMAP — Av. Rio
Branco 156 — Gr. 1013 — Tel:
52-1460. CRECI 872. 
ACEITO — Troca ou vdo ur-
gente, ótimo apto. vazio de
frente (novo) no centro. Ver
hoje Carlos Carvalho, 34/916 —
hoje 38-4031 OU TERRITORIAL
AMAZONAS — CRECI 743 —
£2-1512 e 42-8942.
CENTRO — Vendo ótimo apto.
de luxo, frente, próprio para es-
critório ou consultório, etc,, com
saleta, banheiro de luxo, sala
grande, com armário embutido,
piso de Parquet, ar refrigerado,
teto rebaixado, cortinas de lu-
xo, com decorações. Ver à Rua
Imperatriz Leopoldina 8, na so-
breloja, com corretor MENOT-
TI. Sindicalizado — CRECI 28. '
AV. GOMES FREIRE, 315, ap.
1101. Conjugado. Grande íacili-
dade de pagamento. Capri Imo-
hlliária. Ed. Avenida Central, sa-
3a 608. Tel. 52-7013. Corretor
responsável: J. P. Miranda —
JlCfesCI «88). . >: .,
CENTRO — Vende-se na
Rua 1.° de Março, pavi-
mento vazio, composto de 4
salas, hall, banheiro, copa e
depósito. Todo decorado e
pintado. Preço e condições
com GASTÃO MACIEL —
CRECI n.° 10. Tels: 52-5225
e 52-6698. 67846 100
CENTRO — Entrega imedla-
ta — Rna Riachueio, 133 apt?
508 — C| sala, 2 qtos., banhei-
ro, cozinha, área de serviço c|
tanque. Informações VEPLAN
IMOBILIÁRIA — Roa México,
148 s| 307 — Tels : 52-2830 on
22-6102 -a J-107 r= CRECI 66.

70605 100

LOJAS-ESCRITÓRIOS200

.Corra tor flsíval - >, O.; Sodr*v:J> 107: - CRECI 66
WBtwÈ. ¦' ¦ * %. ¦*

SANTA CLARA, 33 — Vendem-
se salas (vazias), frente e fuh-
do. Preço a partir de 9.800 mil,
Ver e trat. na sala 612 36-3032.
VENDE-SE — Para pronta en-trega o conjunto 706, Avenida
N. S. Copacabana, 647. Telefo-ne; 48-8836.

SOBRELOJA E VAGA —
Vende-se no Edifício Bor-
dallo, Roa República do Li-
bano, 61. Tratar com o pro-
prictario. Telefone 47-5348.

70350 200
AV. COP. 647 — Em belo edlf.
comerc. frente Gal. Menescal
vendo ia. loc. s/ loja 206 com
80 m2, área por 80 mil metadefácil. Tratar escr. 37-7088.

Vende-se, com telefone instala-
do, apart. com duas amplas sa-
Ias de frente, depósito e banhei-
xo, á Av. Copacabana (PraçaSerzedelo Corrêa). Financia-
mento em 38 meses. Tratar tel.45-7516.

CENTRO — Vende-se para
pronta entrega, uma sobre-
loja à Av. Rio Branco, 133.
JOÃO SILVA (CRECI 742).
Av. 13 de Maio, 23, 10.°
andar. Tel: 42-8177.

71588 200
AV. COPACABANA 897 — Ven-do magnif. conj. 705/6 c/ 3 sls.
2 banhs. kitch. p/ cônsul, escr.
Prédio novo excl. comerc. Ver
local. Tratar: 36-1592 e 37-1307.

53127 200
ESCRITÓRIOS — Os me-
lhores. Vendo conjunto, jun-
tos ou separados, cada um
c| 35mts. úteis aproximada-
mente, 2 banheiors e Ia. lo-
cação. Também alugo. Edi-
fício com 7 elevadores e
const. de PIRES & SANTOS
S. A. Chaves no local, na
sala 1.620 — Av. Pres. Var-
gas, 583 — Ed. Baneo de
Tóklo. PAULO VALENTE

Sindicalizado — CRECI
1144 — Ia. R. e CRECI 26 —
4a. R.

29438 200
LOJA — Centro — Vendo recém-
construída com 4,50 x 20m. Pre-
ço 70 milhões com 50% financia-
dos. Entrega 60 dias. Ver R.
Hiachuelo, 271. Tratar SÉRGIO
CASTRO. R. Assembléia. 40. 12.»
,-ind. 31-0898. 31-3629. CRECI 22.
LARGO DO MACHADO — Edi-
íicio Condor loja 14. Instaladal.a locação. Preço NCrS ....
45.000,00. Financiados. Tratar
com sr. Fernandes, loja 13, das
8 às 13h. 73143 200

IPANEMA — Vendo loja,
Rna Visconde de Pirajá, com
250m2. Theophilo dai Silva
Graça — CRECI 101 — Tel.:
87-3443. ,
SOBRELOJAS p Frente — Av.
Copac, esq. Dj. Ulrich, fina der
coração. 75m2. 110 mil. Outra
38m2. 40 mil. Inf. 47-9730 — Ba-
tuira — CRECI 190. "
LOJAS — Centro da Cida-
de — em edifício com mais
de 120 residências, vendi-
mos lojas com preços desde
NCr$ 8.700,00 e entrada
única de NCr$ 500,00 na es-
critura e mensalidades sem
juros de NCr$ 70,00. Tra-
tar diretamente no local —
Rua Carlos de Carvalho, 52,
diariamente, entre 8 e 20
horas, ou no Depto. de Ven*
das — Av. Graça Aranha,
174, s| 516. Tel: 32-5353-
IRMÃOS T0R6S LTDA. -
CRECI 1161. 70601 200
EDIFÍCIO AVENIDA CENTRAL

Vendemos as seguintes salas:
sala simples. 2 salas conjuga-

das, atapetada e c/móveis. 2
sls. conjugadas, sendo 1 simples
e 1 dupla de esquln. E, 1 sala
dupla. Se desejar comprar, alu-
gar ou vender (com ou sem in?
quilino), salas no Ed.' Avenida
Central consulte-nos: Capri Imo-
biliária. Ed. Avenida Central,
sala 608. Tel. 52-7013. Corretor
responsável: J. P. Miranda (Cre-
cl 288). .
MARRECAS 40 - Solas vd-
zias, prédio misto, servindo
tanto para escritórios, como
para residência. Chaves na
Av. Rio Branco, 156, s| 805,
ou pelos tels: 52-7494 e ..
32-3813 — CRECI 838.

70632 200
SALAS COMERCIAIS COPACA^
BANA — Vendemos 5 salas, in*
terllgadas. Ver Av. Copacabana,
613, sala 667. Capri Imobiliária,
Ed. Avenida Central, sala 608.
Tel. 52-7018. Corretor responsa*
vel: J. P. Miranda (Creci 288).
CENTRO — Edifício Ave-
nlda Central — Vendo gr»
po c| sala kit. banheiro, mo-
blliado e telefone NCrf ..*.
28.000,00. Tel.: 52-3190 —
CRECI 768. ¦/¦

26313 200
LOJAS — Vendemos as seguin-
tes: Copacabana — em Ia. locar
ção, com 234 m2. Ver no locai;
Rua Barata Ribeiro, 334. Chaves
com porteiro. Centro — Rua do
Acre. Tijuca — com 256m2. Ver
no local Rua Conde Bonfim, 79.
B. Capri Imobiliária. Ed. Ave-
nlda Central, sala «08. Telefo-
ne 62-7018. Corretor responsa-
vel; J. P. Miranda (Cred 288).
—Jt-j^—-.._  „¦¦—¦¦, ¦i.—r.*;...^
SALAS COMERCIAIS - Pré-
dio nove, conjunto de salas
«tapetadas — move* • tele-
fone c| 60 m2 — Entrega ime-
diata — Preço NCrS 40.000,00
Aceita-se propostas — Infor-
nwoes VEPLAN IMOBILIA-
RIA — Rua México, 148 si
307 — Tels.: 52-2880 on Í2-«102J-107. CRECI «6.

70604 200
NOVA IGUAÇU — Loja com35m2 e res. Serve p/qualquerramo. Preço NCrS 8 mil a com.binar. Ver rua do Triunfo, 232.Entrega imediata. Tratar comJ. Adival. 52-3311 e 52-3922. Cre-d 692.

AM6RA IMÓVEIS — Com-
pra c| pagamento à vista p|
cliente, edifício ou andares,
mínimo de 5.000 m2 no cen-
tro. Informações 26-3196 ou
32-3115 — CRECI 178.

16733 200
RUA SENADOR DANTAS —
Edifício Henry Ford — Vendo
garagem. NCrí 7.000,00, paga-mento facilitado. Informaçfles
tels: 25-9463 e 22-7982. — Ml-
RANDA.
LOJAS — Vendo p| ent. 6 meses,lojas frente de rua, preço flxó;à Rua Barão de Itapagipe esq.Matoso. Área de 40 e 98 m2.Preço NCrt 25 mil e NCrS 45mil com ótima facilidade de pa-gamento a combinar. Tratar cl
V. LIMA. Av. Rio Branco, 158
sl 1804. T. 22-0387. Sind
CRECI 90.
LOJAS — Passo contrato e ven-
do diversas lojas no Catete, tra-
tar Catete, 310, s| 302. ADM.
FREIRE. Tel. 25-1264 ou 45-2509CRECI 125.
LOJA — Vende-se, vazia, à Rua
Pedro Américo, junto ao Cate-
te, com 70m2, Quitanda 195/710.
J. C. Faria. Creci 63. Fones
31-3064 — 31-1023.
COPACABANA — Especial
p| classe médica. Conjuntos
c| 70 m2 livres de colunas
c garagem. Alto luxo. Ape-
nas 4 p| andar. Ed.'nôvo.,
Vende-se e aluga-se. Av.,
Princesa Isabel 150. Tratar
tel: 22-3365 ou na

CIMBRA

Rua México, 111 «8/1001/1103
22-9615 32-7769 CRECI 81»

25520 200
PRAÇA TIRADENTES —
Sobreloja com 200 m2, po-
dendo ser dividido. De fren-
te entrega imediata.

AmNBEMIM
lluaSeto«toSe*»mbfO)44)'J«
ae-SStS • 52-2281- 32-SlfS
25339 200

ED. CENTRO COMERCIAL
LARGO DO MACHADO (do
Cinema Condôr). Lojas de
frente e sobrelojas. Pronta
entrega. Infs. na loja 29-A

a«M
Rua Sete de Setembro 66 «31
22-S5SS • 52-2231 -32-6172

25338 200
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CENTRO — ESCRITÓRIOS —
Vendemos excelentes conjuntos,
com sala dc espera, sala, ba-
nheiro privativo. Tôdas as uni-
dades de frente, com apenas 6
por andar. Obras já na 10a.
laje. Construção com a garantia
da SOCICO. N3o perca esta
oportunidade. Informações no
local diariamente ate às 20 ho-
ras. Av. Passos 122, esquina da
Av. Marechal Floriano. — Ven-
das Júlio Bogoricin. Creci 95 —
Av. Rio Branco, 150 s/801. Tels:
82-8774 e 22-2793.

71310 200

LOJAS na TJría — 2 juntas
ou separadas — Vendo ou
alugo — 46-9821.

75842 200
VENDO Loja funcionando c| 2
telefones, entrega imediata. Sei-
ve qualquer ramo. Ponto ótimo.
M-5154. c Jorge. 13171 200
TENHO ótima Loja Copacabana NCr$ 70 mil. Tratar td Ic| 2 telefones. Aceito proposta
sociedade. Uso imediato Tam-

BOTAFOGO — Vendo apto. 911
Praia de Bot-foro 154 conj. com"5 m2 alugado s/cunt. Ver por

DUPLEX-COBERTURA —
Botafogo. Vendo apto. c| 2
sls. 4 qíos. banh toilette. K"nt"«a do inquilino. Ncrs "...

t H.ua. VU-11-. luueue, 12.0G0.00 - Tratar ORG. ROMA-
Copo, COZinnO, qtO. e ban. NO — Pres. Viirgas 290 s/712 -
empreg. amola área serviço, CRECI 10l)8*
voranda cl 50 m2 Preço* e°tafogo - Vendo ap. 104varonaa q JU m^. I reco. da Rua Marechal Francisco Mou-

bém passo. 37-1335, sr. Jorge, 2.»-
feira. 13170 200
CENT.RO — Vdo. no Edifício
Santos Walles. R. Senador Dan-

LojOS pron- tas- 117. loja N. 4x8. Preço 45
milhões c| 20 milhões entrada,
saldo a combinar. Trat. 29-7585
— IMOBILIÁRIA MEIER — Cre-
ci 189. 6177 200

FLAMENGO
tos já com habite-se. Pre
ços a partir de 16.000,00 c|
pagamento em 2 anos. Óti-
mo emprego de capital.
Obs. Temos ainda vagas de
garagem no edifício para mento. Tratar com o proprletá-
vender. Ver d Rua Senador rl° sr' Manoel teU *$»• 200
Vergueiro, 218 até 18 horas.
Vendas PAN-IMÓVEiS, Rua
México 119, gr. 801. Tels:

LOJA — Centro. Vende-se ur-
«ente com 100 m2 o 400 m2 de
subsolo A Rua Santana, 156. ciin-
ves na portaria. Bom financii'-

IPANEMA — Vise. de Pirnfá —
Vendo loja — c!230m2 — ótima
localização. Tel.: 37-9147.

71894 200
52-5256 e 22-3032, CRECI COMPRO — Urgente — 5 salas
704. 70626 200
VENDO próximo a Pr, S. Sal-
vador, edifício de 4 paviméntos
com força, elevador, em terreno
de 22x60 área construída de
1.900 m2 e 1.500 m2 de área útil,
com 20 salas, 11 banheiros, gara-
gem subterrânea p' 8 carros, es-•tacionamento amplo em volta do
prédio excelente para escritório
ou clinica W. Weischenclc 
27-8473. CRECI 133.

Castelo ou adjacência — Tel.:
37-9147. 71884 200
CENTRO — Castelo — Passo ne-
gócio e contrato Loja 120 m2 c|
2 entrarlis. Tratar SfcRGIO CA?-
TRO, R. Assembléia, 40, 12."
and. 31-0898, 31-3629. CRECI 22.

ANDARAI 300

42-0597 — CRECI 525.
75144 400

RUA ESTÁCIO COIMBRA -
Apto. sl„ qto. sep., coz. baih.,
área cj tanque, garagem, rôvo,
vazio Ent. 

*13 
mil. Preço 23.000,

venda: Imob. Ribeiro Ltda. Av.
Rio Branco, 185 — Gr. 573. Tels.:
52-8547 e 22-2499 — CRECI 34a.
BOTAFOGO — Vendo cptoY-302
da Rua Real Grandeza, 196. com
sala, 2 qunrtos e dependências
completos de frente. Chaves no
apto. 301. Trator na Av. Rto
Branco, 156, sala 924. Preço 40.000,
com 24 de entrada. CRECI 1076.
BOTAFOGO- Vendo ap. si." 2
qts., coz. banh. dep. gar. fte.
í^c. 4 «noa tratar G. Dias 89 —
s| 502-A. Tel. 52-5581 — 52-0952
SOARES — CRECI 978.

.70346 400
BOTAFOGO — Av. Rui Barbo-
sa, 300, vendo apto. 2 qtos. sa-
Ia, dep. Preço NCr? 38.000,00 a
comb. aceito Caixa. Tratar tel.
52-2796 — SANTOS BAHIA —
CRECI 822. 29445 400
PRAIA Dt BOTAFOGO^-*
Ótimo oportunidade para
renda, emprego de capital
ou moradia. A mais confor-

ra 230 c/ si., 2 qtos., varanda,
dr;p. emp., área. vazio. Chave
no ap. 202. Aceito Caixa. Tra-
tar p/tels.: 43-6212. 31-1101. ...
31-3015 — BRANDÃO — Slnii-
calizado — CRECI 792.
PRAIA DE BOTAFOGO — Ven-
do apto. de alto luxo — 220 m2

Living, 3 quartos c/arm. «m-
but. 2 banheiros —• 2 quartos de
empreg. copa, cozinha garaeem
e demais dependências. S. St»*
ckler — Av. Nilo Pcçanha. 153

salas 220/22 — 32-9261, 22-721]
CRECI U7j

Í1OTAF0GO — Rua Assunção
próx. S. Clemente, sala, 3 qto*.,
b«.nh., coz., oto. e WC emor.
35 mil c|10 entrada. Inf. 47-9730.
Batulra — CRECI 190.
PRAIA DÊ" BOTAFOGO — Edifl-
cio dos cinemas Scala e Coral.
Já com fachada em revestimon-
to de pastilhas, Entrega até o fim
do ano. Sala e quarto separados
ou conjugados, banh. e coz. em
côr. Linda vista! Preços a par-
tir de NCrS 7.500,00 — Sinal de
NCrS 1.000,00, restante bem fa-
çili.tado. CLC — Companhia Lan-
çadora de Condomínios i CRECI
209) — Rua do Carmo. '7, 2." —
Tels.: 31-2677 e 31-1541.
SE DESEJAR, compr.r, alugar
ou vender (com eu sem inqu:-
linol consulte-nos: Capri Imo-
biliária. Ed. Avenida Central,

ANDARAI — Rua Paula Brito,
691, apto. 401. Frente. Sôbre pi

tável planta de sala e ato. saia eos. Tei. 52-7013. corretor
*. .... t»rnAnrtlr*l H4i*nH>4aseparados. Vendem-se apar- fêgffii 

J> P' M'randa ~
lotis com elevador. Novo ainda tamentOS d Sala de 19 m2, CASA — Rua Paullno Fernan-

COPACABANA — Vendo ur-
gente ótimo apto. conjugado,
pintado recentemente, pilotis, à
¦%? xíí'2 .*Íaíí£ídl\,FreçoY.á nSo habitado. Ver após 13 horas. ntn li _•} •,„_¦,„•„ ,.„_:' des~'com 5Mm2* 

"área"construi-
vista NCrj 10.000,00. Não aceito T/dias Sala 2 nti deo comD I*0* '** "¦*• DOnheirO, COZI- "es'_com ouu™' «rea construi-
flnanc-lamJntn visita* ri»* n i, ríf, „,„ „ Al**'T'™ &, 2l„ ,| i. mJt A.mm J„ ,.„: da- Terreno 14 por 40 mts. Ca-emp. etc. 27 milhões financ. 30 nha C 6 mZ, área de Servi* pri Imoblliâ-I--. Ed. AveMrfameses 42-8408. Crecl 1018. | fa 

Central, sala 608 Tel 52-7013
ANDARAI- Resld, üpavts. }|etas de empregada. En- C°rre,°r rtsponsável: J' p- Ml"

financiamento. Visitas das 15 às
ia hs. c| proprietário. Fone:
47.-0634 e 22-0922. CRECI 480.
DUAS IMENSAS LOJAS _ Con- têrVénn lif •» 24 i W VrâV-T- P^rOSOe empregada, tn- randa Creci 288K
trato de locação de duas imen- ,"en° 14 x ?*i *.K' fcrne.s »rnJ- J. kir,< 7"!7 7? o S=UV™A „, -»,» «—
sas lojas, e sobrelojas com ins- •» de Souza, 139, Lage, Infs. trada de NCrÇ J3/,JZ e TERRENO — Ralrro Novo Mun-
talações luxuosamente monta- tels.: 38-9176 (hoje) ou 2a.- prestações mensais de NCrS c!°* Vendemos. Cnpri Imobiliá-
das, com 1.460 m2 (m.m.), gran- feira. rei. 31-2851. — IMOB. 17c /,«' V«„U„ ül; 

" ' 
c„! Í& ld', ir^A* „c"mr*"* •,''ln

de oficina mecânica, completa, LUIZ BABO. - CRECI 466. l'5;00', 
Ye"ha. hole "leSm0 

£°n8' 
™', 

?•'?"'£ 
'(Crt

e tudo o mais que compõe a Xp^RTAMENTO vazio - Ven- 00 local Ò Praia de Botofo- Ponrfv.1. J. P. Miranda (Cra-
Massa Falida da CIA. PROPAC AFAK-.AMMXlu vazio yen .^ ..._._ Cl 2881,
COMÉRCIO E INDÚSTRIA., será
vendido em leilão judicial, em
São Paulo, à Rua Margarida, 415,
esquina da Alameda Olgo. bair-
ro de Barra Funda, a partir do
dia 16 de maio de 1967, âs 14,00
horas. Mais informações: Em
São Paulo, com o Leiloeiro AL-
BINO DE MORAES, à Rua Sfio
Joaquim, 545, fone: 32-5096 e, no
Rio, com o sr. ALUYSIO, pelo
fone: 42-8205.

APARTAMENTO vazio — Ven- .. .

Ernesto de Souza, 32, Andarai. «I OU O VEPLAN IMOBI- Alto luxo com 333m2. Salão,
Sem intermediário p/ Telefone I'ÁRIA LTDA Run Mexi- ??1- j nt ' sa a a c° e?

32,5 300 
cQ U8 _ 3 0 Te|^n22.0;35
e 22-4861. (J-107 — CRE-
Cl 66). 70616 400

CASA ampla, vende-se, direta-
mente, com entrada e aluguéis.
Rua Leopoldo, 60, perto Barão
de Mesquita. 41419 300

COPACABANA — Loja, com s«-
lão, pequeno escritório e dois
sanitários, à Rua Belford Roxo,
88-D, será vendUa em leilão ju-
dieial pelo Leiloeiro ARLINDO,
quinta-feira, dia l.o de junho e
1967, âs 16,00 horas, no local.
Mais inf. tel: 52-3745.
LOJINHA — Box — Botafogo —
R. 8. Clemente, próx. praia,
NCr| 7.000, 50% ílnanc. Ouvi-
dor, 183 — si 303. Tel: 43-5340.

PRAÇA BARÃO DE DIÍUMOND
— Vdo., de frente, ótimo apto
c| 2 qtos. c| arms., si. c deps.
completas. Aceito Insts. c
Cxs. Rua dos Andradas 20, si
407. Tel: 23-3368. CRECI 286.

BOTAFOGO 400

BOTAFOGO — Vendemos na
Rua Vva. Lacerda, 12, edifício
de 4 andares, apto. 403, de co-,
bertura, com 2 quartos, sala, bá-

BOTAFOGO — Vendemos óti-
mos apartamentos, com 1 sala,
1 quarto, cozinha, Oanheiro so-
ciai, demais ciep?n'1ènctns. Obra
em andamento já na Ia. laje.
Vista maravilhosa para o mar.
Construção com a garantia t'a
SOCICO. — In<ormnções rliò-
rirmert" 1*0 local até âs 22 ho-
ras. Av. Venceslau Brns, 14,
Junlo á Av. Pasteur. Vendas
JÚLIO BOGORICIN — CRECI
95. Av. Rio Branco 156, si 801
— Tels.: 52-8774 e 22-2793.

_ 71309 400

APARTAMENTO HUMAI-LOJA — Vende-se com 300 m2,
à Rua do Resende 21-A. Preço nheiro, cozinha, dependências de J^  Vendo Um Ò Rua Hll-
NCr? 115.000, a combinar. Tra
tar na VIMAP, Av. Rio Branco
156 — Gr. 1013. Tel: 52-1460. —
CRECI 872.

' BOTAFOGO — Aceito Caixa —
Vende-se à Rua Voluntários da
Pátria, aplo. dc 2 qto. e sala,
demais dependências, de frente,
8.» and., com garagem. Tratar

empregada e vaga na garagem.
Ver no local. Preço 50.000 com
30.000 de entrada, restante a
combinar. Tratar com AI.DO —
Tel: 43-1981. CRECI 1038.
BOTAFOGO — Vende-se
apart de frente com sala. 3
quartos, cozinha, banheiro;
quarto e banheiro dc empre-

maitá 231, com sala, 3 dor-
mittórios, banheiro, depen*
dência de empregada, terra*
ço e vca na garrnem. Tra*
lor cem o sr. U8IRATAN,
de 2a. a 6a.-feira, no hora-

tórlo. 4 quartos, com armários
embutidos, 2 banh. 1 toilete. 2
vagas carros, e demais depen-
dências. Só 1 por andar. Ar
condicionado, fqueclmento cen-
trai etc. Visitas: 2as. âs 6as.-
feiras. Capri Imobiliária. Fd.
Avenida Central, sala 608. Tel.
52-7013. Corretor responsável:
.1. P. Mlrrnda (Creci 28f).
EOTAFOGO — Rua Voluntár'os
da Pátria, 160. apto. 301/501. sala,
:i oios., dep. empr. Preio 30 mil,
com 10 entr. saldo 3 anos c j.
Inf. S3-6P64 — Carlos Augusto
- Crecl 751.
BOTAFOGO ~ Compro
apto. de sala. 1 on 2 q., cor-
retor MILTON MAGA-
LHAES — CRECI, 80. Fone:
22-6128. De 13 às 18 horas.
BOTAFOGO — Apto." de luxoi
edifício de 1 por andar centro
dc jardim, 240,00m2. entregi
imediata. Vendemos macnlflco,
com 3 amplas salas. 4 qunrtos. 2
banh?. fociak completos em cór,
jardim dc Inverno envidr-çado,
corredor com armário-, rmbul'-
rios, cepn, cn-.'nha, área com
tunquo, 2 quarta p/ env.jrca-
das. çarngem etc. Detalhes com

BOTAFOGO — Transfiro ap.
207, R. Alzira Cortes, 5, 2 sls.,
3 qts., 2 b. garage. Cr? 25 mi-
lhões íinanc. Dr. DIRCEU
ABREU, Av, R. Banco, 120 si
loja. 2 -'S5!, 42-1330. 23249 4CU
AMORA IMÓVEIS vende gde e
sólida casa vasia mehor local
da S. Clemente por 120.000 —
Inf. 2j-3ir,3 c 32-3115 (CRECI
178). BoUlogo. 16730 4J0

ASSISTÊNCIA TÉCNICA —
c Corretagem de Imóveis —
Temos reais clientes p| com-
pra de Imóveis na Zona Sul
— Alexandre O. F. D. DE
MAYOR — Corretor Slnd.
CRECI 931 — 37-2784 —
46-6648.

13252 400
BOTAFOGO — Vendo — Rua
elegantíssima — 1 linda resld. de
luxo e conforto — 5 qtos. — 3
sls. — e demais deps. Preço: 135
milhões á vista. Tratar: 26-3179-
Urgcntis6lmo, 73105 400

BOTAFOGO — Vende-se â Praia
Eotafogo n.o 118, apto. 802 c|
qto., si. separado, dep. empre-
gada. Pronta entrega. NCr3 ..
28.000,00. Aceita-se Cabia c| ri-
nal resena. Tratar Alcindo
Guanabara 24/1211. Fones: ....
22-7812 e 22-0020, ci CÚES. —
CRECI 202.

EOTAFOGO — Aceito Caixa —
cj 3 milhfies de entrada — sa-
Ia, 3 quartos, banheiro, cozinha,
área c| tanque, deps. emtg a.
garagem, dn frent?. préMio t'c
1 » — TratT Avria. Rio Eco
131, s| 403. Tri: 31-0331 — CRECI
446 — apto. OC» cont» venc.

ED. ItAJAH — Praia de Bois-
fogo, 358, aplo. 810. Vendo Ur-
gente NCr$ 8.000 metade írnan-
dada 2 anoa. T: 37-5991.

BOTAFOOO — Terreno eonten-
do casa construçáo antlg-i. Lo-
cal sossegado. Área 348 m2. Ex-
celente oportunidade incorpora-
çSo f-chaía. Sinal ;5.00',00 e
saldo a combinar. Infs, Quitai-
da n:° 20, r-*la 1010 — fone: ..
55-3108 — CRECI 927.
8AO.CLÈMENTE7lif7!2Òl —
Fte., sala, j. Inverno, 2 qts,
banh., coc, área cl tanque,
deps. emp., MARIO MEI-
SEI. — CRECI 76 — Tele-
fones: 22-3238 — 52-8920,
das 10 às 17 Jhs.
BOTAFOGO — Vendo 3 aptos de
3 » 4 quartas. salSo, den. fren-
te praia, tratar Catete, 310. i| 302.
ADM. FREIRE. Tel. 23-1264 ou
45-23110. CRECI 125.
BOTAFOGO — Vendo 3 casas da
luxo. tratar C-lXc, 310, s| 302.
ADM. TRFIRE. SSÇfln d- Ven-
Cas. to!. Ü5-12C4 ou 45-2500. ...
nr-Ç* 125.
BOTAFOGO — Vcnde-st NCr!,
ro 000.00 bo'ii aito. vnzln 3 q'iar-
toj, 2 banheiros cm cór, sa!a.
dcpeid-Jnelfs cnmn'et<-, qarn-
ge, etr. LUIZ HACK. 36-42.2 ou
38-4366. CRECI 260.
RUA MÃRQUÍS' OLINDA. 106,
apto. 325. Vazio — Sala e qto.
separados. 18 milhões, com 8 en-
trada a 10 em 18 meses. 37-6523.
CRECI 68. 23493 400
BOTAFOGO — Vendemos terre-
no zona comercial mais valor!-
z-da rio bairro á R. Voluntários
da Pátria. 260. F. P. VEICA EN'-
C-ENJ^RtA LTDV — Tnl5'ore':
4^-3231 • 42-7144 — C1ÍCI r".

11172 '¦!

CATETE-A IMOB. LUIZ
GABO vende terreno de ..
12 x 38, ò Rua Santo Ama-
ro, junto ao prédio 276, ba-
se 20 milhões. Tels: 31-2851
e 31-1621 - l-.o Março, 6|
20.° — 20 anos mesmo en-
derêeo. CRECl_466.
CATETE - Vdo. lo'ja vazia nl
I00m2 na Rua Buarque de Ma-
cedo. F*ira vlcltss <¦ maiores ín-
form. tel. 25-7296. Base 75 milh.
cl 25 a vista, saldo 2 anos. —
CRECI 197.
CATETE — Vendo sobreloja, en-
trajo vazia. Evc^Iont-" pontoRua do Cjtete, 214, ri. 2'54 Bj-
sa NCrS 43 mil cl SO1"-, a vista
Para visitas,"tel: 23-7298 — ....CnECI Í97.
SALA, 2 otos. Andrade Perten-ca, ,'3 p!entr. 1 ano. NCrí 7.000s a*». s»lrio 4 ance. preço flx*>.
AHY BRITTO S/A. In*...: FRAN-
CTSCO TORRES, 52-4133 ICRECI
261.
VENDE-SE apto. Ia. locaçSo"de
frente a Rua Pedro Américo. 110,aplo. S03, rnm ampla s:Ia, 2
grandr**) quartos, banh. rozlnh. eri«pcnd. preço o c- "'-Ses dià-riamente com Feljó. 30-7988.
CVTETE — Vendo anto."frent*
f." andar. 2 qtos., sala, J. in-v-rno. nozlnh*-. b-nh. iori"il, doecn-*ip'«tas K^prfV. M:*dj '•lrta
I-f. Av. Nilo Pceànhi, ira' —
S"'.-, 703.
r«TPTT* _ P,^ro Américo, 34R,aito. 60'. port^ii-n "llton. Fren-
te, v»z!o, conjugado «rande c|
cnz., b?nh. t tannue. 13 A vl<ta
nu 15.0"0 romb. 2 nn*is. INtíDI-
TA — 22-3722|42-7151147-1061 —
CRECI 159 - J-74 — Corr. Y.
Forte.
CATETE — Vendo ca«* de vila
2 o 2 si dtp. trntAr Catete. 310
.«! TO». Ar>*-'. F°trtT>V„ s«cí-i du
VcncH.s. Tel. 25-1264 ou 45-2509.
fSECi írr-.
CATETK — Vindo 2 antos. q| s|
s?t). frente, e 2 dn ? q| fl dei.
t-nV- r«tft-, Slíl'203, AD»!.
ySy.mx. T". 25-1234 OU 43-2500— CRECI 125.

COPACABANA 700

™ZXA^iTX% wdâ>^e7oTadoT Chív« rio comercial pelos telsj pR™al coliseu, 
gvjw^

BOTAFCCO n lfO m. ('n Rua R.
Comente, ven^o tel'ei!w •' >.
de ecBórtura roí m7 NCrn mO.COO
a combinar (novo) 41-5014.

872.
COP. — Figueiredo Magalhães
771/610 — Duplex, 3 quartos,
arm. embutidos, sala, 2 banhei-
ros, garagem, slnteco p. n óleo.
Ver qualquer dia 14 às 18. Tra-
tar DR. LINS qualquer hora, fo-
ne: 45-3677.

COPACABANA _ Posto 3 —
Vendo apto, sala, 2 qtos., banh.,
cozinha, área de serv., dep. de
empreg. Aceito proposta — Iní.
ORBIPLAN — 22-0922 e 52-1837.
CRECI 480.

LOJA — BOTAFOGO — Vendo
bem situada à Rua Voluntários
da Pátria, com 20m2. Preço ....
NCrS 38.000. João Cury. Telefone
42-7700 — CRECI 112.

SENADOR DANTAS, 117, 2 sa-
las, saleta, banh. kitch. tel. ar
condic. ventiladores, sinteco, ve-
neziana. Vende-se. 52-8640.

LOJA — R. H. Dumont n.» 68
c| Vise. Pirajá — Ver no local

Vendemos frente. Ia. locn-
çüo, preço e cpndições a com-
binar: H. MARTINS & MOLI-
NARI LTDA. Sete Setembro, 88
Sj 604.-6. Tel. 22-3655. CRECI 265.

LOJINHAS — Vise. de Pira-
já, 630 — As últimas. Ver
no local os boxes, ns., 18 e
21, já com "BAR" montado
e preço a combinar e c 2
frentes. Outras, ns. 9. 10, 12,
19, 22, 30. Estas, NCrS 6,000;
facilito. Exclusivamente com
PAULO VALENTE — Pres.
Vargas, 583 — sala 1.620 —
43-9644 — CRECI — 1144.

29439 200
LOJAS — Rua Miguel Lemos n.°
99 esquina c| Barata Ribeiro, —
Ver no local c| corretor diária-
mente — Vendemos lojas tôdas
de frente, vazias, qualquer ra-
mo de negócio — Empreendi-
mento da Construtora Ribemboin

Preço e condições a combinar
H. MARTINS í: MOLINARI

LTDA. Rua Sele Setembro, S8
s 604-0. Tel. 22-3655 CRECI 265..

com o porteiro à Rua Dona
Mariana, 172, ap. 401, es-
quina dc Mena Barreto. Tra-
tar com ADONIS. Telefone:
22-8554.
BOTAFOGO — Rarlssima opor-
tunldade — Vende-se ótimo
apto. com 60 m2, Sala grande,
quarto separado c| arm. embu-
tido, dep. empregada e grande
área de serviço, grande cozi-
nha. Base 22 mil cruzeiros no-
vos com 50% facilitados sem ju-
ros. Visitas e mais informes ..
27-4141. CRECI 83

BOTAFOGO — Vendemos bom
ap. vazio si. 3 qts. deps e ga-
ragem NCrS 22 mil a vista. Tra-
tar BRILHANTE, Hilário Gou-
veia 66 gr. 516. Tel: 57-5187 e ..
57-2086. CRECI 243.

22-3106/05/04. _ 67925_400
VOLUNTÁRIOS PÁTRIA, 46,
vende-se ap. em edifício novo,
de sala, 2 quartos, dep. compl.
H. C. CABRAL — 57-8306 —
Sindicalb.adq — CRECI 532.

ACEITO C^BXA — Vendo np.
vazio salp. qj. sep. cor., b. fc''en
c/ t. b. ernp. R. Barão de M»-
cnúbps, .156 cliav. ap. 102, CRE-
CI 534 T. "0-4090.

BOTAFOGO — Largo Humallá
— Aceita-se Cx. Econ. (inseri-
çüo antiga) Sinal NCrS 5 a 10
mil. Vende-se apart. vazio, fren-
te, sala, 3 qts. depend. empreg.
etc. Preço NCrS 32.000.00. Ver
diariamente à R. Huniailá, 141
ap. 902 tal. 57-3443. (CRECI
741).

ACEITO CAIXA — V"ndo an,
Vaz''T de .«ab. cuarlo se**, cj?.
b. área d t-noue r. hrn'i. dc
emp. R. Barão de ?""T.ú'-ns 133
chaves no apto. 102 Sr.ntos Jr.
Sinri. CRECI 531 T. 46-40-8.
ACF.ITO CAIXA — 

"vendô" 
cã~n

t'e vila vazio 2 qts. ssln. h. mr.
ár-a c terraço T. 46-4IÍ0II. CRECI
534 — Sind. Santos Jr.

LOJA — Run Sete Setembro, 88
loja «L" g.ilcria — vazia. Ven-
dernos Ia. locação — Preço e
condições a combinar. H. MAR-
TINS & MOLINARI LTDA. Se-
te Setembro, 88 s1 604-6. Tel.'22-365.1. 

CRECI 26».

OCEANO IMÓVEIS, Av. R.
Branco, 108, gr. 903 — Tels.
22-9690 e 42-7602 (CRECI
943).
CENTRO — Vendo 2 ótimas sa-
las para escritório — Rua da
Lapa, 120. salas 206-207. Preço
NCrS 18.000 — a combinar. Cha-
ves c'porteiro — Tratar Rua dos
Andradas, 29, sala 201 — Rober-
to Pereira — CRECI 85.
LOJA 7 x 9 -- Vende-se R. Se-
nado perio Av. Gomes Freire.
Tratar: 46-0112.
ED. CENTRAL COPACABANA

 Vendo sala frente em cons-
trução. Melhor ponto. Tel
36-3128. Dr. Jayme^
3 SALAS VAZIAS - Sta. Luzia
799 esq. R. Branco. Vendo ou
alugo — 57-4019, SOUZA, âs 15h.
CONJUNTO 2 salas, saleta e WC
Edif Kennedy. Pres. Vargas com
Uruguaiana, andar alto, em cons-
trução, passa-se por NCrS 16.000
— Facilito há um ano. Tratar tel.
52-0356 com Gustavo.

; EDF. R. DE PAÜLI passa-se ex-
j celente gr. de 1 sala, vest. WC.

de 46,60m2, 29.» and., lado som-
bra, em constr. Av. li. Bco. esq.
Assembl. Facilito longo. Trat.
com Gustavo 52-0356.
LOJAS — Hua Conde de Bonfim
S3S — Vende-se com 120 e 180
m2 para entrega imediata e
qualquer ramo — Tratar na Rua
da Alfândega, 274. á

RUA MARQUES OLINDA,
106, apto. 325 VAZIO, sala e
nt. sep. coz. 18 milhões, com
8 de entrada. Resto em 18
meses. 37-6523 CRECI 68. _
PRAIA BOTAFOGO, 34Õ. ap" 214

Frente — Sala, qto. banh. —
Chaves nortelro. Aceita-se Cai-
xa, IPEG. COPEG — Tratar ta.
lefone 27-8957.
B0TAF0GÓ_-T"R.~s7 Clemên-
te, 279, vendem-se apts. c| 3
quart. cl armários, 3 banh, so-
ciais, salSo, cop.-cozi. Boxe p|
carro. Tel.: 57-7558.
COBERTURA finamente 

" 
deco-

banheiros sociais, dep. empreg.
sala, living. 2 quartos, com 2
rad^, mobiliada ou náo, bar,
cozinha grande terraro c/plnn-
tas etc Pr. Botafogo, 416 —
C04. sábado c domingo, das 12
As 17 horas.
BOTAFOGO — Apto. de sa-
Ia, 2 qts., banh., coz.. dep.
compl. para empregada, cn-
trepa em 4 meges à Rua Hu-
maitá, 88. Entrada NCrS ...
13.000,00, saldo facilitado.
Inf. OCEANO IMÓVEIS, —
Av. R. Branco. 108, gr. 903

Tels.: 22-9690 c 42-7602
(CRECI 943).
PRAIA DE BOTAFOGO —
Vendo apartamento de alto
luxo, frente, 2 p! and. 300m2.
composto de varanda, 3 sa-
lões, 2 saletas, 4 quartos cl
arm. embutidos, 2 banheiros
em côr, copa-coz., 2 áreas de
serviço, dependências com-
pletas p1 empregadas c ga-
r.«e. infs. OCEANO IMÓ-
VEIS LTDA. Av. Rio Bran-
co, 108, grupo 903. Tels.:
22-9690 c 42-7602 (CRECI
943).__
BOTAFOGO — Amplo apt."
de 2 salas, 3 quartos, 2 ba-
nhs. sociais, coz., dep. com

RUA HUMAITA — Vondo br]-)
rpr.rt, de frente c/ 3 qts. bsnh,
cozinha dep. emn. Base 43 mis.
c/ 50r; — 30-6811.
COBERTURA""—rfmãÍ"dÍB—cnn>
trução — Av. Pasteur. Em fren-
t? ao Iate Clube — 330 m2 s-lão,
sala jantar, tr-ilette, quatro ouar-
1os r' armários, 2 banheiros
completos, várirs armário-, cm-
butidos, copa-cozinha, áren de
serviço, 2 v^g?-. Preço nn Efta-
dn NCrf: ICO.rcj resinm Al ml-
lhií-r. Tratar '"''"ILI. o >"*•!
SOUZA. Tel. 22-5526 e 52-4341.
Sindicalizado — CRECI 81.
BOTAFOGO — Casa 3 nav. salfio
300 m2 c/ si. 4 qts. 2 oli. em-
pre», dep". perase. 135 milh.
fin. Dr. JESUS 37-3378. CRECI
424. Corretores: Prestitiiem n
posso Sindicato, anunciando nn
CORRFJO DA MANHA, órgão
oficial da classe.
LARGO DO""HUMAÍTÃ — 1>
frente, 80 m2 com ótimi \*Wa— Saleta, sala. 2 varandas. 2 qt'.e dep. rompidas _ yl«'t"s:Marc-r hora p/ tel: 57-7309 —
CRECI 1112.
PRATA EOTAFOGO — Vdo.nn. roni. and. alto. 9 mil á vi*,-ta. tratar G. Dias 89 _ s/5"?-A,
te». 52-0952 — 53-5381 - SOA-
RES — CRECI 978.
POTAFOGO — Vende-se ap. 804ria Praia de Botafogo. 428, c/sn-
Ia. 2 quartos, copa, cozinha, ha-
nheiro, área c/tanque, ban. em-
preg. o vaga garagem. Chaves
c/porteiro. Tratar: Predial Pn-
lermo, R. Senador Dantas 117
s/905. Tel.; 52-4325. CRECI 455.
EOTAFOGO — Vdo. ap. st. 2
qts. fte. dep.. pilotis. gsr.flnanc. 4
anos, tratar G. Dias 89 — «'502-
A — Tels. 52-0952 — 52-5581 —
SOARES — CRECI 978.

BOTAFOGO — Rua Osvaldo
Cruz, 108 — Apto. 502 — Fren-
te — Vendemos mafnlílco apto.

— 3 quartos — salão - saleta
— 2 banhs. sociais em cores — • completas. Vêr no localcopa — cozinha - deps. com- tratar na IMÔVIL LTDA. --
pletas — área c/tanque — Preço »v pr.« varc«« 117-A 
NCrs 80.ooq.00 _ Pagto. em 18 TeL: 43-8092 -1 CRECI 517.

Crecl 44.
BOTAFOGO — Resld. luxo p/
iam. Tratamento ou embaixada
(centro terreno 17x18). Vlsitns
com J. Adlval. 52-3311 e 52-3922

Crecl 692.
BOT. — Final constr. sala, qto.
sep. coz. qto. empr. rever. :gar.
20.000,00 novos fie. Inf. 43-6648

CRECI 931. 
ALZIRA CORTES, íTlp. ."O!. 3
ots. 2 s's. 2 bsnh.s. gar. 130 m2
Revrst. 25 m. C '0 entr. finan.
Bm. H-1*. K-VSP.
V,. S. CLEMENTE — V. m-<*n!f.'
np'.n. dr> cobertura cem 400m2,
frente. Fmbal3:adn Portusnl, d?:
hr.I1, n'*?* Hvin^/snlfio soc/rn1.*!
de jantnr/4 gds dormts n, arm-.
cmbt-./ll b-nhs. sors. cór/con?'
nnvpla ro''r*d. Arca c. lavand 2
p?os. p. H'-"-eg/garagcm. Mlrnn-
da — 57-f'92.
APARTAMENTO 7UXO~^-.
Frente *• o mar c! 170 trZ —
2 s'-., 3 qtos. cana, coz. dens.
r«a-" vazio i Pra'a di Tir-
taforn ?•*','.• r>Un T. 'S-fíSTS
o-i ?¦- M"G. (F.«ít'I 8'3. Tel.
F2-38"2
AWPLAS CASAS — R. Cal. Díp-
ivYo cfo. 2 pav:. (60 mil). P.
Embii::.»dor ,-or<*-n. d;vidM:,
nn 2 aptos, pio min, r. Mt.
ruês. 3 nav. (150 •**"), S Cl*--
mente, r-q. .t n.->v. íiso m!l), r.
rn"':no Fermndes, prór. F«''oM
ou C. de Patirip, tnr. )^.40"41 (150m!D. 57-9074 IR»?. Cop.) o ...
.""-nino írser.) - En". Tito I.I-vio — Crecl 1.099. Compra e\en-ln de Casns Vazias t Ter-
reno».
R. EA"AO ITA^TBY -Luxo".
va?io, 3 q. 2s, arm. 2 banh.
márm, cop.. ro', tod. doo. fnr.Outro .1. Ro'->nirn P. M, An-
gíllcn 3 q, 2s„ _ 37-38C0 —
CURY.
BOTAFOGO _' Vondo na Pr.
Bnlpfogo l."4, o rr:!o. 17, fil'rc-
r.i-se vazio, c 2 bors s.abs. 2
olos. banli. co.-". d-p. emor. Pre-
ço: NCrj 41.SUO c. 16.500 k vis-
ta e n rest. cm 2 .anoi T.P. Ver
no local ilns 10 às lCh e trnf-T
a av. R:o Branco. 131 y 17<\V
Tel. 52-6713 e 42-2820. BERGER.
CRECI 5.10. Sind.
BOTAFOGO - Vendo npto. d;
frente da Canadá, em constru-
cSo com s. 2 q. mais dependên-
cias e earagem. MILTON MA-
G\LHAES. CREGI-«0-=^T8ne:
22-6128. D; 12 ás 18 horas.
BOTAFOGO — 

" 
Vende-se ,

confortável ant. de frente
para à Praia de Botafogo,
124 — apto. 33. sito no 5°
andar, com linda vista para
o mar, composto de 3 quar-
tos, sala, coz.. banheiro e
dependências de emnnepadas

e

CATETE 500

MUDE-SE para a Run Pedro
Américo. 110, aptos, de sala, 1
e í quartos, banh. cnzlnha e
dep. Chaves com r.penns 8.000,00
e o saldo facilitado e financia-
do «m !0- meses. Corretores dlá-
riamente de 9 ás 12 hs. Prcpr'e-
d-ide c Construçfm ris Imoblüá-
ria Itical Udn. Vendes MAPIO
PAIVA - CHECI 145 - Av. Ris
Eraro, 151, S'brelcja 210. T:ls.
si-"*!72 e ?i-rqr.*.
CATETE — 

'Vcrdr-fc 
ar.to. 2 n,

si. depend, incl. o. hDnh. cm-
pre-, rararem, pintado r.Oio,
,and. rlM. Hr.a Artl'11- Ecmít-
tlcs,, 27. CLOV1S - 2r,-l»0.
CATETE — Gde. oport. Vende-
mos vario apt. ri" sal. 2 qto"..
coz. banh. Preço 28 000. Sinal .1
comb. Sa'do já financ. sem cor-
recrio inf. CRAL LTDA. Run
Enrata Rib. 428 loia — Josó Hy-
lírio. CRECI 000 c do Sind. Tel.
26-6.103.
CATETE-— Magnífico apar,,.-
nento rie sc'i e 2 r.tos.. r.r.11'1 e
ío?.., dependências completos t.c
fm';rr'*. e paragem, e:n edific.o
('a sò"i-n'-í 2 mr .".:'¦'?". I1'i
isento nóvc, entrega Imediata.
Vc-, h-ja, ctó ai ln hz. 111 Run
Anrircdo pert"nc?, 10, apto. .1)1
c f.-tar na CL" — COMPA-
NHIA LANÇADOI*.A D2 CON-
DOMÍNIOS (CRE"I 20M _ líui
Co O-rmo, 17, 2." te!s: 31-237I í
SI-1B46,
CATETE — i'.ua Machado de
A.!sls — Magr.iflca oportunidade 1
Erilficío estritamente rc'ldfln-
ciai. Vcnd^-se apto. defsaiM-
qua"to. nmplo, com cor. área de
s:rv., armários e "box'' para gc-
Mdeira, Alugada cnm contraí»
vencido Condições cxceoclu-
mis: NCrS 8.001 e o rcstnnle
em prestações correspondcnlis
a um rluguc'. Combinar visitas,
na CLC _ COMPANHIA LAN-
CADORA DE CONDOMÍNIOS
iCRECI 2'fi) — Rua Co Carmo,
17, 2.» tels; 31-2677 c 31-15:o.

COPACABANA — Frente, vazio,
saláo, 3 qts. deps. compl. gar.
CrS 75.000. — Sendo CrS 40.000
em 2 anos. Dr. GABRIEL DE
ANDRADE. 32-7332. CRECI Bl.
A VISTA p/ melhor ofertn. Ven-
dc-se ou troca-se belo apto^vn-
zio em Copac. c' 3 qtos. saláo,
c"'v\ d? rmp, co" 1, n/ ftrrt-?
ide frente). Chaves tels. 42-8942
c .2-1,. . il*ndo nojo — CAIO
— CRECI jn.  
DÜP;EX..— Ouãd"a da" Praia
com 2 tal», 2 qtos., J. Inv. £
banheiros üteiais dep. com-
pleta*. earaiem. 110 mil NCrS
50% 18 meie- Ver 11 às Wh
Rra Conit. Ramos 34. ap. ,,
1102. José Comes. Tel.t ..
36-2680.
ÃV. ATLÂNTICA N.« 2 806 —
Vendo de frente,,cala, qto. conj.
bsnll., cnz. Pn"nmento f.>cilltr-dri.
I"f. e vi-ilrs to!.: K-VM - Jonl
Goulart — CRECI 59.
OPOm ilNIDAbÉI Alto. vetid^
fi '? ]"':'. '"•''t1. ("-"h^iro co*n-
plpto, r-y.i' ^~>, s '"i í» Olí.ivio ri"1-
íugcírs. Av, Conccab.tna, 1150.
3." (i''dar. Urgente. Trniar —
STj-6936.

TOSTO 6 — 1 por andar alti
luxo -— Salão, rala almôro 3
grande* otos eom finos arm.,
emh, 3 hsnh«. em mármore,
copa csrlnha den. cnirtnietas
tvan. ra-aoc. Vlfi'-s telef. ..
86 8584; CRtX-I 433.

COPACABANA — Vendo npto.
101, R. Santa Clrra, 153, r-.'a o
ct. separado, í:m. dep. fO m2.
V;r no Incr! t'as 14 ás 17 horas.
Tratír C1C. ROMANO. Prca.
Vrrfas tSJ r'71.7. CR*.TI lOOl,
CT\'C.:r,<X.\ — Vc.T.I um an.
t'i o.t-. snlr, cr. n.a Rua Azc-
vc:b Pimentel, Preço 1(1 1. lihõca
a comblnrr, Vrrtrr -!"-0471.

QUITANDINHA — Tr:.co cnsa
ampla, cólldn, por npiu. 2/3 qts.
:j de frente, Av. Allániica, Pui-
tes 4 a 7. Dcmingo a quarta, 7
rs 13 — Tel. 27-4381.

PARA ENTREGA IMEDIATA
— Ap. ro 10." pov. de
fundos c| 1 calo, 2 quarios,
banh. coz. áica, r,uario c
dep. empieç. garaçe. Ver
o op. 1003 da R. Ani:a Ga-
ribnldi 42, ciiavos cj portei-
íp. hero:, r:Cr5 4?.000,00
c, 30?ó cn 12 mese;.

WSmSSSSSimSS^ÊM

ICIVIA

DIVISIOrVENOIS
2,» andir.Ttl.: 22-1843
eiidictlluio * CREC1131

Ver no local Tra-
tar: H. MARTINS Sc MOLINARI BOTAFOGO — Reiíd COmLTDA. 7 Setembro. 88 - s/604-6 »",""". Jesla* 

com
— Tei. 22-4858 fcreci 265). telefone, vazia, 3 qtos. SI.
BOTAFOGO — Rua Voluntários dep. emp. etc, Ò R. Mlin-

NITERÓI -
IMÓVEIS

INDUSTRIAIS - COMERCIAIS
e RESIDENCIAIS

c^ Pátria, 389 — apto. 820 J. klA„« "iÁ .-.l. d d.._.
pletas e (rarage em final de Frente - Vendemos 2 quartos. °° riovo' 3I*> Pert" K- B<-m"
construçáo. Entrada NCrS saia — banh. c/box — deps. bina. Vende-se pl 45 m,
10.000,00. Ver a rua Alzira completas _ área c/tanoue , ---. .1 !¦¦»»
Cortes 5 diariamente das 13 «««"» - p™c*j: NCrí 36.ooo.on pagfo em 3 anos si luros.
às 17hs. Tratar OCEANO ^ TocM^ Tratar-h"MARTINS Ver h°le' Tel: 31'2851 -
IMÓVEIS, Av R. Branco, L ^LiNApfÍtda^^™- IMOB. LUIZ BABO. CRE-
108. gr. 903. Tels.: 42-7602 e bro. 88 — s/604-6 - Tel. 22-4853 ri acc 1 o Wnrrn f, 9 O
22-flfiP.n (C.RF.C1 9431. (CRECI 265) o« MOrÇO, O —/.

20 anos mesmo endereço.

1 -
2-
3-
4-

5-
22-9690 (CRECI 943).
COBERTURA — Vdo. único, c;
vista indvel. tccraço, 4 cômodos.
deps. Ver e comb. General Pn-
lidoro 185—C-01, diamte. prop. 16
ás 22h.
SENADOR VERGUEIRO — Ven-
de-se apt. 1 por andar. 4 qtí. 2
banhs. 2 sls. 2 terraços, hall, ga-
rage, plav-ground — 43-7522 —
43-8513. CRECI 959 — SINGÉRY
e ARMÊNIO.
TERRENO na Rua Bambina —
Vende-se com 11,50 x 63. ótimo
para incorporação — Tratar ..
43-8513 — 43-7522. ARMÊNIO e

Tel. 32-0812-9-26-2706" .-SINGÉRY -—- CRECI 959,

(CRECI 265).
APARTAMENTO vende-se Rua
Senador Vergueiro 203 c/quarto AMORA IMÓVEIS vende Gde.
sala conjugado maiores detalhes e Belo apto. final construção no

VISCONDE INHAÚMA — AN-
DARAÍ — Vendo em prédio nô-
to a de ótimo acabamento- —
2 a. — 2 salões, 4 sant. — 2 va-
«as garaje — ar. cond. 217.00 m2

iconitruidos — A. Fonce dc
iiaos
;Sindicalisado — CRECI SR.
LOJA Copacabana c| 3 teleío-
res ipel. LP. Linha privada) —

ÍVendo. 

Facilito pgto. ótimo pon-
to comercial, banco etc. Intrega
Imediata. Aceito Imóvel. 37-3082.

13169 200

ALDO MOURA LTDA vende apt.
chaves 180 dias — R. Macedo
Sobrinho, 38, sala, 2 qtos. coz.
dep. emp. garage: 10 milhões.
Iní. na Seção de Vendas. Av.
Cop. 583 5.» and. Tel. 37-9471.
CRECI 353.

Pça. 15 Novembro 38-A s/51 —
Azevedo ou tel. 27-3920.
EOTAFOGO — Junto íate Clube

Vendo aptos. qto. e sala se-
parados deDS. empreg. l.« loca-
cáo. Ver R. General Severlano
40 — Tratar SÉRGIO CASTRO

R. Assembléia 40, 12.» andar.
31-3629 — 31-0898 — CRECI 22.

QUANTO VALE SEU IMÓVEL?
A Imob. Monte Castelo, dará

o preço real para venda. Con-
sultem-na s/eompromisso. Tels.
52-2909 — 52-8251 — IMC — CRE-
CI 577.
BOTAFOGO — Vende-se um
terreno 17.50 x 80. Rua Voluntá-
rios da Pátria n.° 150. Inf. EU-
DF>S IMÓVEIS, Av. Alte. Bar-
roso, 72. sala 305, tel: 32-1477.
CRECI 870.

mais luxuoso Ed. centro de jar-
tilm k Prcla de Botafogo, por 80
mil, Inf. 26-1196 e 32-3115
(CRECI 178) — Botafogo.

16717 400
PRAIA DE BOTAFOGO, vende-
se magnífico apto. d« frente,
com deslumbrante vista sôbre o
mar. t composto de 2 salas, 3
quartos, demais deps. e gara-
gem. Preço Cr$ 85.000.000 con-
dições a combinar, informações
com Enir Ltda. Rua Ouvidor 06
í.« tels.. 31-2332 e 36-3621 CRE-
CI 273. 3282 400
BOTAFOGO — Vendo umá
casa tipo comercial, locali-
zada à Rua São João Batis-
ta — Tratar Tel.: 26-1794
não aceita intermediário.

29497 400

Excelente marcenaria, localizada no Centro.
Moderna cerâmica, distante 15 minutos das Barcas.
Magnífico Bar-Restaurante, na orla marítima.
Confortável residência à Rua Tupinambás — 4,a
paralela à Praia do Saco de São Francisco.
Terreno pronto para construir à Rua São João,
junto às Barcas. Último com essa localização.
Todos os negócios acham-:e em franco funciona-
mento, livres e desembaraçados de quaisquer
ônus, concedendo-se ótimo financiamento ou per-
mufa.
Possuímos ainda inúmeros outros imóveis em di-
versos bairros de Niterói e nos municípios, tais¦orno Friburgo, Teresópoíis, Petrópoiis, etc,
J| SIMÕES - CORRETORES DE IMÓVEIS - Âv. Ama-
rai Peixoto, 60 -11.° pav. (Ed. VASSAL) Tel.
3581 - NITERÓI - Plantão aos domingos e fe-
riados.
CRECI n.° 341 - 1." Região -CRECIERJnO 3.

33403 91

VENDO MEU APTO. espeta-
onlar de luxo. Vale a pena
verl 476466— LEITE.
COPACABANA — Vdo. ap. si.
qt. «ep. frente. 50% fac. Aceito
Cx. IPEG, COPEG. Tratar hoje
47-0321 — D. íiteis 52-0952 e
52-5581 — G. Dias. 89, S/502-A —
SOARES — CRECI 978.
POSTO 3 — Vdo. ap. si, 2 qts.
dep. vista panor. vaz. 50% fac.
Ac. Cx. COPEG. IPEG. Tratar
G. Dias 89 S/502-A. tels. 52-0052
e 52-5581 — SOARES — CRECI
n^OTO;
ASSISTÊNCIA TÉCNICA e
Corretagem de Imóveis — Te-
mos reais c'.fente p1 compra de
Imóveis ra Z°na S*l — Ale-
yandre O. F. DE MAYOR
CoTet-r S'ntl. CRECI 931 —
<6 6Bit c 37-2784.
COMPRO n/ cMente, ap. ti. 3
qls. 2 banhs. frente, gar. Co-
ceerbara, Ioanema. Tratar G.
Dias 89, s/502-A. Tels. 52-0952
e 52-5581. SOARES, CRECI 978.
APARTAMENTO — Vende-se,
Rua Djalma Ulrlch 110 ap. 318,
frente p/ Av. Copacaban c/quar-
to sala separados, Jardim lnver-
no, cozinha e banheiro comp. —
Tratar Pça, 15 Novembro 38-A,
s/51 — AZEVEDO ou Telefone
27-3920.
COPACABANA — Vendo
ótimo apto. nto, e sala se-
pnrados prédio si nüotis a
lOm.". da Av. Afftntlia. Fn-
tre.ra Imeílala. Ver R. Pau-
Io FrcilT-, J9, apto. Vv —
Trntar Fér.flo Ccrtrn P. As-
semlitéia, 40 - 12.° and. —
31-3M9 — 31-0898 — CRE-
CI 22.
VENDE-SE apart. Rua Rodolfo
Dantas, frente Copacabana Pa-
lace Hotel com 3 salas, 3 qtos.
2 banhs. denend. NCr$ 80.000.
ALEXANDRE KAMP. CRECI
468, com Sr, Ccnrado — Tele-
fone 42-8773.
COPACABANA — Rua Bnreta
Ribeiro, ."IO, antô. 902. 2 p/an-
dar, le. locoçSo, vendemos 3
ouertos, sel.lo, 2 banhs. iodai*;,
djps. completa-, área c/ tarar**.
Ver no local. Tratar: II, MAR-
TINS tt MOIINARI I.TDA, —
7 Setembro. 88. s/604-8. — Tel.
22-48;8 (CRECI 265).
rOPACABÂVA — 1,11-ío —
Vendo ap. I ro- and.ir c| SSO
n*2. comtandn de. living, rala
át .lantar, rala de eftar, escri-
tórlo. blbllot-cf. 3 miartos c!
a-mários embutidos ar condi-
c'nnado, 2 banht. sociais em
r*a-more, cnpa-co**., 2 Ptos. e
fia-ate —• tidas ni pe»as ela*
rai e a,,e'»,1a". V« s partir
fn h*>*« ^. rr, n-"-'"', rt-nti^,
!>7 cn. m dal f) a; V. c rta*i
li *•¦ 17h Trat" F' A*\
Ce-t -' ri sT< — ¦»>¦ : t?. "ipo
— J^A». GOULART — CRE-
CI s\
COPACABANA ! Quase pralal
Pairo apt. luxo em acabam"n-
to. todo 3." andar, ti salfie-, ea-
lerla, 4 qts. garagem, ele. Ver
RenúMIca Peru 83. Tratar ....
."8-74CS. 
SA FERREIRA 228 3 apts. con-
ju-pdnj e rrandes. Vazios p/
NCrS 1?.0'0 cidj. Ent. Imedh-
li í» finpncf-írfrn, Gnnv"a— 
f.--'\ P r».i'«i. c"!;ci 1.1*4.
rr>"Tn A — ven-i^ — «o. y

Invírn". 4 onnrto*" 2 r"*n'""*'-
ro «"rlaio, r*>pa demais dc-
n*n!s r'"ncp'lfnplas, garage.
Preço NCrS J 20.000,00. Vis'-
hs com Silvio Fleury Imn-
veis — Av. Conacahana, 861
°*h Jlll — 3(1-4320 — ...
36-2735 — CRECI «80.

13149 700

ACFITO an. peq. narle paf. —
vendo casa 2 "av. 4 ot«. s. den.
oulntal, cona, roí. Rri 5 de
Jnib"\ viílt^í hoje — Tn'. tel.
••l-r'01 Frrtuna — CRECI 1154.

QUADRA DA PRAIA — Otlmo
ap. frente, base 60 mil, 3 p|and.
2 qts. sala, banh. coz. dep. emp.
Domingos Ferreira, 70 ap. 901.
Chaves 36-378B. CRECI 745 —
FALCÃO.'
VENDEMOS em acab. os 2 últ.
aptos. fte. fach. pastilhada c/
sala, 2 qts. j. Inv. banh. em
côr azulej. teto copa-coz. etc.
Preço 35 a combinar. Tratar na
CIRAL LTDA. — Barata Rlbei-
ro 428, loja. Tel. 36-6303. —
CRECI 876 e 900. ^^_
Copacabana — B. Ribeiro —
Vendemos apto. vazio de sala,
qto. (sep.) dep. criada, garage.'
etc. Preço 26 c/ 15. entr. e o
saldo 18 meses. Tratar na .CIRAL.
LTDA. — Barata Ribeiro 428.
loja. Tel. 36-6303. CRECI 876
e soo. r
QUÀRTO-SAI-A — Separado
ooiinha — lindo fcanheiro. dc-
pendêrelas de etgpregadi, ga-
ratre alugada aoMado. Visitas
76-3683. CRECI 987.
COPACABANA —
tas — Quad. praia
apto. de 200 m2
qtos. garage etc.
50% a combinar.
CIRAL LTDA. -
ro 428, loja. Tel
CRECI 876 e 900.

Rodolfo Dan-
— Vendemos

c/ 2 talas, 3,
Preço 110 e/

Tratar' na I
Barata Ribei-'

36-6303. —

COPACABANA — PÔIto { —
Vendemos linda cobertura c/
virta p/ o mar tendo 2 ftes. c/
410 m2. Base 200 a combinar. I
Trator nn CIRAL LTDA. — Ba-
rata Ribeiro. <"8. loja. Telefono
33-3fC3. CRECI 878 CiJOO;
AriANTiCA - Leme — a
ra'or opo*tunldade da praia,
vendo ant? 270 in2 ideal p| pe-
cucnn família. Saláo c'70 m3
jardim inverno em mirmorc.
rala de jartar, 2 qtos. duplos.
2 banhs. 2 qtor. emp. e ga-
rarre***. Vljltas 36 6S84. CRE-
CI 438.
OPORT. — Vendemos ap. !íren-
te vazio, dc sala, 2 qtos. dep.
cr'.*, 'i etc. Preço 28. c/ • 50%
rm in meses. Chaves e tratar na
CIRAL LTDA. Barata Ribeiro.
J-.1, loia. Tel. 36-6303. CRECI
876 c 000,
VEND2-SE~a R. Sa Ferreira
ctimo apto. de fronte, com 3
qtos. raia, dep, de emp. e ga-
rare. Ver a partir das 17 horas.
Tc'. 33-3302,
POSTO 4 — Ia. locaçSo, frente,
1,.1'íío, 3 tjrantíc.1 qtos. c/ arm.
emb. banh. soe. em cor, bon coz,
deps. còmp. garagem. MENE-
12ES - 36-1608. CRECI 1104.

POSTO 4 — Urgente, novo, fun-
do-, sem devera 94 m2, bem di-
vldldos, sala, 2 qtos. 1 c/ arm.
c,n',). bâíili. scc. ei,i cor, coz.
den-;, romp. — 35 milhões a
vsltn, - MENEZES - 33-1G00.
CRECI 1101.

PC3TO 4 — ^.,,,10 apto. sa!n,
qto, c/ (trm&rlo emb. banh. *,j'.'.
cr. t'cps. cemi. gerrriem, ME.
K1'.7.ES - •J0-1U08. C..ECI 1104.
POSTO 5 — Vendo" apt' do
luxo, saleta, sala 3 qtos. c|
arm. cozinha, banh. compl.
demaif dep. preço 70 milhões
c] 40.003 a vida taldo em 2
aros, ou fll 00:i a vista. Tratar
tel,: 36*6584, CRECI 438.

COPACABANA - Rua Hllírlo
dc Cjuvea, 77, vrndo de fren-
t\ 2 !¦'. 3 (;'. b.-n. soe. (Icncilí!.
cep. fiaregem, — Preço NCrS
C0.CP, - iretcr ro npto. ::03 —
Tel, 43-3901 — CRECI 340.
RUA PAULA FREITAS — Ven.
(Jt npto, supermxo, 2 snlas. 2
qtos. c/ arm. copa-coz. c/ arm,
rm fórmica, demais dep. Tratar
Tel. 38-11384 — CRECI 428.

.*•"¦, "TONTO — R. Frinclsro
fa 23 .-.nio. 510 _ 1 tah, 1 ouar-
li, ri"-», cofplct-s — Fntre*(,i
i --'i.»!- — Sipi| in.oio, pi d'os
r 5C1 e :* tvr-t. d- 40"! ml' —
P, f'^1 rvpO' — D*'"lhrs *".
P'*i nntnco. 37. rr. 401 — Tel.
£3-2220 — CFECI 1160,

ntni __7«i
COPACABANA — Vendo
ótimos aptos de stla e ruir-
tn «enarodor, cnzinba e ba-
nhrlrn completo. Chsves c1
o portel-o — Tratar pelos te-
cm o sr. Nlrodemos nn sr.
Irfnnrs 43-1853 e 43-9334
Pedro. 29499 700
COPACÃB\NÀ~ — Vendemos
Av. Cctcabana 876 — nnto.
ECO _ Contém saleta, 2 ótlmss
fnl.-?. jard m de Inverno envi-
d'ac;:do. 2 bons quartos, ar-
irírlo embutido, coz., banh. e
dep. re crlsda — Pintura o
sinteko nflvo — Entrega-se
imediata' (vazio) Ver no local

Sinai de NCrS 30.000,00 e os
restantes 'mandados em 21 me-
i-s T. P. Tratar exclusiva-
mente r| IMOB. BERNA. Rua
Gonçalves Dias 83 — 3.» —
Tels.: 42-6613 — 52-3183 — C

188.

23504 700
CONJUGADO de. frente vazio
9.» and Run Bulhfies Carvalho
1,1, locação 16 mllhSes 37-6523
CRECI 68. 25496 70U
ATLÂNTICA — AtencSo ven-
do ant? pnr NCrS 170.000,00
com 320 n>2. Chavt.i porteiro.
Allí-tlca ;»86 ant» 902. frente.
SILVIO M,KURY ImAveis.
A-, Con. 861 si 1111 - 36-4320
e 36-2735.

POSTO 4 1/2 — Vendo o aplo.
alto luxo, prédio todo cm már-
more, 2 salões, 3 qtos. r/ arm.
emb, 3 banheiros em mármore,
copa-coz, 2 qtos. empr. c gara-
gem. Tratar 30-6584. CRECI 438.
1'ÔSTO 6 — V. np. 602, Av. Co^
pacabana, 1123, tala, 2 qts., etc.
CrS 30 nitlhrtCF íiimiic. Ctix.i
cl final. Inquilino. Dr. DIRCEU
ABREU, Av. R. Branco, 120 s|
loja — 22-3354, 28253 .700
AMORA IMÓVEIS vende, Mi-
ru-.I Lenio.', aplo. 2 sls. 2 qts.
Ktie.t. deps. garage 68 mil. Inf.
:n-r,i9ti e :u-3H5. creci 178. —
Copacabana, 10725 700,
AMORA~IMOVEI8 vendo 2 aptos.
V.-.7ÍOS. Av. Atlântica por 45 e
55 mil. 2li-:ilOG e 32-3115 (CRECI
173). Copacabana, 10720 7iv)
POSTO 6 — Vendo .ipto. dc (ren-
te c| 3 cttos., sala dupla, 2 ba-
nheiros, c deps. Ver A R. Fran-
risco S;í 0!) aptu, o02 — 1'reço:
NCrS 15.000,00 sem ínterim*-
t.iário. 1ÍKU 70O

PARA ENTREGA VAGO —
Ap. de frente, 9." pav. c|
salão, 3 quartos c aim.
emb. 2 banh. coz. quarto
e dep. empreg. garage. —
Preço: 80.000,00 c| 50% fi-
nane. 3 anos.

CIVIA

DIVISIOhVENDK
2.» andar -Tel. t 92-1848

U SlndlcUlado • CRECÍ1»

70691 700

Ao lado das mais belas
residências do Rio

(Rua Capitão Cezar de Andrade, 30
transversal à Visconde de Albuquerque)

Iportomontos de saláo • 3 quartos • 2 ba-
nheiros sociais em côr • dependências com-
pletas • garagem já incluída no preço.

Apenas 

duas ¦&¦
unidades por andar MW

Com vista para a lagoa
No tranqüilo e aristrocrático flm-do-Leblon, ao
lado da Visconde de Albuquerque e suas mag-
nifleas residências, um edifício de luxo com'
magníficas unidades de 3 quartos, salfio e demais
dependências. Garagem para todos os aparta-,
mentos e uma linda vista para o Cristo Redentor,
Lagoa c Jóquei Club.

C0NSTRUÇI0 RlPIDl E DE FINÍSSIMO
RCIBIMENT0

. UNI 6IRUTII Dl
CONSTRUTORA INTERNICIONIL

Memorial de incorporação - Registrado a fls. 70,"
Livro,Aux. 8b sob o N.° 52 em 19/4/1967.

VENDAS-JÚLIO BOGORICIN
Av. Rio Branco, 158, s/801 - Tels: 32-3813 e 52-7494

• NO LOCAL: DAS 10:00 ÀS 22:00 HORAS

CRECI 95.
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Acontece que não haverá lançamento! Estava tudo planejado* rnarcado,
acertado - imãs vendemos o Ed. MASSET^ exatamente 24 horas antes de
iniciarmos a campanha. E por isso não haverá lançamento— Só nos resta
agradecer aos felizes compradores; e agradecer também à Construtora
Santa Isabel pela tradição de honradez e qualidade que serviu de endosso
;ao nosso trabalho; e agradecer, finalmente k nossa própria equipe a quemcoube a tarefa mais dificil: vender toda umia incorporação sem lançamento!
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Etí. MASSET,
Praça
Nossa Senhora da Paz,
esquina, de
Barão da Torre,.
Ipanema

emi
CONSÓRCIO MERCANTIL DE IMÓVEIS

todos os dias vendendo imóveis para todos
José Henrique Albuquerque - Creci n.°-7

Áv. Rio Branco. 156 - (Ed. Av. Centra!).grs, 1508/11
Tels. 52-7636 - 52-7537 e 42-5982 • Sede Própria
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fAguar.de! Estamos estudando outros bons negócios em diversos bairros!
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•JüRREIO DA MANTlX, Domingo, 14 de maio de 1967

APARTAMENTO — Pompeu
Loureiro, 33. «pto. 109-B. 3 qtos..*Mli.-dep. emp., irea cttanque.
Aceito Caixa ou IPEG clamai pe-
pequeno ou flnanc. Atendo hoje
___ — C-940..
COPACABANA — Vendo ótimo
apto. p/ entrega em 30 dias, com
¦ala dupla, 3 quartos, banh. co-
zinha e depend. completas p/
empregada. Preço 38 mU sendo
X a vista o saldo em 3 anos p/
tabela price. Ver no local a
qualquer hora e qualquer dia, a
Rua Barata Ribeiro n.» 659 apto.
m. informações e vendas a Av.
Copacabana n.o 613 gr. 808 tel.
36-30». CRECI 385.
Copacabana - vendo exce-
Jente apto. eom salão, 3 quar-
tos e/ armários, 3 banheiros so-
ciais, copa e cozinha, dep. com-
pletas p/ empregada e garagem.
Entrega dentro de 60 dias. De
frente, tado da sombra- Preço 85
mil erinelroe* novos com 45 & vis-
ta • o saldo cm 18 meses. Visi-
tss comente a partir de segunda-
leira, combinando em nossos es-
critôrios a Av. Copacabana, 613
gr. KB tèl. 5033. CRECI 385.
COPACABANA — Vendo ótimo
apto. Junto à praia, de frente
e-vaxlo, com sala c/ Jardim de
inverno, 3 quartos, dep. com-
pletas. Preço 58 mil cruzeiros
nove* e combinar em 18 meses.
Ver hoje e amanhã no local à
Rua Duvivier n.° 34, apto. 302
eom o corretor Madeira, das 9
As 18 horas. Inform. e Vendas
a, Av. Copacabana. 613 gr. 808
«èl. 36-5033. CKECI 285.
COPACABANA — Vendo mag-
nffleo apto. com sa'ão de 85 m2.
sala de Jantar, 4 dormitórios, 3
banheiros sociais, 2 quartos de
empceg. dependências comple-
tas • garagem. Alto luxo, 1 por
andar, acabando de construir p/
entrega em 30 dias. Preço da
cessto 140 mil cruzeiros novos
i vista ou curto prazo. Ver hoje
« amanhã das 9 às 18 horas à
Rua Paula PrelUs 88, 2.° andar,
éom o corretor Basto. Inform.
• vendas a Av. Copacabana, 613
IT. 108. tel. 36-5023. CRECI 285.
LEOPOLDO MIGUEZ 107 apto.
304 — Vendo um lindo conjuga-

. do cem azulejo até o teto na co-
¦inha e banheiro. OU TROCO
por tim com DEPENDÊNCIA DE _u- |„xo 1 D| anflar 280 m2
EMPREGADA. Tratar: 36-7103 f'\° 

lmo' ' PI a.na™ í, """
creci 368.  living, sala de jantar, 3 qts.
COP. FIG. MAGALHÃES, com arm. emb. 3 banhs.

Compra e Venda de Prcdics e Terrenos (Continuaçüo) ,y--nssí,
•- ¦"¦¦* •'- .ofil!f—: T—r— ..y ;8jj í

t- Vende- COPACABANA — Rua Ba- av. atlântica - Posto 21/2
dar com 2 - j n aa * — Vende-se apto. luxo de fren-
todos com rao <le IPOnema n. 77 — te 320 m2, 2 salas, 3 quartos c/

COPACABANA
se ap. 1 por ani
salas, 3 quartos todos 
armários embutidos, 2 ba- Vendemos o apto. 601, de ?25ft&! ,e"lb„Un^?rA. PSÜ??**.*<npi»|pn«s «ama nAnint,n «.„««. w i- •, ante-sala, 2 banheiros sociais,
fo^X^Uh frente' com salâo' 3 quOfíOS, cozinha. 2 quartos p/empregadasto e banheiro õVempregada 2 L..L-;... çnrj„;ç .-' npto. moMiiado, tapetes chinêse garagem (vailo). Rua Ani- *• DaniieirOS SOCiaiS, copa- /kahaStan, lustres cristais, gran--ia Garlbaldl, 48, apt. 301. COZinhá e dependências de espelho francês quadros e

cofre gela leira ' 'Copacabana — Toneleiros completas de empreqadavende-se apart. de frente, gran- ç. •*• i Vsr.t tOAr\m\de sala 3 dorm. (2 p. andar) Jinal « NCr? 3.940,00 e
pintado a óleo, e garagem. NCr$
75.000,00 c| fin. Inf. 26-3384.
VENDO vazio apto. 1203 Hua
Rodolfo Dantas 89 sala, 2 qts.
e depend. Peças amplas em an-
dar alto. NCrS 40.000 cl entr.
NCrt 15.000. Tel.: 46-0988.
COPACABANA — Vendo ap.

2 q. sala e dependências à Rua
Domingos Ferreira, 130 ap. 802.
Chaves com o porteiro.
COPACABANA — Reforma
de banheiros e cozinhas —
Somente na Zona Sul. Subs-
tituição de azulejo, louças e
ferragens. Sr. Luiz. Telefone;
47-7370.
COPACABANA — Vendo 20 m
da praia apto. de qto. banh. e
kit. Alugado contrato vencido,
NCr$ 12.500 com NCrS 6.000 de
sinal. Milton Magalhães, CRECI
80. Tel. 32-6128, de 13 às 181).
CASA — Vendo na Av. N. St*.
Copacabana, com 2 salas, varan-
da, 3 dormitórios c/ arms. em-
but. banh. em côr, pintura a
óleo e depend. 47-4441 — ....
32-4458. S. MOREIRA — (CRE-
CI 1024).
LUXO e conforto. No edif. do
Plaza Copac. Hotel — Apto. c/
sla. e 2 qtos. mobiliados. banh.
Magnífico serviço, de portaria -»•
telefone e arrumação. Facilita-
mos em 12 meses. HERMANN
DE FARIAS — CRECI 538. Tel.
52-4455.
COPACABANA — Vendemos óti-
ma casa com 3 salas, 5 quartos,
2 banheiros, dependências com-
pletas, entrada para carro, va-
randa. Rua Otaviano Hudson, 24.
Visitas exclusivamente entre 15
e 18 horas. Tratar com MER-
CANTIL. Tel. 22-0601 (CRECI
936 P. Nardl). _^

POSTO 6 — Prédio Novo,

mensalidades de NCr$
380,00. Construção de H.
Mendlowiçz Engenharia S.A

Mais informações à Av.
Rio Branco. 156, s | 801. —
Tels: 52-8774 e 22-2793 —
JÚLIO BOGORICIN-CRE-
Cl 95. 71573 700
TERRENOS compramos em ' Co-
pacabana — Ipanema— Leblon

Diretamente.dos proprietários
para incorporar, por conta de
nossos grupos investimentos. So-
luções rápidas. Tratar c/ AR-
THUR PERRONE IMÓVEIS, Edif.
Avenida Central, 7.°, Gr. 729- —
Tel. 52-8913 — CRECI 14.
COPACABANA — Sá Ferreira
n.° 228 ap. 827 para ver com-
binar. Conjugado c/ban. bom
kit. Limpo. Indevassável. Pron-
ta entrega 13.000 à vista ou 17
comb. s/juros. INÉDITA. Tel.
22-5722 — 42-7151 — 47-1061 —
CRECI 159 J-74 corretor Y. Forte.

COPACÀB~ANA — Posto 6.

íogfto america-
no. Preço 175 mil com móveis,
165 sem móveis. 130 mil à vis-
ta, restante durante 6 meses.
Tratar com proprietário — Tel.

57-2512. Av. Atlântica 1.536, ap.
SN»;
AV. ATLÂNTICA — Outra
residência de S67 m2! Vende-
se na Av. Atlântica 2768 —
Cinco dormitórios e 7 banhei-
ros sociais.' Quatro úormlto-'rios 

e dois banheiros pan: criadagem. Três bozes priva-'tivos de tararem. Indevassá-
vel, entre o mar e jardim pri.
vado. Em fase de alvenaria.
Entrega em deiembro do ano
próximo. Entre e veja como
será a mais refinada, elegan-
te e confortável residência do
Rio. Pagamento financiado

COPA — ótimo apto. de COPACABANA — Oportu-frente «mar alto, à rua Dlafc nidade — 1 por andar,da Rocha, de Sala, 2 «tos, 320m2. Particular. Vende ap.banh. coí., dep. completa cj salão 4 Quartos, 2 bannef.
saraie.com Inquilino notifl- ros sooiais, ampla oopa-cotl-
^«Siffi^feÍNCr^Í-í:;i;A nha> 2 vasxU» de emprega-
Í&9&&& í,,,• - OCEANO dos, garage. Luxuoso acaba-
MOVEIS. Av. R, Branco, mento, Aceita-se apto. me-
128*\JK: 9,1?i3Ü4 '«-'602 nor como parte do pa»amen-22-9690 (CRECI 943). .-.»-.. ....

COPACABANA - Ap. sl. 3 qts. COPACABANAm V. ap, sLfo '..'E
..... .. — v... *„„.. ^nv_ qt0 sep. dep, eriipv gara- .;^,.,

ATENÇÃO. — Posto 4 — ótimo
apto. 12.» pav, duplex c/ 3 qts,2 salSes, 3 banhs. soes. copa-
coz. e demais peças, NCrf 43.000
a combinar, Ae. Caixas — Te-
lefone 57-3878.

deps. empreg. coz. ban. área
envldraçada, peças amplas, 40
milh. fin. Dr. JESUS, 37-3378 —
CRECI 424. Corretores: Prestl-
glem o nosso. Sindicato, anun-
ciando no CORREIO DA MA-
NHA; órgão oficial da classe.

QUADRA DA PRAIA — 70
mil, frente, Posto 4, pronto

ARRUDA FALCÃO Corretor
oficiar avalia e vende seus
imóveis, mesmo alugados,

to. Dispenso Intermediários
Tratar pelo tel,: 57-3352.

posto 4 — vazio, frente, luxo em 30 dias, 3 qtos. sala,
Salto, 3 qta. o/ arm. ban.

dep. empreg. ga*. 80.000,00 no-
vos fac. Chaves e -inf. 46-6848.
ALEXANDRE O. F. DE MAYOR
IMÓVEIS — CRECI 931.
AV. ATLÂNTICA - A*pto.
c| 500 ml, salão de 180 m2,

solução rápida - Chame \ «**• 3 banheiros soc.a.s,
sem compromisso um dos 2 tf«- * •¦"P«9- copa e
nossos corretores, 15 anos de coz.* ?-v«95».na garagem,
tradição, 36-3788 — CRE-
Cl 745.

banh. copa, coz. varanda,
dep. empr. garagem. Do-
minqos Ferreira. Infs. ...
36-3788, FALCÃO - CRE-
Cl 745.
COPACABANA. PÔSTO 4 —
Apartamento c| 3 quartos, c|
arm. embutidos, sala, varanda,
2 banheiros sociais e dep, em-

«,.:. s-l. ~T-l.. íiToIn ' Pregada. Pintura recente e todomais infS. Tels: 36-7840 e atapetado. Av. Atlântica. Froco
42-0820 — CRECI 987 —- Ç)501 n!J1. cruzeiros novos, c| 80%

VENDO apto. o melhor preço,acabamento e ponto. Salio, 3
quartos, armários embutidos, a

em condições excepcionais — "banheiros sociais, copa-corinha.
Outras informações: no local s ?-ua-** ?#•*-• -*««*••- sí--«3a0
ou em H. C. CORDEIRO
GUERRA & CIA. LTDA. Av.
Rio Branco 173, 14.°/andar.
Tel: 31-1895 — CRECI 706.

70374 700
AV.. ATLÂNTICA — Espeta-... « , «w., «iuwiiíwi — ^tapeia-Vendo apto. 2 salas, 4 qtos. cular apto. c/ 400ms, s salões,

etc. NCr$ 120.000,00 tra- " ' "" ""
tàr 0. M. SIMON. Tel:
42-2184, CRECI 270.

70508 700
COPACABANA — Vendo terre.
no c|4 casas. R. Euclides da Ro-
cha, 572— Aceito troca pleasa
sub. Leop. 60 milh. fácil. — Tel.:
37-1876. .
COPAC. — Apto. pronto. SI., 2
qtos., dep. Ent. 15 mil. Venda:
Imob. Ribeiro Ltda. Av. Rio
Branco, 185 — Or. 523 — Tels.:

4 qtos., 3 banhs. 250 milhões -
36-3530 — CRECI 570.
PôSTO 3 — Magnífico apto~c?
309m2 3 salóes, 4 qtos. 3 banhs.
e dep. comp. 180 mil. Visitas —
36-3530 — CRECI 57,0. •
PÔSTO 4 -.Sala, 2 qts.TTde".
pends. Frante, 30 nililrôes. Kd.
antigo sem elevador. Visitas —
36-3530 — CRECI_ 57Q, __
COPACABANA — VendeTe
acabado de construir, um

e 38-2733'. Silvio Fleury Imóveis.
Av. Cop. 861 — sala Illl —
CRECI 580.
COPA — Luxuoso apto. 1
por andar, c| 330m2. compôs-
to de living, sala de jantar,
3 atos, ei armários, 3 banhs.
sociais, dep. completas cl 2
qtos. p|empregada e gara-
gem, em revestimento. Ver
à rua 5 de Julho, 2(3, d|a-
rlamente du 13 às 17hs.
Tratar OCEANO IMÓVEIS,
Av. R. Branco, 108 er. 903
— Tels.t 42-76 e 22-9690 —
'_____ .943).
RARISSIMA- Oportunidade —

ALFREDO DANTAS.
COPACABANA — Vendo apar-tamento de frente, vazio, para
Çrande famüia. 300 m2 de área.em nragem. Tel. 36-0090.
COPACABANA — Compra-
se. — NCrSj 10.000,00, com aentrada acima, compro clsala 2 auartos, dependências
de empregada e tange —
O saldo do pagamento fl-
nanclado sr. Rubens, pelo te-
lefone 57-3352. 
AV. ATLÂNTICA — Vdo. ap.
de frente, com 4 qs. 3 Salas, 3banhs. sociais, armários, copa.
cozinha, despensa, 2 qs. de emp.
c/ banh. garage, instalação pa.ra ar condicionado, inf, 87-0110
e 45-9028.

ge, facilitado, com sr. BRUN0...1, ,»"¦'.
Bar. Rib. 62, inf. 67-6357. "',,,--,'-7, '^l

RUA DOMINGOS raRMI-V £,;
RA — Vendo grande apt» 4*[<' ,x,
2 salas, 3 quartos, armário» ,.;,,-
embutidos, 2 banheiros sociais,....'...•¦¦
copa, cosinha, 2 quartos *nii.rj,i'.-
pregada, garage, Chaves c|'-* '¦'*'
porteiro. Entrega na nora.......
SILVIO FLEVRT Imóveis Av. &?,Í,Q
Copa., 861, sa>a 1111 —1 ....- cUIm
36-4820. CRECI 580. r. ¦ :Iat
APARTAMENTO Av. Atlâa.tlca.*>.VK*)';
2536, apto. 301, de frente,-, c|3'.'"'.»J'i
qtos., sala, varanda, 2 banheiros' .liait
soe, coz. dep. emp. Vendo urg.^- .//
Atendo hoje 23-8688. C-940.'.' -¦ ç*l6<
APARTAMENTO 2 Djalma Ul- ?- 

_rlch, 110, apto. 707, qto. e sala- - ..:
sep., jardim de inv. indevassável,- '.'O*.
arm. emb. box p|geladelra, ,«•¦• "*i''i
cepcional oport. Atendo hoje"1-' Jj23-8888 — Ao. Cx. ou IPEQ — *7 ^'.
C-940,  ' . \ fm]
COP. — P. 3, ótimo apto.jsa-TAiílí
leta, grande qto. duplo, arm,'. vir
tanque, área, boa coz. ban. comp.-. ¦ , ,;'
preço mutlo abaixo valor. 13 mia*, „\i,Ihões vflsta. 37-8591. *Ei:n£j .
COPACABANA — Vendo ÇNMsaoq.Av. Atlântica (Leme) apt* ia.'.\-yiy.
sala, 3 qtos., banh., cos., dep. > 'MB
emp. TraUr tel. : S7-WS8 ;<iíai
OLYMPIO (CRECT 374)...-; ,:-h\M
COP. — P. 4, Lindo apto. àe».*' '""í
bamento luxo la. lócaçfio poú- tW
cos metros Av, Atlâht. boa #àlsjr>;,»l'")2 b. qtos. boa irea, dep. compV- ''*''""
garage. 46.800 facilita. 3T-M01. ~ mi

... OTAVIANO HUDSON/— VeA^*-; -'
garage. Apenas, NCr|  do ótimo apartamento de quar- f>«ft*J150.000,00 em curto prazo, to e sala separados, cozinha e "-" 4*
Visitas pelos. Tels.: 57-3998 banheiro, todo pintado de no»*' r<\
e 22-4073 — CRECI — 524. vo. com slnteco. excelente vtrta»-.v;i«b

entrega imediata. Detalhes e m«, *n;,|.,

financiados. "Tratar R. México,
41 — Gr. 601 — 42-8710 — CRECI
930. 

AV. COPACABANA — Vendo
apto. sl-qto. kit c| vaga na ga-ragem e tel. Tratar: 42-4516 —
CRECI 1036,

AV. ATLÂNTICA — Lindo
apto. de frente, 12.° andar,
com bar e terraço, privativo.
Tem entrada, sala de visita,
sala de jantar, 3 ótimos qtos,
com armários, Z banheiros
sociais em côr, copa, cosi-
nha, irea, 2 qtos, empr. e

lis — 301 — Frente c| vista sociais, copa-cozinha, área NCrS 28.000, o resto financiado.
mar, quase esq. Ati. vazio, , . '. r~ Tratar c|Lourdes: 26-0281 —
3 qtos, c| arms. salão, 2 ba- <>e serviço, l qtos. de em- 46-7603._
nhs. soes. em côr, copa-coz. preg. e dependências com- conjugado — porém excep-

pletas e garagem. Ver dià- cional grande - 50m2 — fren.
riamenre R. Raul Pompéia
53, apto. 901. RÔMULO
MOLEDA, 52-9020 - CRE-
Cl 147.

«wuumuu uc cwnsiruir, um mes Carneiro, 40 mil cruzeiros orm. 3 $a|D$ 2 banh toi-apartamento à Av. Atlânti- novos - Mais informes 27-4141. 7 „ 
* *"".' * 

,"• 
"'

52-8547 e 22-2499 — CRECI 348. -„ com 1 (rente* tan/ln ~ CRECI 83. Linda vista e com lette, COpO-COZ. i qtOS.
atençao! vendo átimo apto. 2fa 

* i Í»Z^'ílíf.! 2 
VM»"1" «nvldf«"d"- emp. áreò, garagem. Prédio

dTqíSibWtíStógS:- miÊ********L»v.9**l 1002-Frente, luxo 220m2 do. Base_155 m.lfjn, Infs.
cozinha área serviço cltanque,
dep. empr., garagem. — Entrada

fOKIFnRTÂVFI An ml VENDO 28 mllhSes apto. 61 m2 formaçfles com ALDO CANKÃh^JiinV.unruKlArEL — Ap. OI- de frente, prédio novo, 2. quar- _ CRECI 13 — 37.9224 - ---•-.
to luxo 1 p| and. 280 m2, 2 *"?• *?,a*, J?rdlTO inyerao, cozi- -- «

Z°X? %ytieil^À£ írení« deslumbrantes para ÍSStâSflSS irac?1^ o5«
còmd?Ido.emorm6vd^r^' Praça Arcoverde, 4 qts. c| K^Ti^ou^tc^ ST-

co Sfio Francisco, Icarai. 'Tratar
com D. ADELINA, Rua Minis-
tro Alfredo VaJadSo 35, ap. 903,
Copacabana.

dep; «emp. emp. 2 p| andar.
Sinal a comb. saldo 2 anos.
Chaves cl porteiro, tratar —
Av.t Cop., 728 — Gr. 703 —
CBECI — 165 — 36-4006 —
S7-S508.
PROPRIETÁRIO — Vende ur-
gente c/ tel. arnplo apto. à R.
Domingos Ferreira 104/504 com
saleta, sala, 3 quartos c/ arma.
rios, banheiro, copa-cozlnha e
dependências. Preço 70 milhões
e/ 40 de entrada e o resto fi-
nandado. Recebe oferta à vista.
COP. Souza Lima 397-104, pilo-
tis, 2 qtos. sala, jard. inv.
banh. coz. dep. e garagem, pag.
em 18 meses a comb. Av. Cop.•38. gr, 703. CRECI 165, 36-4006
e 57-2508.
COP. STA. CLARA, Í8~~—
802 — Frente, esq. Ati. c|
vista mar, vazio — 4 qtos, 2
aalas, banh. em côr, dep. e
garage. Luxo, todo a óleo e
sinteco. Pág. 2 anos. Chaves
cl porteiro, tratar Av. Cop.,
728 — Gr. 703 — CRECI —
165 — 38-4006 — 57-2508._
POSTO ,3 — Ap. vazio c| slnteco
— 86 m2 (quadra da praia.) —
14 mil de entrada, saldo em 26
meses Preço: 32 mil. 2 qtos.
grandes, sala, varanda, cozinha,
etc. Visitas diariamente das 14
is 17b na Av. Copacabana, 945,
apto. 907. Informações pelo tel.
32-8642 das 8 às llh — ROBEB-
fp CONTE — CRECI 142. 
¥ÇA."CABDEAL ARCOVERDE —
Posto 2,5 — Ap. • de 2 qtos. sa-
lio, boa cozinha, banb. em côr,
armários embutidos, atapetado,
por 36 mil a combinar. Aceito
Caixa ou Ipeg. Visitas diária-
mente das 14 às 17h na Rua Ge-
neral Barbosa Lima, 62 apto. 201
(3 por andar, 3 pavimentos).
Informações paio. tel.: 33-8642
«as 8 àe llh — ROBERTO CON-
TB— ORECI 142.

te— Edlf. com ótima apresenta-
ção — 6 p/andar. Av. Copacaba-
na 730, entrada. Trav. Angrense,
14, apto. 504. Tratar Dr. Paulo
— 47-9232. 71874 700
VENDO—aptõrqto7sla. Posto 6,
Copacabana. Aceito Caixa, IPEG,
etc.C/s sinal. Tel. 22-8071.

73141 700
POSTO 1 — Junto ao mar, 2 sa-
las, 4 qts. 2 banhs. deps. comp.
200 m2. NCrS 120.000,00 c/ 50^
em 2 anos. Entr. imed. Dr, GA-
BRIEL DE ANDRADE — Tel.
32-7932 - Sind. — CRECI 51.

12149 700.
AV. ATLÂNTICA — 400 m2 —
Alto luxo, 1 p/ andar, salfio
110 m2 — Biblioteca — 5 qts. 2
dep. emp. 2 vg. na garagem, 2
elevadores priv. — Tratar tel.
42-4511) — CRECI 1026. ,26325 700
RUA SA FERREIRA, 123 — No
melhor trecho da Rua, vende-
mos o apt. 801, de frente, com
salfio, 3 quartos, 2 banheiros so-
ciais, copa-cozinha, 2 quartos
de empregada e garage. Edi*
ficio sôbre Pilotis com 2 aptos,
por andar. ConstruçSo de CA-
VALCANTI JUNQUEIRA S|A.
Informações Jdiàriamente no
local atè às 2*, horas ou à Av.
Rio Branco, 156'S] 801 — Tels.:
52-8774 «.! 22r2793. JÚLIO- BO-
GORICIN—'CREO «s; :'

71311 700

COPACABANA — Aceito,

COPACABANA — A IMOB.
LUIZ BABO vende p| 16 m.
ò Av. Copac. 1.032 apto.
910, de quarto e sala separ.
etc. Infs. tels: 31-2851 e
31-1621. CRECI 466.

COPACABANA <- Rua Siqueira
GOMES CARNEIRO 86 ap. ca — JOO n)2 — Vendemos 3
401, copo. vend«e sala 3 v\u^0driTsaiasnbdisünâ?P-
e*T0S. garagem. Ver rio lo- 2 banheiros sociais em cores —
«•/il mm m RMulaúí,!» .... c°Pa o cozinha — érea — depsCOI eom 0 proprietário VO- p/*:mp, _ Garagem - Preço ,
XIO.
COPACABANA — Vendo apto.
de alto luxo — todo andar. 450
vã. Base Cc% 250 íocil. 80% —
aceito permuta. LUIZ SEABRA
— CREa 363 — Tel.: 47-7370.
COPACABANA — Vendo exce-
lente residência com 3 salas, 5
dormitórios c/ armários, 3 ba-
nheiros sociais, dependências
cor pletas, í quartos de empre-
gada, lavanderia e garagem pa-ra 4 automóveis. Local Rua Sta.
Clara. Preço • condiçSes bem
eomo visitu, só em nossos es-
critérios à Av. Copacabana. 613
gr. 808. Tel: 388033, CBECI 285.
COP. AV. VENCESLAÜ
BRAZ, 18 — 1006 — Junto
Iate — 2 qtos, reversíveis,
¦ala, banh. área c. tanque e
garage. la. locação. Pág. 2
¦hos. Tratar Av. Cop., 728
Gr. 708 — CBECI 1Í5 —
38-4006 — 57-2508. ; _BAIRRO PEIXOTO — Vendo
apartamento amplo c| sala dois
quartos. Dependências comple-
tes. Vaga garagem, alugado sem
contrato por NCr$ 43.000. Estu-
do proposta i vista. Rüa Mães-
tro Francisco Braga 537-D apto.
402. — Tratar 2a.'-íeira c| Dr.
VALIM. Av. Rio Branco, 53-309.
AV. ATLÂNTICA — Ap. c| tele-
fone no 129 and. 2 terraços, lln-
da vista. Ap. n? 1.203, 2 s. 3 qts.S bhs. etc. 2 terraços. Entrada
pela Rua Ronald de Carvalho
n» 21. Financiado. MOSTARDEI-
RO, 22-3708 e 47-4296 — CREa
877.

ATLÂNTICA — V. apto.
andar inteiro, Posto 5, alto
luxo, 400m2, várias salas,
•alio, J. Inverno mármore, 3 muta no Posto 6, lado da

t&^kclL^itfi: «mbra, à R. Conselheiro
garage, etc. Visitas de 10118
hs. J. MALAFAIA, 43-9195,
CBECI 546. NCrS 250.000.

RUA CONSTANTE RAMOS —
Apto. pronto c/ 2 sias. 3 qtos.
2 banhs. coz. dep, emp. 160 m2.
NCr? 80.000.00. Entrada NCrS
20.000,00 e íint. em 3 anos. —
HERMANN DE FARIAS — CRE-
CI 536 — Tel. 52-4455.
COPACABANA — Compro ap.
de sala, 1 ou 2 q., corretor MIL-
TON MAGALHÃES — CRECI 80.
Fone: 22-6128. De 13 às 18h.
AVENIDA ATLÂNTICA — Ven-
de-se apartamento com 4 qts.,

sls., jardim e terraço — 3 bhs.
43-7522 — 43-8513 — CRECI

959 — Slngéry e Armênio. ^
PÔSTO 6 — Vendo salão, 2 qts .
grande área. Rua Cons. Lafayet-
te — 43-7522 e 43-8513. Slngéry
o Armênio — CRECI 959.
COPACABANA — Rua Sá Fer-
reira n.» 38 — Apto. 901 — Ape-
nas um p/andar — Vista p/mar

Chaves c/porteiro — Vende-
mos 4 quartos c/arm. emb. —

salas — 2 banheiros sociais em
cores — copa e cozinha cm côr ¦

área — deps. p/emp. — Ga-
ragem — 350 m2 — NCrS ....
160.000.00 — Sinal NCrS 80.000,00

Saldo em 18 meses — H.
MARTINS & MOLINARI LTDA.

Sete setembro, 88 — s/604-6 urgente, um candidato paraTel' 22-3655 - CRECI 265* completar grupo na compra
dé terreno para construção
de apartamentos cl 400 m2,
um por andar. Edifício de
luxo a ser construído na me-
lhor Rua do Arpoador, trans-
versai e bem próxima à praia
vista para o mar. Favor te-
lefonar para 37-1166.

70624 700
COPACABANA" — Luxo. Pron-
tos com habite-se. SalSo 3 quar-
tos c| arms. emb., 2 banhs,, so-
ciais em mármore, copa, cozi-
nha e área de serv em côr até
o teto, deps. de empregada e
garagem. Prédio sôbre pilotis
ricamente decorado, com tele-
íone interno, etc. Ver na Rua
Bulhões de Carvalho. 622, das 9
ás 21h. Preços e condições ex-
cepcionals. Vendas PAN-IMô-
VEIS. Rua México, 110, g. 801
— Tels.: 52-5256 e 22-3032 —
CRECI 704. __ 71315 700
COPACABANA — Um p| andar,
de luxo — R. Flg» Magalhães.
394, esq. R. Edmundo Lins —
Constr. de COSTA PEREIRA
BOKEL, Já toda alvenaria pron-
ta. Hall, galeria, living, s| jan-
tar, 4 qtos. cl arm., 2 banh»s de
luxo, toilet, ar cond., tel. Inter-
no, copa, coz., 3 qtos. de em-
preg.. garagem, etc. — Área de

condições a combinar — Marcar
visitas p/telefone — H. MAR-
TINS & MOLINARI LTDA. —
Sete de Setembro, 88 — s/604-6

Tel. 22-3655 — ORECI 265.
COPACABANA — Rua Gastão
Baiana, 400 — Apto. 603 — Vis-
ta p/Lagoa — Ver no local —
Vendemos 4 quartos — 2 salas

ampla varanda c/mármore
carrara envidraçada — banh.
social piso Carrara — copa —
cozinha azulejada — área c/tan-
que — Deps. p/empreg. — ga-
ragem — Preço NCr? 85.000,00

Condições a combinar — Tra-
tar: Tel.: 22-3655 — MOLINARI
(CRECI 265).

APARTAMENTO - 4 qts.
cl arm. emb. 2 salões, de-
pendências e garagem, NCrS 35im2 — vcnd-i exclusivo wa
100 mil a combinar. Ver "***""'

após 14 horas R. Assis Bra-
sil, 57, portaria c| NEY —
Tratar 36-4507. J; SCHI-
NELLI — CRECI 600.

demais dependências e 2 va-
gas na garagem. Constru-
ção de CAVALCANTI, JÜN*
QUEIRA S.A. Vendas de
João Silva (CRECI 742) —
Av. 13 de Maio, 23 - 10.°
andar. Tel: 42-8177.

71587 700
DUPLEX cinematográfico ná
Rainha Elizabeth, 635 (Castell-nho) com salões, living, 5 qtos.
c/ a. embs. 5 banhs., copa, coz.
deps. (2) empr. terraço, pisei-
na, pérgula. Ar refrigerado, aca-
bamento requintado, p/entr. em
180 dias. NCrS 340.000 financ. 4
anos. Ari C. R. Brito S/A. Infs:
Fi-nclsco Terres, 52-4133 (Crecl
26).
PRAÇA" EUG. JARDIM*— Luxo
um por andar, salêo, sl Jant, sa-
leta, galeria, 3 qts. (um duplo),

banhs. soe, copa, poz. 2 qts.elfipr., gar. 280m2. Inf. 47-9730 —' Batulra — Crecl 180: '

CÕPACAéANA — Vende-se
cobertura, duplex, de. frente,
na Rua Barão de Ipanema,
82. Três dormitórios, S ba-
nheiros sociais, 2 salas e sa-
lio, terraço descoberto e de-
pendências de serviço. Ao la-
do da prata, garagem. Entrega
em deiembro próximo. Outras
informações: H. C. CORDEI-'
RO GUERRA ft CIA. LTDA.

Av. Rio Branco, J7S, 14.»
andar. Tel: 31-lfe*' — CltE-
CI 70G. 70370 700
PRAÇA EUG JARDIM, 1 —"Esq.
X. da Silveira casa vazia terre-
no 11x13, vendo- 105 mil curto•prazo. Inf. 47-9730. Batulra —
Crecl 19Ò.
MIGUEL LEMOS - Ao lcdo'dn
praia de frente 2 salas sep. 3
qts arms dep. comp 150m2 80 mil
c/ 35 entr. Inf. 47-9730 BatulraCreci 190.
COPACABANA — Sala, 3 qts.,Av. Copacabana. Posto S. c/NCrí
20.000 sinal, saldo 8 anos. Fte.
Alugado. Francisco Torres —
52-4133 (CRECI 28).
PÔSTO 6 — Cobert. duplex alto
luxo Ji5m2 4 salas csorlt. 4 qt6.

banh. 2 vagas gar. terraço
ajardinado vista do mar 240 mil
comb. Inf. 47-9730. Batulra —
Crecl 190.

vazio, 4 qts. salão, 2 banh. cj ARRUDA FALCÃO. Tel:
soe. toilete, copa-coz. dep. 36-3788 (CRECI 745)
empr. garagem — 220 mil
c| 60% sinal. Saldo 1 ano.
Tel: 36-3788 — ARRUDA
FALCÃO - CRECI 745.
COPACABANA — Vendemos
lindo ap. qt. sl. sep. frente, va-
zlo. Ver no local à Rua Belford
Roxo, 373 ap. 901 das 9 as Uh.
Tratar na BRILHANTE. Rua
Hilário Gouveia, 66, fr. 516. Teli
87-8187 e 87-2086. CRECI 343.
COPAC. — A Imob. Loli
Babo — vende e! contr. ter-
minado, a Av. Prado Jr.,
145, apto. 203, de Quarto e
sala separados, etc., p! ape-
nas 18 ra., cl 9 de entr. e
250 mensais sem juros —
Tels.: 31-2851 e 31-1621 —
CRECI 466,
PÔSTO 8 — Sossego absoluto
vlsfo ampti novo luxo \tm p/
and sala de espera living sala
jantar 4 qas. arms, 2 banh. soe.
cop. coz. 2 qts. empr. 270 m2
150 mil 2 anos. Inf. 47-9730. Ba-
tuira — Creci 190.
COPACABANA - Cobertura dê
luxo — Rua Ftg.o Magalhães 394
esq. de R. Edmundo Lins —
Constr. de Costa Pereira Bokel,
já c/toda alvenaria pronta —
Hall, living, s/jantar, 3 qts. (um• c/amplo vesUàrio), ar cond,.ba-
nheiro de,luxp,.toilete, dep. com-
pletas, garagem e grande ter-
raçò coro 16ffm2. Venda exclu-
slva ¦ Waldemar Donato — Tel.
43-8000 e 45-8700 — Sin. Creci 5.
COPACABANA — Vende-
mas ants. em la. loc. com
,). de inverno, sala e quartoseparado*, banheiro em cõr
c'| 'chuveiro em box, cox., c'
box para geladeira, irea ei
tanque e mais um quarto
reversível. Sinal 20 facilito
30% a longo prazo e o sal-
do em 2 anos. Ver e tratar
diariamente na Av. Princesa
Isabel, 300 na loja "C" com
o sr. Gilberto ou na PRE-
DIAL E ADMINISTRADO-
RA RESNIKOFF — Rua do
Ouvidor, 130 — 9.° andar —
Tel.: 52-1677 — CRECI 456.

VENDO luxuoso apto., 1 por
and. entrega imediata c| 2
salas, bar decorado, 3 qtos,
o| arm. embut,, living e ca-
leria em mármore, 3 banhei-
ros, copa, cozinha e dep. em-
preg. Comunicação Interna
p| área serviço c| rouparla e
sapateira. Raul Pompéia, 53
apto. 901. Diariamente das
9 às 18h. Informações no lo-
Cftl 3240 

700
AV. COPACABANA — Zona
cinemas, vende-se grande ap. de

Suarto-sala 
con], cozinha e ban.

[. C. CABRAL — 87-8398 —
Sindicalizado — CRECI 532,

COPACABANA — Posto 5,
cobertura T Muito bonita, frente para o mar — Ven-
novo"frènte, 

"linda 
vlstâ^todo demos opto. de oltO luxo p|

pintado óleo, saleta, 3 sis. 2 qts. -família de fino gôito, entre-

, h*n:.
COPACABANA — Barata RU ,„ilübeiro — Vendo ótimo aparta*'* S .aímento, último nndar com! ttr- flsosj
raço luxo, 380m2. Um por »h-- ¦''•li/Ifl
dar, sala de Jrtntar, 2 salas,' 4-*"-r' 0
quartos, 2 banheiros sociais, eo-''- 'p
zinha, dependências e garage'.'í'!'"!*"Detalhes e informaçBeg ALDCT '"7*"*
CANECA. CRECI 13 — W^b*7>*"fj
CONJUGADO de frente' ÍO.»'''^ $

r;7\í

COPACABANA — la. lócaçfio —
Frente — 170 m2 — 2 p/ andar,
salfio, 4 qts. 2 bans. copa-coz,
dep. empreg. gar. 85 milhões
fac. Chaves e inf. 46-8648 —
ALEXANDRE O. F. DE MAYOR
IMÓVEIS — CRECI 931,,
TONELEROS — 200m2. —
Salão cl 44m2. — 3 qtos, c|
arms. 2 banhs. grde. copa-
cor. depend. garage. Eventu-
almente aceito imóvel de 2
atos, como parte de pagmto.
Visitas 36-3683. CRECI —
987.

and. Av. Copac. 395. Vasio.13 antlhCc* com 50% em 18-meses 37-6523 CRECI 68. > ir.Unv)
2849T>*rotr 

••"-¦ »
R. BOLÍVAR -- VeBde>,-'T^
aplo. oto, e sala reversível» •**"'
completamente mob.,
gosto, Tel.: 27-994Í.

75829

TROCA-SE propriedade em S.
Paulo por equivalente no Rio.

.... _. Permuto uma boa casa em balr-
CAoA — Copacabana. Ven- ro residencial, e mais uma sala
do casa 100 m2 na Rua Ba- gSEpS, „ (CC,ngaranKnermLn°

n-l kl*, é. -.n nnn nn CentrO de S. PSUJO, por SptO.
rata Ribeiro NCr$ 70.000,00 ou outra propriedade aqui no

DEMAR DONATO — Tels: ..
43-8000 e 43-8700 — Sind. CREa
5. ,

visitas pelo tel: 22-8071.
73140 700

PôSTO 6 — Sá Ferreira quaseesq. Av. Atlântica de frente vis-
ta do mar salfio 3 qts. arms.
banb e coz luxo estado de ftovo
80 mil. Inf. 47-9730. Batulra -
Crecl_190.
ÂPÃR'i AMENTO. Troco por apt.
3 qts., mesmo alugado, excelente
casa vazia, nova, cora 3 qts.,depa. comp: gafageiUj tele one,
em Valença. Est. Rio. Telefones
31-36.!. 31 233'* e 49-ü;i13 —
Creci 1148.
COPACABANA — Vendo o
apto. 801. da Av. Princesa
Isabel, 300 com apenas

Rio. Tratar 47-6330.
COPACABANA — Galeria Me-
nescal, vendo lindo apartamen-
to de 3 quartos, living-room, 2
salas, galeria, 2 banheiros sociais
ampla cozinha, copa, varanda em
redor, dependências de criados,
financio e entrego vazio. Teó-
filo da SUva Graça — CRECI
101. Av. Copacabana 1085, sala
301. Tel: 27-3443.
AVENIDA PRINCESA ISA-
BFL, 300: — Vendo o apto.
1.010 (vazio e posse ime-
diata) de sala, quarto sepa-
r*?.dos. j. de Inverno, coz.,
banheiro, irea, dep. empre-
gada (pode fazer 2 quartos).
Preço NCr? 30.000,00. Dou

armar. emb. coz. copa, dep. emp.
slnteco, cortinas, lustres, 20 m
corridos jardins suspensos, ga-
rage — 8.1 milh. -Direto prop.
Te'. 36-4353.
VENDO ap. frente, Av. Copa-
har.it, undar, apto. sala quarto,
living, bnnliclro, coz. dep. emp.
área ( :que. Informações: Tel,
27-5330 — CRECI 44.

ATLÂNTICA 2672 (esq.
Sta. Crara) — Luxo. Apts.
ocupados sj contrato, 220m2
— 4 qtos. salão, 2 banh.
soes. toilette, copa, coz.
dep. empr. garagem, 190
milhões em 12 meses. Tel:
36-3788 — FALCÃO —
CRECI 745.
COP/CABANA — Vendc-7c ap.
sala. 2 quartos e depend. compl.
á vista NCrS 40.000 — pode ver
hoje das H-10 horas. R:':i Fl-
iruelredo Magalhães 28 ap. 203.
Segunda-feira marcar hora pelo
tel. 37-0886.

AV. COPACABANA, Posto 4 —
2 salas, 2 qts. dep. comp. com
90 m2 — 9.o and, fundo lndev.
Marcar hora, Tel. 57-7309 —
CRECI 1112,
ALDO MOURA LTDA. —
Vende apto. luxo. Av. Cop.,
583. Financ. 15 anos Caixa
Econ. Saleta, sala c| jard.
lnv., quarto amplo, banh.,
comp. cozinha, 30 milhões.
Sinal 10 milhões. Saldo for-
ma de aluguel, prest. 270
mil. Infs. Seção d? Vendas.
Av. Cop., 583, 8.° and. Tel.:
37-9471 — CRECI 353.
VENDO à Rua Sô Ferreira, apt,
de frente, vazio com 3 quartos,
1 sala, dep. e garagem — W.
WEINSCHENCK — 27-8473 —
CRECI 133,
ATENÇAO — Grande emprego
de capital. Troca-se ou vende-
se 4 casas, quarto e sala e de-
pendência i i Rua Euclides da
Rocha, 572. Iníorrnaçóes telefo-
ne 37-1876.

COPACABANA — Junto à
praia, entrega imediata, ap.
de frente, vendemos à Rua
Princesa Isabel, 166 ci 3
quartos, 2 salas, 2 banhei-
ros em mármore, copa-cwi-

ga imediata, c| 3 salões, 5
qts. 4 banheiros sociais em
mármore, ampla copa-cozi-

de aço inoxidável, 3 vagas
de garagem. Informações:
C.M.I. — Av.. Rio Bronco
156, grupos 1508)11. Tels:

- CRECI n.° 7.
70669 700

••_«* 
'''"ii

•W M:,i*l
, .. "IrlhM

TM.-.-; \a
COPACABANA - Sala comer, 

".r03

ciai. vendo Figueiredo Maga«_ SJ2J:
ihfies 286. sala 306 — NCrS 24- ' :t /¦
mil sem ent. apenas NCrt l.OÕl* *Mt
mensais ou 16 mil a combinar. ÚAU«
Chaves com o porteiro. Tratart--i;ici
Tel. 46-3904. CRECT 340. ¦ *¦ Mi/llb
COPACABANA - Vendemo»,*r'E;''ií
Rua Barata Ribeiro. P. 8. m*22S£2>
qto. sl. sep. vazio, varanda, eo£r&4CO
banh. Preço: 20.000 — Ac. Cx.,írr. U
ou rPEG. Tratar CIPAL tTDA; ;*itlolRua Barata Ribeiro 428, loja —.' .u-u
Tel. 36-6303. CRECI 896 e¦ 900 •¦.!*- .lòi

103J4O

orll
f.fft

COMPRO aoto. vazio, longe da
praia, de qto. e sala separados.. '.. v
D. CARMEN - 57-9074. até I2h'> *»lq
ou â noite. Vendo lindo apto.'J9,1ne3

, ... |í.„:,« .í.aP™*- Prnla, no Posto 4 l/J, ;dfth ,*h*onha, tOda em tormica, PIOS qto. e sala separados.
V. PROX. Cine RÕxyTãptãTdi)
fr»nte. alto luxo. and. alto .c/
170 m2. edlf. suntuoso, hal), ain- BJWA
pio salio soo, jard. lnv, gal, 3 01*6»
gds. dormt», c/ arms. embts. tf •'!«»

. _ banhs. soes. côr. cops. cor. arei . ¦ '<;
42-5982. 52-7636 e 52-7537 o/ lavand. dependa, p/ empreg." iSUO

MIRANDA — 57-5892. 'r',i-17
TERRENO — Junto i praia — W oh
Posto 6, 23x21. 890 mil, aceit*».'- ,o1
50% aptos, no local, saldo a 'mt
combinar. Tet. 36-3788. CRECI'" **WODOMINGOS FERREIRA — Ven-

de-sc magnífico e luxuoso apto.
dt- 3 salas, jard. inv. 4 quartos,
2 banhs. 2 ntos. emp. e garage.
H. C. CABRAL — 57-8396 —
V id imitado — CRECI 332.

COPACABANA — Rua Sil-
va Ctstrn. 24402 — Quarto,
sa'*t. co*-*nha, banheiro, ata-
P?li<do. nrm. embutidos etc.
Chave com porteiro. Infor-
maoòcí: 32-6902 — CRECI —
371. 3223 700

RUA Raimundo Correia, ap. fl-
nal construçfio. Entrega em 4
meses. Sala dupla, 3 qts., 2
banheiros, garagem. 60 mllhSes
com 35 entrada. 4.» andar de
fundos com boa vista, 37-6523 —
Creci 68. 25499 700

745 - FALCÃO.
COPACABANA — Compro aptoE ^ãlÃ
mínimo 2 quartos, p/ troca o/J"'- ••»
um em Copa. outro em PetróV-' J-i
polis. Negócio direto — W-MggUP K
POSTO 3 - Vendo ip»Q. super.*'* j?*'luxo. 1 por andar, primeira lo» -~l-~.
caçío, 400 m2. salfio. sala )S *'•*•'-'¦*'¦ >
qtos. n baniu, sociais, copa-coz. ' ¦ ••Ça* '
2 qts. empr. 2 vagas na garagenw • • •' .3i
Tratar: íifl-1301 - CRECI 438. .nu? IO
AV. ATLÂNTICA - l*-
xuoso edifício de 1 por an*
dar, sôbre pilotis, 2 vagas
de garagem, construção com .
a garantia de Pires & San-7
tos S.A. Obra já na 10a. lo-
ie c| hall, vestibulo, salfio,.,'

PRONTA ENTREGA — Sa- sala de jantar, sala íntima, :
la e quarto separados, cozi- toilette, galeria, 4 quartos'.
nha e banheiro. Frente, an- com sala de vestir e banhei-
dar alto. Ver no local, dia- ro privativos, grande copa e>*
riamente, na Rua Ministro cozinha cl 1 quartos de em- ~
Viveiros de Castro, 54, ap. pregada. Fachada em már*-

more, acabamento de alto .
luxo. Entrega em 15 meses. "
NCr$ 200000,00. Ver no lo-
cal de 9 às 17h ou na Ay. 'E'
Atlântica, 3680 e tratar na *

Min
ir 711

COP. CADCA ou COPEG: em fl-
nal. construção à Rua Siqueira
Campos 271,' vendo aptos. 601
e 701, de sla. quarto, banh. co-
zinha, área c/tanque e WC em-
preg. — Reserva de NCrS 2.000
restante aguarda-se Caixa ou
COPEG. Tratar com MARIO
PAIVA, CRECI 145. Tels. 31-2972
e 31-0881

COPACABANA até Leblon, pre-
ciso de apto. s. e qt. para aten-
der freguês — 43-3370 e 38-3353
— CREa 636.

COPACABANA — A IMOB.
LUIZ BABO vende ou per-

ALDO MOURA LTDA tem ZlZ^tâ$$fâZ. ^X^V'&àã nha azulejadas"até V teto,comprador^ara o imóvel de fc^jj^^p.»g gjBfe S dilttefto dependências de empregada.
Informações no local. Tra-
tar: C.M.I. — Av Rio
Branco, 156, grupos 1508)11
— Tels: 42-5982, 52-7636 e
52-7537 — CRECI n.° 7.

VENDE-SE cobertura Av. Atlân-
tica 8114 apt. 1201 área construi-
da 348 m2. com living sala de
Jantar 3 quartos 1 banheiro co-
zinha e dependências para em-
pregadas preço NCr$ 150.000 fa-
cilidades a combinar. Pode ser
visto sábado, domingo c segun-
«ta-felra.
COPACABANA — Sá Ferreira
—. vende-se apart. frente sala
dupla, 3 dorm. pintado a óleo,
« garagem NCrf 65.000,00 c! fln.
H-8384.
OPORTUNIDADE — Sala e
quarto e sala 2 qts., banh.
eos, A partir de 12 milhões
-T- Aeeits C*ix». Inf. Venda
Bo local Av. Copacabana,
Sj, Pacheco — CRECI 63S.
COPACABANA — Ofereço um
belíssimo ap. frente p| Lagoa, r
salSo, 2 qts. c| arms, amplas
deps. e vaga garage. Entrega
imediata. 39 mil i vista e saldo
SOO mensais. GRACINDO 32-6775
à* 47-fetl.
VZNDO sala-quarto conj., cozi-
nha, banheiro e área com tan-
4toe i Ma Souza Lima 863 apt.
«M. Ver aáfcado « domindo das
ràt U,»oras, Cred 006.

Lafaiete n.° 95, apto. 601,
frente, de 4 quartos, sala, 2
banhs. soe. dep. empreg.
etc. por apto. de 2 qtos.
sl. dep. emp. etc. no Pôs-
to 6, Ipanema ou Leblon.
Infs. tels: 31-2851 e 31-1621

Atenção: quem res:de é
o casal propr. CRECI 466.
COPACABANA~Ãve"nida Prin*-
cesa Isabel n.° 324 — Entrega
p/12 meses _ Preço fixo Irrca-
justável — Vendemos - apios.
quarto-sala separados — banh.
cozinha — Ver no local diária-
mente — H. MARTINS & MO-
LINARI LTDA. - Sete Setem-
bro. 88 — s/604-6 — Tel. 22-3655Preço e condições a combinar

CRECI 265.

V. Sa. (mesmo alugado) so
licite-nos e faça um bom ne-
gócio. Infs. na Seção de
Vendas Av. Cop. 583%. 810.
Tel: 37-9471 - CRECI 353.

 13192 700
VENDO — Rua Fig° Magalhães,
apto. de luxo. vazio, 1 s., 2
qtos., coz., banh. dep. comp.
emp. Tratar FELIPPO. 22-8297
COPACABANA — Vendo vazio
— em editinlo de luxo — de ape-
nas 2 apartamentos p! andar —
155m2 de área construída c! vis-
ta p' o mar. Posto 4. Preço 80
milhões, aceito proposta, tel: ..
42-5772. CRECI 1075.
COPACABANA — R. Almiran-
te Gonçalves, Posto 5/6 no mais
aprazível trecho da Z. Sul. ven-
do apto. super-luxo, c[ 4 dormi-
tórios, 2 salões, ampla copa-co-
zinha, 2 banh. soe. em côr, dep.
emp. e gar. preço NCr*. 200 mil,
c| 50c;> de ent. c rest. à comb.
inf. 42-5772. CRECI 1075.

banheiro em côr c| chuveiro
em box, cozinha, c| box pl
geladeira, área, c| tanque e
mais um quarto reversível.
Preço NCrS 31.000,00 e cou-
dlçõeg seguintes: — Sinal e
posse NCrS 6.000,00; em
agosto de 1967 NCrS 
4.000,00: em dezembro de
1967 NCrS 4.000,00; em
abril dc 1968 NCrS 4.000,00;
em agosto de 1968 NCrS ...
4.000,00 e o restante em 30
prestações dc NCrS 348,73
que eqüivale a um aluguel.
Estudo proposta, a respeito
das condições e aceito Cxa.
IPEG, etc. Ver e tratar dià-
riamente com o sr. Coelho
das 9 às 20h na loja "C" ou
pelo Tel.: 22-9435 c| sr. Ani-
bal — CRECI 456.
PRAÇA Eug. Jardim — Cobert.
duplex 700m2 sendo 200 de ter-
raços vista panorãm Edif novo
super luxo fachada em mármo-
re fina decoração. Inf. -17-9730.
Batulra — Creci 190.
PôSTO 4—2 sls 3 qts arms 2
banh. soe copa cor. dep compl

Í60m2 j. p/aiiu. tínse 100
WvS.. Uto. 47-9730. Batulra

— Crecl 190.

COPACABANA — Vende-te-ap.
303 da Rua Antônio Parreiras,
Sl, ao lado da Praça Genír.il
Osório, frente, conj c var coz.
ba». e tanque. Entrada 

'NCrS
7.000.00 prest. 277.00 sem juro*:.
Ver p. f. Inq. iábados e domln-
gos i tarde e nos demais dias
das 7 ás 8 cfa manhã. Tratai*
tel. 31-080* e 31-0994. CRECI 232-
SENHOR ES INCORPÕRÃDORES
—. Vendemos ótimo terreno no
coração de Copacabana, co*n ...
13,60 x 46. Tratar 43-8513 —
43-7522 — CRECI 939.

COPACABANA — Rua To-
neleros — aparfomento com
1 sala, 3 quartos, banheiro, mil
garagem. Todo atapetado,
com armários embutidos e TRANSFERE-SE — Contra-
ar refriqerado. Tratar com to de consultório, de quar-
GASTÃO MACIEL, CRECI to, sala dependente, cozi-

nha e banheiro. Todo ata-
petado, mobiliado e tedo
novo com 2 aparelhos de
ar condicionado na Av. Co-
pacabana 534, mais infor-
moções 36-1143.

73148 700
AVENIDA ATLÂNTICA — Ven-
cio múior e melhor do Rio. Alto
luxo Entrega imediata. Direta-
mente. Tel. 17-5715. Das 10 ás
1G horas ou á noite depois das
21) horas.

n.° 10. Rua do Carmo. 27.
Tels: 52-5225 e 52-6*98,

67844 700
VENDE-SE à~Av. N. S. Copa-
cabana 656 o ap. 301, írente.
S^iet". B«!a *3 QU!**"fc9« etn. mnií-
niflea ares. 65 jnilhões a prazo
sem juros. Tel. 37-S532Y
R7D.IALMA ULRICfl. 207 —
ótimos aps. de 3 qts., sl. 2 var.
dep. completas, Pn'rlio de esq.
r% -• t->•-' -,.f „«.--, -- t.„ „
junto à Av. Copacaban.-i. Tijdas
peças dc frente. ConstruçSo já
Inicie.-". Bntr?da dr* .í.oo » o
rest. fin. o fac. em -10 meses.
Vendas exclusivas Waldemar Do-
nato — R. 7 Set.*, 124, 8.-* - Toi.
43-8000 e 43-8700 — Crecl 5 —
Informações no local.

STA. CLARA 139/406 — Vendo
apto. sala, 2 quartos, dep. fun-
aos, 35 milhões 50*-*, 2 anos —
Chaves c/ BASILIO. Tel: ..
37-113.'*.

local e telefonar para D.
Jenjr no TeL: 52-1677 —
CRECI 456..
ZONA SUL — Copa, Ipanema,
Leblon. Aproveite s| dep. ant.
na caixa. Temos aptos, conju-
gados, quarto e sala sep. c| e
s dependências. Com pequeno
sinal V.S. poderá ter s| aparta-
mento.. Tratamos de si documen-
tação — Damos assistência geral— inf. MOBILIÁRIA VELMA
LTDA. _ 52-3036 — CRECI 850.
AV. ATLÂNTICA-—"Lido —
Vendo apto. frente, 5." and. c/
elevador privativo, 3 salões 4
quartos com arm. 2 banhs. em
cór Copa-cozinha 2 qtos., emp.
garagem, etc. NCrS 200 mil a
comb. Tratar R. 1.» de Março,
37-A. s/501 das 14 ás 16 hs. Tel.
31-3539. CRECI 703.
COPA — Amplo apto. de
Sala, ato separado, banh.
coz., em fase adiantada à
Av. Princesa Isabel, ótimas
condições de pagto. Inf.
OCEANO IMÓVEIS. Av. R.
Branco, 108, gr. 903 — Tels.
4?.-7G02 e 22-9690 (CRECI
943).
X. SILVEIRA — Vendo ótimoap. 2 qts., 1 sala, depend. emp.todo atapetado e cortinas no-vas, todo a óleo, lustres valio-sos, ar cond. novo, armáriosembutidos novos, garagem naescritura, fica o telefone, etc.Preço 55 milhões. Aceito Cai-xa Visitas, mais inf. 27-4141 —CRECI 83.
VENDO — Ápto~maravilhoso~no
Posto 6 — 3 quartos, 2 salas,
grandes, Jardim de Inverno, abanh3. sociais, 2 qtos. empreg.área e cozinha-copa, grandes,garage, armários embutidos, re-frigerai;ão em todas as peças.2õ0m2. Entre 2 praias base 150milhões. — Vlsitrs e mais infor-mes: 27-4141 — CRECI 83.
COPA — Confortável ca>a'le 2 pavimentos com garage,localizada em grande terreno
à Rua Pompeu Loureiro. In-
formações OCEANO IMÓ-
VEIS, Av. R. Branco, 10S gr.903. Tels.: 42-7602 e 22-9690
(CiRECI 943). 

COPACABANA — Posto 2
— Apto. pronta entrega de
frente, vendemos à Rua Re-
pública do Peru, edifício re-
sidencial de pilotis c| sala,
3 quartos, 2 banheiros so-
ciais, copa-cozinha, depen-
dências de empregada e ga-
ragem. Tratar: C.M.I. —
Av. Rio Branco, 156, gru-
pos 1508111. Tels: 42-5982, comissão wrrêtãg«n"3%~Ãp»
M70K L M 7H7 rorvM sentaremos pretendentes real--/OJO e 3Z-/3J/, LKtU mente capacitados pl realização

805. Tratar pelos tels:
52-7494 e 32-3813, CRECI
838. 70635 700
AIRES SALDANHA — Vende-se
luxuoso np. todo atapetado, com
galeria, 2 salões. 3 quartos com
armários. 2 banhs. 1 lavabo, 2
qtos, emp. grande área de ser-
viço e 2 vagas na garage — H.
C CABRAL — 57-8396 — Sindi-
cillzado — CRECI 532.

COPACABANA — Rua Ml-
stc» T,erno«. 3 quartos, 2
sa'»", h"nhclro, coilnha, **a-
rarc. den. emnregada, etc.
Informa cn>s: 32-6902 —
CRECI 371.

3224 700
AV. ATLÂNTICA — Vende-se
luxuoso ap,, com ante-sala, 4 sa-
las, 4 quartos, S banhs. * todo
de frente e atapetado. H. C.
CABRAL — ,17-8396 — Sindica-
Itodo — CRECI 632,

BARATA RIBEIRO 686 —
Sala, 3 quartos, garaqem.
Dois p| andar, sôbre pilotis.
Ver no locnl o ap. n.° 701
e trnrnr ne|os tel<: 5?-7494
e 3?-3»13 - C"CI 838.

70S33 700
ATENÇÃO — Senhores proprie-
tários de imóveis em Copacaba-
na — Corretor trabalhando com
imóveis somente em Copacaba-
na aceita dos srs. proprietários
qualquer imóvel p! vender —
Vendas rápidas e com toda as-
sistência técnica e jurídica —

LlüPREDIAL
AQUARFIA

*•£! :\

Rua México, 11,12 ° andar.', V<
Tels.: 42-6874 e 52 3612.
Primeira classe no ramo ¦ -
imobiliário. CRECI 258. ' ' ' '!',

25229 700 • i-:
COPACABANA — Vendí-'.f;
mos para entrega imediata ''^-l-
ótimo apto. ampla saio, 37.^
bons dormitórios com ar*-77-7*->
mários embutidos, banhei* * .
ro completo, copa-cozinha, • 7área c| tanque, quarto #,'.>','!
WC de empregado. Preço: ; 7
NCr$ 60.000,00, pagamen- •*
to em 18 meses a combinar,. ,',^
Ver à Av. N. S. Copacaba* .7; .<
na, 1175, ap. 802, de 13 ài'7;.;'
18 horas. Tratar na A\t,

\jgUÊJm\m*mm\

n. 70666 700
POSTO 5 — Vende-se luxuoso
ap. 303. R. Xavier Silveira 29 —
Chaves porteiro. Tratar 36-6958.
POSTO 4 — Ap. luxo sl. j. inv.
3 qts. C07. ban. deps. empreg.
área. garage. 60 nillh. fin. Dr.
JESUS, 37-3378. CRECI 424. —
Corretores.: Prestigiem o nosso
Sindicato, anunciando no COR-
REIO DA MANHA, órgão oficial
da classe.
COPACABANA — Aparta-
mento de luxo, com, salão,

Rua México, 11, 12.° andar.
Tels.: 42-6874 e 52-3612.
Primeira classe no ramo*
imobiliário. CRECI 258.

25227 700
COPACABANA 

""— 
ótimo'

gàrüee. Base NCrS 
~....°.. apto. andar alto, frente, nô

de venda. Tel. 27-4141 — CASA
NOVA — CRECI 83;

COPACABANA — Vendo
apto. luxo cISOOmí, na Av.
Atlântica posto 3 1'2 de
frente p' mar. Duas vagas

sala de jantar, copa-cozinha, CRECI 125.
3 banheiros, 3 quartos, sendo
um duplo, pintado a óleo,ar condicionado, interno, ga-rage, com área construída
dc 330 metros quadrados. —
Preço a combinar. Chaveslom o porteiro Luiz. PraçaEugênio Jardim. 55, apto.201. Tratar cc
Tel.: 57-6523.

??^0i0R0R•0^2fiTlOsriltar 
^^ V0' VaZÍ0' 2 P°r 0ndar- sal°»jü-Hoo e «o-oiuo. k -_-i-_ j. _••.' • l

25519 700 * omplos dormitórios, ba-
Copacabana — vendo diver- nheiro completo, cozinha,
sos aptos. 2, 3 e 4 quartos, tratar
Catelfe. 310 s/ 302. SEÇÃO DE
VENDAS, tel. 25-1264 ou 45-2509.

''.sl

,.•!'¦(
4 M'• lu

LINDO apto. frente 12.° andar
vendo Av. Prado Jflnlor, quarto
sala sep. G. cozinha varanda —
ANTUNES. CRECI 651. Tel. ...
52-6365.

área com tanque, quarto *•
WC de empregada, garage. -
Ver das 9 às 17 horas à Rua '
Silva Castro, 28, apto. 901,
junto a Rua Figueiredo Ma-
galhães. Tratar na

COPACABANA — Aparta-
mento pronto, 2 salas, 3

TM^r^com Dr. Alberto, quartos c| armários, 2 ba-
nheiros, dependências de em-

PREDIAL
AQUARELA

COPACABANA _ Ap. sl. 3 qts.ban. em cór. coz. área depends.empreg. garage. 50 mil. fin. —
Dr. JESUS, 37-3378. CRECI 424.
Corretores: Prestigiem o nosso
Sindicato, anunciando no COR-
REIO DA MANHA, órgão oficial
da classe.

pregada e garagem, 2 por Rua México, 11, 12.° andar,
andar, sóbre pilotis. Visitas Tels.: 42-6874 e 52-3612.
pelos tels: 52-7494 e .... Primeira classe no ramo
32-3813 — CRECI 838. imobiliário. CRECI 258.

70631 700  25226 700
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AVENIDA COPACABANA, 688
ip. 702. Vdo. excelente, «er-
vindo também para comercio
fino, consultórios! eto 2 tjts.
Z ais. etc. Peças amplas. Ver
no local. Dom. ds 9 às 18h e
dias úteis de 9 às 12h30mln.
Infs. nó bor de 9rfa30mln às
llhSOmln'. Tei.: 48-18S4. Wal-
ter Amaral. CBECI 695. , .
IUA PAUIAFÍfelTAS àTiõtõ.108. VWdo, aala, quarto eepa-«ado, pet}.1 varanda, árnj. em-«utldo, coz., banh; vazio; Cor-retor no.Jocal.Cre_ 885-, Tel.:!7-0747f ¦>. ¦ Wi-' •* •

. .f.s ..-. .--. --71870 700
CASA RESIDENCIAL - Fa-tnflla alto trato 109 milhões
rei.; 57-8812 ^
COPACABANA — Apto. Vtndo 3luartoa, sala, amplas dependên-tias. Bua Conrado Nei. Mayer ¦ etv. N, S. Copacabana. Aceito«aixa ambos vazios.-Atendo hojelia todo íone. S8-632S — CBECI
25: ' i ¦':v'-.-'- ¦>-•¦¦.
COPACABANA — Apto. vendoluarto, sala separado, à Rua Pra-'RBCin*Í5.:ír?nte' F9ne: 36"832S•
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IJM LAB PABA UMA BAI-
_?A_"~ ?»5 Aomeuaeem aoDia das Mães. o sr. Hasen-
slèver «pm Tef.{ 22-3737, Av.Rio Branco, 183-3.» oferece
a dona do lar, que ainda não
possua residência própria, avportoBldade única de se (ot-nar proprietária de um bomapto. em Copacabana, defrente, que lhe será entre-
ine vailp, de sala,. 2 quar-los, cosinha, banheiro, de-
pendência, de empregada,
mediante nm sinal de ape-
nas — 3.000, e mais outros3.00f, a combinar; o res-
5™" •%JP-*»t»06eB' mensais
ie 318.655, durante 15 anos,
ver Bua Carvalho de Men-
Jonsa, 24, apto. 301, do-
oumentacio em ordem no es-
orltórK; ~ CBECI 256.
COPACABANA — Luxo e con-
torto, 2 por andar, 1 saia grau-de, 2.quartos, com papel naa pa-redes, armário embutido, 2 ba.
nhelros. de azulejos em cor ato
o teto,- cozinha de tzulejo em
cor até. o teto, área . dupen-
dência de empregada,, todo ata-
petado, acorünado, lustres tele-
tone. é-eó mudar; preço a com-
binar, urgente... ¦-¦ Bua Bonald
de Caryalho, 278, apto. 802; das
10 às 8,,todos os dlaS.
SANTA CLABA, 33 — V. satãs
(vazias), írente e" fundo preçoa partir de 9,800 mil. — Ver e
tratar na «ala 612. Tcl. 38-3032.
ATLÂNTICA. — Soberbo ap. em
tlnal construção c/ 450 m_- —
Parte Social c/ 200 m2 — Su-
perllvlng, sala, alm. escrit. 4 qs.c/ arms. 4 banhs. grde copa-
coz. 2 qtos. emp. 2 gar. Visitas
e planta — 36.3683. CBECI 987.
ATLÂNTICA — Posto 8, 300 m2,
11." andar, vista panorâmica, 2
salões, 4* qtos. 2 banha, compl.
copa-coz. grde. área serv. quarto
duplo emp. 2 garagens, grde. fa.
ciudade no pagamento. Visitas:

.38-3883 
'— 

CBECI 987. ¦
CONST. BAMOS — Novo C/
63 m2, O.» and. íund. lndev. pi-
lotls; 4. por and. c/ sala, qto.
arm. emb. J. inverno, ban. em
côr, área e dep. comp. 57-7309.
CRECI 1112.
VENDA — Copacabana — Du-
plex de frente, sala, 2 qtos. 2
banheiros, cozinha, área ei tan-
que, dap. empregada, atapetado,
cortinas, vuicaplso, outros me-
lhoramento*. Figueiredo Maga-
lháes yr.i/205. Tel. 87-3678.
APENAB para casal de fino
gasto — Altíssimo luxo — Pró-
prio para recepção — Junta da
prala. Marcar visitas 37-4990 —
CBECI.»7t.
ALDO MOURA LTDA. — Ven-
de npt. Av. Cop. S83, sala-quar-
to, vazio, 13 milhSes á vista -•
Inf. na> Seção de -Vendas, Av.
Cop. MSi^irtlO. «Tel. 37-9471

CRECI».' 3».
ALDO MOURA LTDA. — Ven-
de apt; luxo. Av. Princesa Isa-
bel. SalSo, 2 qtos. demais deps.
38 milhões financ. Inf. na Se-
ç5o de-Vendas, Av. Cop. S83, 8.°
and. Tel 37-8471. CRECI 353.
COPACABANA — Vendo ótimo
apt. pahs pronta entrega. Fren-
te, living, 2 qtos. dep. emp. Tra-
tar com BERNARDO BARBOSA
27-9234.- Sindicalizado. CRECI 37.
RUA MINISTRO VIV. CASTRO

Negócio ocasllio. Vendo ap.
frente, vazio, sala, 3 qtos. dep.
completas e garage. Preço 45 mil
cruzs. ei 20 mil entr. Necessita
reparos. Trat. ,F. NOGUEIRA —
Rua Rodrigo SUva 18 s/901 —
Tel. 32-8004 -¦ CRECI 80.
COPACABANA — Posto Cinco.
Vendo ap. 2 qtos. sl. dps. empr.
frente peças cores 28.000 á vis-
ta. Náo ac. Caixa. Tratar Tel.
28-9154 — Sr. SANTOS — das
9 ás 17 hs.

COPACABANA — Vendo ap. 2
qs. sala, cozinha, banh. depend.
e:--r. banh. em côr, garagem,
íris por andar 90 m2 e outro
s' ".ar. — Posto Dois — Prsço:
•10.1)10 e 45.C00 á vista. Ac. Cál-
xa ei sinal 20.000. Tratar tcl.
28-0*51 — SANTOS, das 9 ás ,7h,

COPACABANA — Barata Rlbel-
ro — Vendo conjug, qult. frente
vazio — 18.000 á vista •— Posto
S e melo. Tratar tcl. 28-9154.
Sr. SANTOS, das 9 Os 17 hs.

ALDO MOURA LTDA. — Von-
de apto. 607, Av. Atlântica, 478.
Novo salão, 3 qtos. coz. dep.
emp. 65 mllhBes a combinar. —
Inf. na Seção de Vendas, Ver no
locai, Av. Copacabann, 583 s/810

Tel. 37-0471. CRECI 35\ '

POSTO 6 — Vista p/ o mar —
Rua Júlio de Çastilhos — Pilo-
tis. novo, um .1 andar, sala
dupla, sala de almoço. 3 quar-
tos c/ arms. 2 banheiros, cozi-
nha, área c/ inst. p/ máquina
(água quente e, fria), quarto c
banh. de emp. garage. NCrS...
80.000 ou NCrS 100.000 ei 50%
fin. em 18 meses — 37-4841 —
CRECI 871.

COPA. — Vende-se ótimo apt.
lateral composto de saleta, sa-
11, 3 Ótimos quartos, armário
embutido, cozinha, banheiro
completo, quarto de empregada
ei deoendíndas complet. 9.° an-
dar. NCr$ 60.000,00 facilitados.
Tratar diretamente Av. Copaca-
bana 312-904 — Fone: 57-3345.
POSTO 6 — Rua Conselheiro
Lafaiete — Ap. em edifício sun-
tuoso, novo, pllotis, um p/ an-
dar, saleta, living, ««ala jantar,
5 quartos, 3 banheiros, escrito-
rio, copa, cozinha, área ei 2
tanques, 2 quartos e banheiro
compl. de emp, Duas.vagas na
garage. 320 m2. Armários embu-
tidos em tidas SS oenas inclu-
sive corredor. NCrl 125.000 ou
NCrS 145.000 ém 12 meses s/
Juros. 37-4841.' CRECI 071.
FRENTE 2 QTS. s«a e de-
pendências R. Prof. Gastão
Bahiana, 151 ants. 503 e 803

base 25 mil a combinar
Tratar 36-4507 — J.

Schinelll — CRECI 600.
COPACABANA — Av. N. S.
Copacabana, 534, apto. 1.208 —

•Vendemos quarto e sala separa-
dos, banh. c/ box, cozinha c/
lugar p/ geladeira. Preço NCrÇ
25.000,00, sinal a combinar, sal-
do em 1 ano. Ver no local c/
porteiro, Tratar: H. MARTINS
4c MOLINARI LTDA. — 7 Se-
tembro, 88 — s/604-6 — Tel.:
22-4858 (CRECI 265).
COPACABANA — Inédito, Rua
Belfort Roxo — 2 aptos, p/an-
dar, vendemos apto. 3 quartos
ei arm. embut. banhs. em côr,
copa-cozinha, deps. empreg. área
ei tanque, pintado a óleo, ga-
rage. Preço NCrS 60 000,00, pag.
em Í5 "nit¦;zz. $t___t\ entrada em
prestações mensais, alugado s/-
contrato. Ver planta JI. MAR-
TINS _ MOLINARI LTDA. —
7 Setembro. 88 — s/604-6 — Te-
lefone 22-4858 (CRECI 265).

4-

PRAÇA EUGÊNIO JABDIM —
PÜous — 400 ma — Salfio (120m2) sala de jantar, .4 quartos,banheiros, copa-cozinha, área
de servlGO, 2 quartos e. banh.
de emp. armários embutidos em
todas as: peças. Entrega lmedia-
ta.' NCr$ 180.000 em 12 meses
s/juros — ,37-4641 — .CRECI 971.
VElíDO ou troco ap. 2 salões
jard. Inv. 3 qtos. 2 b. sociais,
copa-coz. p. a óleo, 2 qtos. p.emp. gar. 1 p. andar. Aceito ap.

qts. —SANTOS JB. — Sind. ,I qt:reCBECI 534 - Tel. 46
•APROVEITE — Vendo 2 aptos,
c/ sala, 3 qts. banh. social, co-
pa-cozinha, dep. emp, de fren-
te >- 38-C8U.
CQMPBÔ*íipir 2/3íqt0s. Co-
paeabana. Tcl.: 22-8071.

„.-¦, 73146 70»
VENDE-SE luxuoso apto. novo,
desocupado, sala, 3 q. 2 b. coz.
copa, q. e b. empreg. ar re-
írjgerado, moveis, 73.000. Tratar
57-0518, segunda-feira. Nfio aten-
dé intermediário.
COPACABANA — Casa — Vendo
magnífica residência própria pa-
ra qualquer fim comercial ou re.
sidenciat. Área construída 650 m2..Base: 300 milhões. Fone: 36-6325.
CBECI 723, Hoje dia todo.

2841 700
COMPRO — Urgente — Do pis-to 3 ao 5, apart. de 4 qtos. sal&o
ou 3 qtos. com 2 salões, Dire-tamur.ta do proprietário — 120 k
Vista. 36-1954. D. MARLY, dlà-
riamente.

14233 700
BUA GUSTAVO SAMPAIO, 738Apts. em construção, .no re-
vestlmento. Sala e qt. separa-
dos, coz. De fundos para 'a mon-
tanha "longe, de írente para o
mar. A partir de 7 milhões —
terreno e benfeitorias. Constru-
çfio acelerada. 37-6523. CBECI 68Aceito colaboração.
CONJUGADO.-— De frente —
11.° and. Vazio., Rua' Gustavo
Sampaio 630, ap. 1.104. Chaves
com o porteiro — 17 milhões —
Tel. 37-8523 — CREa 68.
COPACABANA — Vende-se o
apto. 1001, da Bua Sá Ferreira,
214 — c/ 300 m, 3 saias, toil.
soe, 5 quartos, 2 banh. soe. 2
qtos. 2 banh. empr. garagem —
Chaves c/ port. Inform. Tele-
fone 36-7615.
COPACABANA — Vendó~bõm
ap. á Av. Copacabana 685,. c/ 3
qts. sl. dep. emp. garagem, en-
trego vazio. Tratar p/ tel. 43-6212

31-1101 - 31-3015. BRANDÃO
,— Sindicalizado — CRECI 792.
POMPEU LOUREIBÕ7 60 — Ex-
celente ap, com sl. 2 qts. deps.
compl. CrS 35.000, ei 50% a
prazo — GABRIEL ANDRADE.
Tel. 32-7932 — CRECI 81.

APTO. COPACABANA —
Andar alto, Ia. locação, 3
qtos. 2 salas, 2 banheiros,
copa-cozinha, depend. com-
pletas. Excelente, com sin-
teco e persianas. Tratar Rio
Branco, 156, sala 1613. Tél:
52-7825, das 15h em .diante.;-; ¦¦••;'• 41423_700
COPACABANA -^Deseja v'<_\-
der s/prédlo, ap. casa, sitio ou
terreno? Frdcure-nos, oferece-
mos assistência jurídica pára os
imóveis alugados. Tratar p/tols.:
43-0212. 31-1101, 31-3015. FR\N-
DAO. Sindicalizado. CRECI 792.
POSTO 5 — Luxo, frente.' entr.
imed. 135 m2, 2 salas, 3 qts. dep.
compl. Cr$ 80.000, ei 50%' em 2
anos. GABRIEL DE ANDRADE

32-7932 (CRECI 51).
POSTO 3 — Novo. 1 por andarj
luxo, sal&o, ssla, 4 qts. 3 banhs.
copa, coz. 2 qts, c banh. empr.
gar. p/ 2 carros. 350 m2. Cr$
200.000, ei 507o fac. Ac. apto.
de 2 ou 3 qts. como parte pa-
gamento. Dr. GABRIEL ANDRA-
DE — 32-7932, CRECI 51.
CINCO DE JULHO, 387 — V.
apto. 7.» and,1 fte. ed. s/pllotis,
ót. npres,;', 3" por andar, novo,
en^ sinteco, e/. seleta sep. saia-
quarto, jatUim Inv. banh. coz.
Preço NCrS 20.000, c/10 em 12
meses, Tratar.tels. 48-3211 c...
23-9693. WALTER MELAZZI —
CRECI 174.
APARTAMENTOS luxo. 180 m2

200 m2,e 300 m2 — R. Hllá-
rio Gouvêa — R. Constante Ra-
mos e R. Assis Brasil — Vazios

Pços. 80 mllhs. 120 mllhs. e
145 milha, sendo 1 térreo, c/ga-
rage. Tels. 25-2378 ou 37-5106.
CRECI 1168 — Tel. 82-1092. .
SE DESEJAR comprar, alugar
ou vender (com ou sem inqui-
Uno) consulte-nos: CAPRI IMO-
BILIÁRIA — Ed. Avenida Cen-
trai, sala 608. Tel. 52-7013. Cor-
retor responsável: J. P. MIRAN-
DA (CRECI 288).
COPACABANA — Edifício Co-
mercial. Vendemos ótimo salfio
no 2.» andar, com 70,00 m2, ba.
nheiro, depósito, copa o garagem

Servo para qualquer profis-
slio liberal. Fica na Av. Prin-
cesa Isabel. Detalhes com a
PREDIAL COLISEU — Rua Mé-
Xico, 168. Gr. C05 — 22-4562 —
CRECI 44.
CÔP. — Praça tíorzedelo, fren-
te, vago, conj. 7." pav. Centro
Comercial — vendo ei facillda-
de ou vista. Chave zelador J.
Ruflno. Tratar R. C. FERNAN-
DES — Av. R. Branco 185 —
18.° — Tel, 42-1280,. CRECI 150.
CASA — R. Paula Freitas, 82,
c/l, 2 pav. salfio, sala, 4 qtos.
3 banh. copa-coz. lavat. dep.
empr. área. Ver das 9 âs 17 —
Tratar: CAVADAS. 42-775p —
Slnd. — CRECI 497. __
AIRES SALDANHA -Apt. 2
qts. sala, dep. compl. empreg.
fundos, novu, 43. iac. Acaito
prop. CAVADAS — 42-7750 —
CRECI 457.
QUARTO sala, coz. banh. área
e banh. empre. Av. Prado Ju-
nlor 2911/30. NCrS 23. ei 5«ó
em 2 anos. Ver das 12 às 17 —
CAVADAS - 42-7750 — Sind.

CRECI 497.
ED. PRADO JÚNIOR — Av.
Prlnc. Isabel — Copacabana, ap,
1211, passa-se pelo prazo longo,
está em constr. da írente e lln-
da vista p/ o mar. Trat. com
GUSTAVO — 52-0356.
POSTO 5 — Av. Cop. — Ap. de
frente ei sl. e qt. amplo, banh.
coz. c ban. empreg. Entrada:
NCr» 12 mil — Saldo NCrS 8
mil fln. — Tratar 52-3311 ei J.
ADIVAL — CRECI 692.

APARTAMENTO — 3 qts. sala,
arm. embut. dep. empreg. fren-
te, 2 p/ and. B. Barata Ribeiro,
próx. Constante Bamos. NCrS
50. em 2 anos. Ocasião. CAVA-
DAS. 42-7750, Sind. CRECI 497.

COPACABANA — Rua Santa
Clara, 220, apto. 803. Vendemos
quarto e sala separados, banh.
cozinha, varanda podendo ser o
2.° quarto, 3 aptos, p/ andar. —
Ver no local. Tratar. H. MAR-
TINS & MOLINARI LTDA. —
7 Setembro, 88 — s/604-6. Tel.
22-4858 (CRECI 265).

BUA BULHÕES DE CABVA-
LHO. 473 •- Construção J4
inic!ada — Ssla, 3 qtos., c| 2
banheiros sociais, copa, cozi-
nha, dependências completas
de empregada, iraragcm. Ba-
se NCr$ 40-000,00 com paga-
mento em 30 meses — Plantas
e Informações na VEPLAN
IMOBILIÁRIA — Bua Mexi-
co, 148 «I 107 — Tels.: 52-2830
ff> 22-1602 — J-107 — CBECI
66^  70*807 700
.COPACABANA — Av. N. S. Co-
paeabana, 1.175, apto. 702, 2 p/
andar, vendemos magnífico ap.
3 quartus ei nrm. emb. sala, sa-
leta, banh. cm côr ei box. co-
pa, cozinha, rlcnmcnto decorado,
deps. completas, área ei tanque
azulcjarla até o teto em côr, va-
randa fechada. Preço e condi-
ções a combinar. Ver no locrl
das 0 ás 12 hs. — Tratar: H.
MARTINS _ MOLINARI LTDA.
7 Setembro, 88, s/601-6 — Tel.
22-4858 (CRECI 265).

:-ú\.

COMPRO s/ interm. aps. de l,v2
e 3 qtos. pref. ei gar. Valor real
p/. clientes certos. Infs. HOBER-
TO — 32-0716 — CBECI 482.
COPACABANA — Cobertura
Bna Tonelelros 32—- Terraço
maravilhoso com 113m2, 2 aa-
Ias. 3 qtos., 3 banheiros so-
ciais, dependências comple-
tas de' empregada, garagem.
Preço NCrf !>6.000,00. Infor-
mações VEPLAN IMOBILIA-
BIA — Búa México, 148 s| 307

Tels.: 52-3830 on 22-6102
J-107— CRECI 66.

V'. • 70608. 700
COPACABANA - •-.'•'¦' Vendemos,
Av. Atlântica, esq. de Bonaldo
de «Carvalho 21, ótimo apto. de
frente, contém- 2 salas, '3 quar-
tos, banh. copa e cozinha e dep,
de empregada. Preço NCrS ...
70.000,00 pag. curto prazo. Acei-
to Caixa. Venda ei IMOB. BER-
NA LTDA. — Rua Gonçalves
Dias 85, 3.» — Tels.: 42-6613 e
82-3198 — CRECI 1$8;
COPACABANA — Bua Leopol-
do Mlguez, 26, apto,. 103—• ven-
demos quarto e sala separados,
banh. em cór, * cozinha, deps.
completas,'área c/ tanque, gran-
de terraço ajardinado.-Ver no
local. Tratar: H. MABTINS &
MOLINABI LTDA. «- 7 Setem-
bro, 88 — s/604-6 —' Telefone
22-4858 (CRECI 265).
AV. ATLÂNTICA, 570 - Apt»
de alto' luxo — C| galeria de
entrada, amplo conjunto de
salões, sala de jantar, sala fa-
tlma, S amplos qtos., 2 c| sul-
te, espaço» área. de * serviço,
2 qtos. de empreitada, 2 var
gas de garegem,' 150m2. 1 por
andar, vado Ver hoje no lo-
cal e t-atar VEPLAN IMOBI-
LIARIA diariamente Bna
Mévlco, 118 -i 307 — TeR: ..
52-2830: on-22 6192 — J-107 —
CBECI 66. 70609 .700
COPACABANA — Rua Slfluelrá
Campas, 168, apto. 1.002. Ven-
demos 2 quartos, sala, banh.
azulejado até o teto cm cór, pi-
so cerâmica S. Caetano, cozi-
nha, aiulejáda até o teto, deps.
completas, 4 autos, p/ andar, en-
trega em 90 dias. Preço NCrS..
37.000,00, sinal a combinar, sal-
do em 2 anos, Ver na obra. Tra-
tar: H. MARTINS & MOLINABI
LTDA. — 7 Setembro. 88, s/604-6

Tcl. 22-4858 (CRECI.265).
COPACABANA — Ronald Carr
valho. 147. np. 203, chaves 201,
sl. 2 qts, dep. plntido óleo. vaz.
50% fac. A ei Cx. COPEG,
IPEG — G. Dlns 89. s/502-A —
Tels. 52-0952 e 52-5581, SOARES
—_CRECI 978. _ _
COPACABANA — Vendo ant»
AH ma sla. dep. qt», ot» de ba-
nho compl. cos. frente. Acei-
to Ca'"-a. Out<-o sla e>t? sep.
par. Outro, sla. e nt» sep.
deps. Outro, sla. 2 qttr. deps.
compl. Outro, e!"*., S qts. 2
hanh» soe. car.' 22i)m2. novo.
T. ""t-os 38-JTCO c 32-9354 AL-
VIM.

COPAíJAUANA — Vendo du-
nler, nltlmni nttdn-es. linda
ffrfn »anb-4-n'e% *>"itn Av.
Afântfea. ?60 m2. Outro —
Ant», .'ardim inv., "i salões. 4
ftos., 3 ban -soe. den'. com-
pi-., w. 1 pi an*. 300 vZ e
out-o- bons ne<"Vv, 36-1703
e 32-P354. ALVIM."¦ 75816 

700
LUXO — C sa'õ!>s, 4 õtos. 3
banhs. em cores. 2 qK rln em-
pregada etc. s/pllotis. R>ia t-ins-¦"ersnl. Rara ooortunldodel NCrS
98.000. cm Cooacnbana. ""VVfones
f._n_ p 52-8251. — IMC —
CR?CI 577.

PUA RARÀTA RIBEIRO — Ven-
do ótimo npto, qto., sala, sepa-
r^dos, banh., roz., entrjgn ime-
dlata. Infs. e visitas. Tcl.: <>?-2392

Joal Goulart — CRECI 59. .
COBKRTIIRA — Vendo ótima -
107m2 ilnlea no andar — sala, 1
ou-2 qtos., bnnh-, çoz,, áref c|
tanqun, JVC eMojéjada e gara-
«em. Entre-o-ÃO^flM/íVcr n par-
Hr de holè. R. Barata Ribeiro.
589 c| sr. Braz. Tratar tnl.: 42-^192

Joal Goulart — CHECI 59.
AFASTAMENTO ?"2 

~dê~fr^-iti

quas* novo vende-so na Rua
Barata Hlbslro n.o .102 Copacaba-
na c| ? ótimos ouartos, ótima
sala, saleta, espaçosa cozinha óti-
mo banheiro social cm cores.
Jardim de Inverno, área c| tan-
nue, dep-ndê^las completas de
empresada. Preço e condições
excelentes nn entrada rio Edlfl-
cio nara ver o noartimento ci
FEPVANDES. CRECI 400 das 16
fls IShi. Tratnr em nosso escrl-
tórlo à Rua da Quitanda n.° 30

2.° nndar — conlunt"» 209 —
Tel. 52-28M ria* 9 fts 18hs.

ENTREGA IMEDIATA~
Sala e quarto conjugados,
banheiro e quitch. Andar
alto, frente, vista para o mar

Ver no local, Av. Prado
Júnior, 330, ap. 1005. Tra-
tor oelos tels: 52-7494 e ..
32-3813. CRECI 838.

70634 700
COPACABANA — Apto. — Ven-
do 2 quartos, sala, dependências
e giragem, à Rua «Siqueira Cam-
pos. Final de construção. Fone:
36-8325. CRECI 725.' — Hoje dia
todo.

 2840 700
VENDO — CnJ. grande, frente.
N. S. Copacabana, vazio cm bre-
ve. por 14 mil c/7 ent.. Ver 10 às
17h na Av. Prado Júnior, 135/406.
í«: 4P-7103.

25705 700

AV. ATLÂNTICA — V. ap. alto
luxo, o/ 500 m2, 10.» pavto. ed.
suntuoso sobre pllotis, hall, s gd.
living, salão p. recepção, escri-
tório, gal. c. rouparia, 5 dorms.
nobres c. arms. embts. 3 banhs.
soes. mármore, gd. copa, ampla
coz. área c. lavand. 2 qts.. empr.> garage. MASQUES—17-8892.
COBERTURA j p/ 2.» andar, ln-
teiro, 2 qts. 3 s. grd. terraço
tod, dep. gar. Outro B. Duvi-
vlér, térreo,- 3 qt 2 s. 2b. tòd.
dep. — 37-3830-,--. CUBY.
VENDO ap. AV. Copa. 959, fren-
te, -prédio - de luxo, 2 s. eni L,
var. 3 gds. q. 2 banh. soe. dep.
compl. * nSo tem garagem/ Sinal
30 mil Crf novos, 30 dias após
na entrega .'chaves 20 .mil rest.
a comb. Tratar JOÃO,—43-9145
COPACABANA — Sala e quar-
to separados; ban,, cozinha, pri-
dio novo, Posto 4, alugado in-

Sillino 
notificado, vendo II mi-

Ses fac. ou aceito Cx. Econó-
mica /atoai de 6 tratar 25-9788.
COPACABANA r-B. S,' Cam-
pos — V; apto. 2 sls.' J. inv. e

qtos. — tíwlí — 67-1661.
COPA — r Vendo aptos, vazios,
sala, 2 qts. banh;' so. cox, dep.
empreg. Outros c/aalío, 3 qtos.
arms. 2 banhs. soe. • copa-coz..
dep. emp. garage. Detalhes: vi-
sitas. Tel. 32-8589. XAVIER.
COPA. — Vendo confort. apto.
1 p/andar, 2 salas, 4 qtos. arms.
embs 2 banhs. soe. copa-cozl-
nha, área Serv. .2 idep. emp. 2
vag. garag. Detalhes: visitas —
Tel. 32-8589 — XAYIEB.
AV. ATLÂNTICA 880 - Edi-
fido Sayonara, 3» andar ven-
do apartaraenlto de alto luxo
com 510 m2 de irea útil, fi-
nal de construção. Outras ln-
formações tel.: 57-0747 COS-
TA CARVALHO. CRECI 285.¦  71868 700
R. MIN. , VIV. CASTB0, 18 -
Esq. Av. Princesa Isabel — Vd.
apto final de obra, de frente, de:
sala, 2 qts. banh? coz. área ef
tanque deps. empgda. Const.
KOSMOS. Preço NCrf 22 mil. fa-
cintados. Visitas no local. Deta-
lhes: Av. RIO Bco. 151, s/403.
Tel. 31-0831. CRECI 448. . • •

COPACABANA —" Apartamento
n9 408, à Av. N. S. de Copaca-
bana. 536/540, de sala, auarto. co-
zlnha e banheiro, será vendido
em leilão judicial, pelo Leiloeiro
PAULO BRAME, quarta-feira, 31
dé maio de 1967, às 16.00 horas,
no lrcal. O apartamento está va-
zio. Mais Inf. à Travessa do Pa-
ço, 14 — 19 andar — Tel.: ....
Sl-0228.  ; 

'

COPACABANA — Loja. Oportu-
nidade. Vende-se vazia c| 24m2
banheiro privativo em edif. c/
40 lojas funcionando. jVer à R.
Siqueira Campos, 257 loja A-16:
Tratar c/ Sobral & Sobral S/A.
Tel. 57-3448. (CRECI 741).
LOJA — Copacabana —
Vendo com 80m2. no Posto 5,
por NCrS 200.000,00, facilito
na.çamento e entrego varia.
Theophilo da Silva Graça —
CRECI 101. Av Copacahano.
1085, sala 301. Tel.: 27-3443.
SA FERREIRA — Vendo apto.
c|280m2 — 10.o and. —• 3 sls. —

qtós. —3 banhs. — deps. 120
milhões. Tel.: 37-9147

71898 700
ÁTIMO apto. 2 salas, 3 qtos., 2
banhs., 2 varandas, jard. em vol-
ta. Sol, água bast. indv. Barato
— Urgente — Tel.: 36-0589;

71863 700
AVENIDA ATLÂNTICA,. 3130 —
Vende-se . vista lindo aparta-
mento com 50 m2. Sala, quarto.
Jardim de inverno. Chaves com
porteiro monos de 12 às 14 ho-
ras. Tratar sr. ARMÊNIO tel.:
43-8513 - CREa 859.

10379 700
COPACABANA — Písto 41/2 —
Apto./casa. Hall, sala, 8 quar*
tos, banheiro, copa-cozinha, 11*
ving dep. empr. grande "área,

nanolo parte. Tratar à Ay. Ca-
paeabana 75/506, das 8 is 3'íli,

41420 700

ESTÁCIO 800

FLAMENGO — Gde. apto. Rua
-Paissandu, um por andar, c/ ga-
lerla, 2 salas, gde.: jardim de in-
verno, enorme escritório com es-
tante, 4 qtoa. c/ arm. 2 banhs;
sociais, copa-cozinha, área, dep.
empr. e garage. Apenas NCrf.
100.000,00 metade em longo pra-
zo. Visitas pelos telefs. 57-39960
22-4073. CBECI 524. .
PRECISO de vários aptos,
vaslo oa alugados para cli-.
entes sem degj». para V. Sa.
resolvo em 30 dias, noa bair-
ros - Flamengo, Catete, La-• ranjeiras e Botafogo. Em
Toda Zona Snl eonj. sepa.
1. 2, 3, 4 «tos. Faca nm» vi-
sita Av. Pres. Vargas,* 590 —
sala 211. Ed. Lisboa. Corro
tor Veloso. CRECI 644.
FLAMENGO — Vende-se apto.
novo, composto de 2 salas, 3
quartos, demais dep. é garagem,
e na cobertura, sala, demais de-
pendências e grande terraço com •
linda vista. Preço Crf 90.000.000,
com 50% financ. Ver com o sr.
AMARAL, à Rua Cruz Lima, 33,
e tratar com ENIR LTDA. Bua
Ouvidor. 86, ,5.» — Tel. 31-2332.

CBECI i73.:; 3281 900

PBAIA DO FLAMENGO — Ven-
do amplo I apto." conjugado com
grande cozinha fogão 3 bocas ar-
márlo e banheiro completo es-
paçoso. Av. Blo Branco- 18$ —
Gr. 927. Tel. 52-1014, CBÉcr 777.- 2842 900

FLAMENGO — V. ap.' 701, Av.
Oswaldo Cruz, 101, frente, luxol
140 m2. c| garage. Crf 70 mi-
Ihôes financ. — Dr.* DIBCEU
ABREU, Av. R-. Branco, 120 sl *
loja. 22-3654 42-1330.' ... '

.. ¦ - .. ' ¦¦ " 28250 900
BOLICHE - Novo -6 pistas

Prédio reoém-eonstrufdo em
terreno de 12,50 x 49. Equi-
pado.cl bar — cosinha ete.
Loeal mlvilcriado da Tijuca

VMtas 36-3683. CRECI 987.
VENDO FLAMENGO —• Vazio,
coni. gde. bah. coz. slnt. área ver
local c/port. Br., Paissandu 281,
ap. 110. Entr -4000. rest .-finan.
3 anos pço barato, ótimo neg.
aV. P. Vartas, B90, sl. 211 —
23-1214 — Cred 644.'.  

_25517_900
FLAMENGO — Vendo ap. sala,
quarto, separado, banheiro e co-
zlnha, 15 milhSes á vista entre-
Ia imediata. Ver Rua Marquís
Paraná, 41, àp/ 805. Tratar Av.
Rio Branco, - 108, sala 410 —
Tel. 22-1678 e 42-9912. CRECI 725.¦- ¦ ¦ • 25494 '900

FLAMENGO — Vende-se
nm apartamento maravilho-
sa vista para o mar, salas,
galerias, 4 quartos com ar-
mários embutidos, banheiro
social, 2 varandas, depen-
dências completas de empre-
gadas, vaga na garagem,
pronta entrega. Tratar pe-
los telefones: 48-2472 
23-3412 — 43-96"»2. CRECI

163. 29454 900
PRAIA DO FLAMENGO —• No-
vo, de frente, vende-se com sa-
18o, sala.de jantar, 3 qtos. vista
para o mar, arms, emb. jaca-
randá, 2 banhs., sociais em már-
more com duchas Aquec. cen-
trai ar cond. copa.-coz. com
arm. emb. fórmiea, dependên-
clàs luxuosas, garagem. Tratar
tel. 25-2490. 28515 OOO

QUABTO, sala, cozinha, banh.
área e banh. empreg. Rua Marq.
de Abrantes. Entrega em 2 me-
ses. novo NCrS 16 em 18 meses.
Inf. Cavadas 42-7750. Slnd. Cre-
cl 497.

ATENÇÃO FLAMENGO — Ven-
demos junto ao Largo do Ma-
chado, apto. com 3 quartos aa-
Ia e demais dependências por
apenas 42.000,00 com 12.000,00
de entrada, 10.000.00 — 90 dias
após e o* «aldo em 2 anos a com-

,.; binar, oupto. esti ocupado cem
Contrato £ vencido, ( por:. 400,00
mensais. Ver a Rua das Laran-
jeiras nP I, na portaria, com o
sr. ANÍBAL das 10 ás 13 horas
diariamente. , Tratar Av. Blo
Branco, 183, 3». Tel.: 22-3737. —
CBECI 256.

APTOS. c| inquilino notlfl-
cado — R. Paissandu. Tér-
reo, sala, 2 qts., cor., banh.
dep. emp. 2 áreas MARIO
MEISEL — CRECI 76. —
Tel».: 22-3238 — M-89M.
CORRtA DUTBA 66. q. s. c/q.
emp. vazio NCrf 19.000, c/ sinal
saldo Caixa" ou ' IPEG. Gomes
54-2955 e 38-5450. OtECI 1.114.
ATENÇÃO FLAMENGO— Ven-
demos junto ao Largo do Ma-
chado, apartamento - de frente,
em íase dé habite-se para en-
trega em 90 dias, com boa aa-
leta, quarto'grande banheiro, e
cozinha, por' 18.000,00 eendo 

'..

3.000,00 de .entrada e o aaldo
em 13 anos jela Caixa Ecohft-
mica, estando a documentação
incluída no preço. Informação'Av. Blo Branco, 183, 39 — TeL
22-3737. CBEa »»*». ~V%

FLAMENGO — Gde. opor. —
Vendemos ap. vazio sal. e qto..
sep. bainh. e coz. ót. Preço e
cond. de pag. Inf. CIRAL LTDA.
Bua B. Bib..428, tola. Tel.: ..
36-8303. JOSÉ HYLABIO. CEE-
CI 900 è sindicato.
PAISSANDU» 162, ap. conj. Gr.' 
ocupado ai contrato. Pça.. 12 m.
60% flnac. Pag. à vista 10 m.
Para ver cl D. Yara no ap. 402,
Ac. Cx. Tr. 42-2204 PEBEIBA.
AV. BUI.BABBOSA — Vende-
mos no lO.o andar, de frente,'com deslumbrante vista para a
baia, ap. de 2 quartos, sala,
varanda envidraçada,' copa-co-
zinha, banheiro, dependências
de empregada: e garagem. Visi-
tas depois das 14 horas, dlà-
riamente, Av. Rui Barbosa, 422,
ap. 102. Tratar com Aldo. Tel.
43-1981. Creci. n.» 1.038. 

' PRAÍA FLAMENGO —.98, apto.
613 — Vdo. c/120m2, vazio c/
3 Q. Salão dep. emp. ver até
12 hs. Entr. 30 mil s/ 2 anos.
¦Aceito proposta à vista. Tra-
tar rua Alclndo Guanabara, 24 .
s/1404. TeL 52-5717 — CBECI
655. l.a RegiSo.
ATENÇÃO! B. Sen..Vergueiro"
Amplo ap. c| gai;. prlv. Varan-
da,- sl. 2 qts; dep. emp. san-
cas, slnteko. Vazio. 40.000, CRE-
CI 526 — J. Nogueira 48-8140.
VENDO apto. de quarto e sala
conjugado e demais dependências.
Tratar: 38-2357. . ' ¦'

FLAMENGO — Vendo vazio —
de frente — Sala, qto. rep., banh.,
kit. Rua Senador Vergueiro, 210
— 903 — Marcar visita: Tel.:
43-0740 — CREa 85.
FLAMENGO ¦— Vendo casa và-
zla de 2 pavs. c|2' sls,, 4 atos., e
dep. Ver à Rua Gago Coutlnho,
61, c|50% de ent. e .o saldo fi-
nano. — Tratar — OFÍL — Av.
Rio.Branco, 183, gr. 303 —.Tel.:
52-5850 —¦ CRECI— J-238.

FLAMENGO — 4 quartos, • sl.»
dep, emp,. etc. — o inquillco
i.ão tem interesse em atrapalhar
o'negócio. Vende-se. Ver à R.
Silveira Martins n» 129, 10.»,
apto. 1.007. Pagto em 3 a. —
pf 60 m. — Tels: 31-2851 e ....
31-1621 — CRECI 468.

FLAMENGO/GLÓRIA — Junt*
ao Hotel Glória — A IM03.
LUIZ BABO vettde' k Praia do
Russel, 426, apto. 301, luxo, fren-
te, enorme, p| 80 milhSes em

a. — Ver hoje e amanhã —
Tel: 31-2851. CBECI 466, -

.. i. —:——)' .'.

FLAJUENGO — . Av. Oswaldo
Cruz — Sala e quarto separados,
banh., coz. completa, área de
serv.',-quarto e wc. de empreg.,
garagem. Obras em alvenaria,
Frente, andar alto. Vende-se em
condições excepcionais. CLC —
COMPANHIA LANÇADORA DE
CONDOMÍNIOS (CRECI 209) —
Bua do Carmo, 17, 2.°, tels: ..
31-2677 e. 31-1546. £y

ALDO MOURA LTDA. tem
comprador p| o imóvel de
V. Sa. (mesmo alugado) so-
licite-nos e faça um bom
negócio. Infs.' na' Setto dè
Vendas, Av: Cop. 58» J] 81».
Tel.: 37-9471 — CRECI 353.

j ¦!¦ i i._ ¦¦.' ¦ i i.» in i i ,1 i .. i ¦¦¦¦¦ mi .i,' ni '

ANDAR ALTO — Sen.,Verg. vis-
ta p|o mar novo único np and.

Salas, 3 qtos. arms, dep. compl.
(eram 3 qtos.) Infs.: 47-9730.—
Batuira — CBECI' 190.

FLAMENGO - Praia do Fia-
mengo. 164, apto. 101, 2 qtos.,
sl., dep. empr., área c| tanque,
etc., vende-se e entrega-se va-
zio, por 31.500 c| 16.500 de entr.,
xtsto 2 a. —' tels: 31-2851 e ..
31-líU— IMOBOiÃBIA LUK
BABO — ÇRECI 468.
FLAMENGO—.BuáTque de Ms?
cedo 64 — quarto e sala sep.,
cozinha grd. c| arms. e fogão de
luxo. banh. em .cór, hall,' todo
pintado o atapetado, portas san-
íonadas, ar condicionado, ótimo
preço,* ao. caixa cl sinal. Tratar
IMOB. VJELitA LTDA. CBECI
880, TeJsrã-3086 e 45-2429.

•J_AMENGp.,— Rua Paissandu
228. apto. c| 2 bons quartos, 2
salas conj.. grd. cozinha, dep.
completa empreg. Ac' Caixa c|
sinal. Ocup. inq. not. ótimo
preço;"Tratar IMOB. VELMA
LTDA. 52-3086. CREa 850. 'i —J |
FLAMENGO —•: Vende-se um
apto. quarto-sala,. coz., banh.
tofor. EUDES IMÓVEIS. Av.
Alie. Barroso 72, sala 305. Tel:
32-1477. CBECI 870.
FLAMENGO — Vendo sala, qto
sep. banh0, coz., área. serv. c|
tanque e banho empreg.' Maiores
inform. tel: 25-7296. CBECI 197.
FLAMENGO -r- Vendo apto. sala
qto. sep. banh0 coz. entrego va-
zio; Visitas e maiores detalhes

, tel: 25-7296. Base NCrf 20 c|10
a vista, saldo em 10 meses. ....
CBECT 197. . . ¦

FLAMENGO — 3 qtos, sa-
lã, frente pronto, pagto. fa-
cllitado. Ver à Rua Minis-
tro Tavares Lira, 52, apto.
512 (3 p| andar). Tratar te-
lefones: 32-1810 e 52-7316.
CRECI 21. .
PRAIA DO. FLAMENGO — Es-
petacular apto. c|520m2, 3 qtos.,

salões, 4 banhs. e dep. 36-3530
CREa f70,

FLAMENGO — Bua Senador-
Vergueiro, 203 - apto. S18 —
vendemos auarto e sala conjugados

banh.A^ cozinha — -alugado
sl contrato. Preço NCrf 
12.000,00 — Sinal NCrS 6.000,00
—- Saldo eni 2 anos — ver plan-
ta em H. MABTINS & MOLI-
NARI LTDA. 7 Setembro, 88 —
S[ 60416. Tel.: 22-4858 — (CRE-¦ CI 265). .' ...
URGENTE— Compro apto. fren-
te, até 5.» and. sl. e qto. separa-
dos, coz., banh., dep. compl.
empr., área c|tanque. Copac, Fl.,
Botaf. Paso à vista. Tel.: 27-0873,
de 10 fci 13 horas.

AV. BUY BARBOSA — Aparta-
mento Duplex — Vendemos de
luxo, cli.000 m2mm hol, amplos sa-
lões, galeria 5 quartos, 3 qts.. de
empregados, 6 banheiros sociais
em mármore, garagem para 2
carros etc. IMOBILIÁRIA. CAB-
RILHO. Tels.: 23-3412 — 43-9672
e 23.4360 — CRECI .163.
FLAMENGO •— 3. inv., sl. e
qto. sep., banh. e coz., cómpl.
Vazio. Crf 10.000, à vista' e Crf
16.000, em 2 anos, ou Crf ....
21.000, à Vista. GABRIEL DE
ANDBADE. 32-7932. (CBECI
«)._ - __.
FLAMENGO — Av. Bio Barbo-
sa — Vendo apto. de alto luxo

èm final de construção ape-
nas 1, por andar — 500 m2 —
Llvins 116nu. 4 quartos c|arms.
embut 3 banhs., 3 quartos de
empreg. andar alto — S. Btd-
cWer. — Av. Nüo Peçanha, 155

sl 220122 — 22-7221. — 32-9261
CBECI 117.

MORRO DA VIÚVA — Av.
Rni Barbosa 880. Faça ainda
um - bom negócio nestas três
últimas vendas diretas. Pré-
dio em centro de terreno,
apartamentos de frente, eom

dormitórios, living, salão de
jantar, 4 banheiros sociais,
copa e cosinha, S quartos de
empregada, duas vagas de ga-
ragem. Vista panorâmica pa-
raa bafai Entrega em de-
xembro de 19*87. Outras Infor-
mações: H. C. CORDEIRO
GUERRA & CIA. LTDA. Ar.
Rio Branco, 173, 14.* andar.
Tel: 31-1895 — CRECI 706.

70875 9»

FLAMENGO — Prala — Vendo
a R. Barão do flamengo 4 apt
406 cl 2 amplas salas 3 qtos. cl
arm. embutidos copa-coz. 2
banhs. sociais grande área de
sejrv. e deP^emPS^v^Sie..
imediata. -Tratar SÉRGIO CAs-
TRO — B. Assembléia. 40-129
and. 31-3629 — 31-0698. — CRE-
CI 22. •¦•'¦¦¦¦-•¦- :'>.*••".' :''¦¦.'
AV. RUV BABBOSA — Vendo
apt, c| 3.q. 3 s| frente cPJW) m2
marcar hora. pi visita.. Iní. Av. •
Blo 

' 
Branco,, h 81-1105 (CREa ,

Slnd. 628) 43-7445. GAVAZjZL.
VENDO — Vazio aptoi s.rq-; coz.,\
WC., área; dep. emp-^ pintura no^ • •
va. Marquês de Abrantes, 168 —
apto. 613. Chaves com porteiro
NCrf 21.000 —Tel.: 25-0970,., .«

FLAMENGa — Yende-sè,
Rua Correia Dutra .26 op.
302, com sala, e quarto' se-
parados. Chaves com ò por*
teiro. Preço 25.000. Tratar
com GASTÃO MACIEL -
CRECi n.°'í0. Tels: ....
52-5225 e 53Í-6698.V ¦'-.'..fi

FLAMENGO - Vende**
amplo apartamento com en-
trada, 2 salas' grandes, 

'4 "

q uartos, 2 banheiros, 2 quar-
tos de empregada, garage,
etc. Preço 120.000. Tratar
com GASTÃQ-MACIEL *-^'
CRECI n:ò10.,Telf: 52-5225 -
e 52-6698. 67M? 900
MORRO DA VIOVA- --, ÍÀví
Rui Barbosa 660, apto. 801 — '
Vende-se. Pronto com saleta»
sala, 2 ou 3 quartos; cosinha,
banheiro è dependências de
serviço completas. Garagem.
Todas si pecas sociais de .
frente. Informações, Inclusive
combinar hon de. visite .em ,\
H. C. CORDEIRO GÜEBBA

CIA. LTDA. Av. Rio Bran.
co, 173, li.0 andar. Teí: '.':
31-1895 — CRECI 706. , .

¦ " . ;. ... -70378^ 800-
FLAMENGO — Bua SSo Salva*. '
dor; 53 — 2 apt p| andar.* Ven* ;demos apt. 3 quartos, saião;
banh? em cor-copa-cozlnha — •
deps'. completas f área c| tan--
que — alugado, sl contrato,—
Preço NCrf ¦ 45.000,00: — .pagto. •
em í anos. Ver planta H« MAR-
TINS & MOLINABI LTDA..—

Setembro,' S8-S|604|6 r— Tal.:
22-4858 (CBECI 265)j -1 - , .
FLAMENGO — "Ru* 

Páifr- .
sandu, 287 —7 Vendo em óti-
mo prédio, vazio bfl sala,1
Suarto 

c| armários • - emb.,'
ep. compl. empreg. é vá-

ga garagem. Sinal 8 mil,
saldo NCrÇ 210.00 " mensais.
através da Caixa' Econm.
(urgente).. TeL 52-3190 —'
CRECI 768; ¦•''.¦,-.¦'¦ 26318 ;30J9
FLAMENGO"— Vendemos;

em prédio de 2 aps. por an-
dar, lindo ap. vazio,, pron-
ta entrega com sala, 3 dor-
mitórios, banheiro completo;
cozinha, área com tanque,
quarto e WC dè emprega-
da, 50% financiados em 2
anos. Ver à Rua do Catete,
206 ap. 702, das^í aíl7h.
Tratar na' .'; ' ¦.'¦;.: /';/"''.. \''

¦ ¦:__

•-•c_
¦:._*

zz_
tu.

MQ

'-ki l
.:_i, '
. —i
¦J_t ¦
.úf. I

irü
SM \

'70D ,
1-*
""*»«¦¦¦.

JlV*t j.:Z_ I
zAtm :

¦'Z3&_. I
-IKK 

\nttt
im '', «* .

. «^ '•
"'TS

it .
s<a> r
>0«

..*'• '

-or
-**y
¦"_ ¦

'¦;.£¦{
••-.* •'
im
ío->
Kr>f ¦
ÍÍV. '

-«'ji*
_¦ _,•ò S>

¦ J_
ytoa

_________

PREDIAL
AQUARELA

Rua Mexicoí Í1Íi12^andaí,
T_s;:|2íB87t>52-3$12i
Primeira ciasse no ramo
imobiliário CRECI 258.

2H2Ç 900

* \
/v>_ ;

¦0& 
J

..1» '.
ro« A'.w« ;'

3$ i
W, i
ilt»

- v«S
¦ti>
¦**'

¦vy .
•T ¦

¦mk :
"** ,.•^cr |¦_t» ¦
Kír

Vi '
:_*.
;•?> ;

?'? ¦77i ;
'. 4 ;

$f '
¦ - -«iv••.'•«

i*a.-.._,
•'•i? .

m
11
*+«
ri

ESTÁCIO — Vendo apto. s., 3
qtos., dep, emp., área c|tanque,
dc frente, Bua Zamenhoff, 5 —
apto. 303 — 43-3370 e 38-3353. —
CBECI 636.

FLAMENGO 900

SUPEH-LUXO ap. 500m2.
4 qtos, 3 sls., j. inv., 3 ba-
nlis. snec. copa coz., 3 qtos,emp. 2 gar. 250 milh. fine.
A.M.I. — A. MORANDINI
IMÓVEIS — 42-3287 —
CRECI 482.
COPACABANA — Vendo apar-,
tamento 3 quartos, salão e de-
mais dependências. Rua Paula
Freitas n.° 54, ap. 601.
COPACABANA —. Av. Copaca-
bana. 1118 — Praça Sarah
Kubitfchck. Vende-se 2 amplas
salas, 3 quartos, copa, depends.
comols. Preço da NCrÇ 47.000,00

Tratar tel. 27-820B.
COPACABANA — Quadra da
prala. Cobertura duplex, novo, 1
por andar, .150 m2. Salão, sala
de jantar, 4 qtos. e/ arms. 3
banheiros de luxo, grande ter-
raço com vista para o mar. Lu-
xo. Preço de ocasião. Inf.: AR-
CO IMÓVEIS — Av. Oopacaba-
na 605, s/1202. Fone: 36-3551 —
CRECI 765.
COPACABANA — Vendo apto.
com 1 sala, 2 qtos. c/ arms. 1
banheiro de luxo, dep. compl. e
garage na escritura. Inf.: ARCO
IMÓVEIS — Av. Copacibana 605
s/1202. Fone: 36-3551. CREÇI 765.
COPACABANA — Vendo espe-
tacular apto. novo com 1 salão,

qtos. ei arms. 2 banheiros de
luxo. dep3. e garage. Andar ai-
to. Preço de ocasião. Inf. ARCO
IMÓVEIS — Av Copacabana 605
s/1202. Fone: 36-3551. CRECI 705.
COPACABANA —Perto do mar

Vendo em prédio de alto lu-
xo ei fachada em mármore. Sa-
lão, sala de jantar, 3 qtos, c/
arms. 3 banheiros de luxo, 2 va-
sns na garage. Inf. ARCO IMO-
VEIS — Av. Copar.ibana 605
8/1202. Tel 38-355i. CRECI 765.
COP. — Vdo. _ qtos. süla, lu-
xo, 4 por andar, pintado, novo,
térreo, 25 milhões aceito Cax.
ou IPEG. Tratar com D. MAR-
LI outro conj. de frente, 15 ml-
lhões — 36-1954 — Compro ou-
tro do Posto 5 a Ipanema, de

qtos. salão ou 3 qtos. 2 sa-
lões pag. cm 6 meses.
P/4 — Junto Toneleros. Lux. I
por nndar, 200 m2, 3 qts. arm.
2 salões, s_ almoço. 2 b. cop. 2
qt. emp. tod. dep. gar. l.° andar

37-3830 — CURY.

Wtt

FLAMENGO — No melhor lo-
cai da Zona Sul, Bua Marques
de Abrantes 178, junto & praia.
Em centro de terreno. A me*
lhor distribuição de peças, tô-
das amplas, de frente e areja-
das, salão, 3 ou 2 quartos, 2
banheiros sociais, copa-cozinha,
dependências completas, gara-
gem. Sinal de NCrS 1.680,00 e
mensalidades de ilCrS 240,00 —
Obra Já na 3a. laje. Execução
da SEHVENCO e M. HAZAN Sc
NUDELMAN (142 obfas na GB)

Informações hoje e diária-
mente no local de 9 às 22 ho*
ras ou na Av. Rio Branco, 156,
sala 801. Tels.: 52-8774 e 22-2793

JÚLIO BOCORICIN — CBE-
CI 85^ 71312 900
ASSISTÊNCIA TÉCNICA e
Corretagem de Imóveis — Te-
mos reais clientes p| compra
de imóveis ua Zona Sul —
ALEXANDRE O. F. DE MA-
XOR. Corretor Sind. CRECI
«31 — 46B648 e 37-2784.
FLAMENGO próximo a praia
vendo ap. sob pilotis 2 p/ and.
amplo salão, 3 quartos, 2 b. so-
ciais, copa, 2 quartos de emp.
garage do frente NCr$ 80.000
46-5044.
RUA BUARQUE MACEDO: Ven-
do ap. térreo vazio ./ 19 mil,
c/ 10 mil entr. c/ qt. e sla. sep.
coz. ban. duas áreas c/ tanq.
Também Aceito Cxa. Trat. F.
NOGUEIRA. Bua Rodrigo Silva
18 sala '901 tl. 32-6004. CRECI 80.
FLAMENGO — Vendo magnjflco
apartamento pintado a óleo —
sala, jar. inv. 2 quartos .peque*
nos mas com amplos e conforta-
veis armários Interiormente bem
divididos, banheiro social azule-
jos em côr, amplo box, cozinha
espaçosa e clara, área, banhei-
ro de. emp. tanque. Não tem
qto. de emp. Preço: 32 milhões
velhos. Ver a Rua. Marques de
Abrantes, 64 ap. 905 — Tel.
45-9610. CRECI 1.149. Sindica-
lizado 588.
RUI BARBOSA 500 m2 — En-
trega em 14 meses. Mirante, li-
ving (140 m2) galeria, toilette,
quatro quartos com armários, 3
banheiros completos piso em
mármore, saleta de almoço, co-
pa, cozinha, grande área de ser-
viço, 3 quartos e banh. empre-
gada, 2 vagas na garagem. Pre-
ço no Estado NCrS 150.000 —
previsão para terminar NCr$
80.00. Construção BAERLEIN.
TraUr MURILLO DE SOUZA —

¦ Av. Rio Branco, 134 — 6.°, tel.
22-6526 — 52-4343. Sindicalizado

CRECT 81.
VENDO próximo a Praça SJo
Salvador luxuosa residência —
conjugada com escritório com-
pletamente independente uma
da outra, sendo a residência com
6 quartos, 5 banheiros, living
room com 74 m2, sala de jantar,
sala de estar, escritório, blblio-
teca. sala de almoço, sala de co-
mida p/ empregados, 5 quartos
de emp. dispensa, cooa, cozinha.
Escritório no andar térreo, com
6 salas, banheiro, situados em
edifício de 4 pavimentos com
elevador e íôrça ligada, gara-
gem p/ 8 carros no subsolo, em
terreno medindo 22x60. Walter
Welnschcnck 27-8Í73. CRECI 133.

CONSTRUÍMOS
TERRENO!

NO SEO
MORADIA
PRAIA E CAMPO

E MAIS (Guanabara e Est. do ftio)

ENTREGAMOS SUA CASA EM APENAS 90 DIAS
A PARTIR DE NCRS 5.270,00
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FINANCIADA SEM JUROS . PREÇO FIXO E IRREAJUSTAvfi
TIPO - A - Área.32 m2 - Quarto e sala sepa-
rados- Banheiro - Cozinha- Área com tanque.
TIPO - B - Área 36 m2- 2 quartos -Sala -8a-
nheiro • Cozinha e área de serviço com tanque.

TIPO • C - CASA MODELO - Área 63 m2 - 2
quartos - Sala - Banheiro • Copa-cozinha • áreads serviço com tanque.
TIPO • D • Área 72 m2 - 3 quartos • Satã • Ba-
nheiro - Copa-cozinha - área de serviço e depen-
dências de empregada.

SISTEMI EUROPEU DE PRÈ-MOLDADOS MUS RESISTENTE QUE «LVEHRRIfl
MAIS BARATA 35% Vendas exclusivas:

"5^^^« ^<__
CASA MODELO EM EXPOSIÇÃO
Diariamente, das 9,00 às 22,00 hs. • RuaSão Francisco Xavier, esquina d» ProfessorManoel de Abreu • Basja seguir a planta desituação.
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O Creci 116
imóveis

25 anos de realizações no mercado Imobiliário
Av. Rio Branco, 151 - 14.* - S/1407-8-9
Telefones: 31-1705 e 31-0773

Construção;
CONSTRUTORA BRASILEIRA
DE PRÉ-MOLDAOOS LTOA.
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(i CORREIO DA MANHA, Domingo, 14 de maio de 1967 Compra e Tenda de Prédios e Terrenos (ConünuaçSo)
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COMPRO s| intcrm. Aps. de 1, 2
a 3 qtos. pref. cl gar. p| clien-
tes ou mesmo alugados. Valor
real SOBEBTO — 32-071G — Cr.
482.

FLAMENGO - Aptos™ [ó
em pintura c| salão, 2 ou 3
qts. banh. coz. deps. Pré-
dio sôbre pilotis c| apenas
4 aps. por andar. Preços a
partir de 34.000,00 paga-
mento grandemente facilita-
do. Obra c| à garantia Ser-
venço. Ver na Rua Correia
Dutra, 145, até 18 horas —
Vendas PAN-IMÓVEIS, Rua
México, 119, gr. 801. Tels:
52-5256 e 22-3032. CRECI
704.

FLAMENGO — Aps. de lu-
xo c| 2 salas, 3 qts. 2 banh.
copa, cozinha, deps. e ga-
ragem. Prédio sôbre pilotis
c| 2 aps. p| and. todos de
frente. Obra já em revesti-
mento com a garantia Ser-
venço. Preço a partir de ..
57.000,00, pagamento gran-
demente facilitado. Ver até
20 horas na Rua São Salva-
dor, esq. com Ipiranga —
Vendas PAN-IMÓVEIS, Rua
México 119, gr. 801. Tels:
52-5256 e 22-3032. CRECI
704. 70627__ 900
PRAIA DO FLAMENGO, 274 —
Um plandar, super luxo - Hall
soe, galeria, sita., sljamar, liv-
lng, biblioteca) jard. inv. cm tOd.i
frente, chapelaria, 5 qtos. clarm.
e vestiário, rouparia, 5 banhs.,
copa e coz., despensa, 4 qtos.de empreg., ar cond., garagem
etc. — 590mí de área — Cons-
trução já Iniciada de COSTA PE-
BEIRA BOKEL — Venda exclu-
siVa WALDEMAR DONATO —
T. 43-8000 e 43-8700 — Smd. —
CRECI 5.
AVENIDA RUI BARBOSA

Vende-se um dos maiores
it mais luxuosos apartamen-
tos do Rio de Janeiro. Tra-
tar com Singéry e Armênio

43-8513 — 43-7522 —
CRECI 959.
FLAMENGO — K. Marquca de
Abrantes — V. bons aptos, sa-
la-quarto separados, etc. NCrS
2.000, sinal saldo pela Caixa ou
IPEG. Tratar 45-7882 o 22-3092

Creci 672. 1217!) SOO
FLAMENGO —Vede-se Yptõ7~3
qts,, 2 sls., coz. banh. dep. em-
pregada c/garagem, à Rua Se-
nador Vergueiro 266/704. — Ver
diretamente npto. NCrS 60.000,00
c/metade a vista. Tratar Alcin-
do Guanabara 24/1214. Fones:
22-7812 e 22-0020, c/Góes. CRECI
202.
FLAMENGO — Vazio vá hoje lo-
cal írente Silveira Martins 136/
802 c/ 95 m2 salSo j. inverno
2 qts. coz. banh. comp. área
serv. qto. e WC empreg. Pinta-
do — Sinal NCr$ 13 mil _- Sal-
do caixa ou Instituto — chaves
local dia todo, ini. 42-4556 ou
52-5911.
FLAMENGO — Av. Rui
Barbosa, 702 — Alto luxo —
andar alto — Elevador pri-
vativo — c| living; — 2 sa-
Ias — toilette — 2 banhei-
ros sociais — copa-cozinha
— lavanderia — dependeu-
cias completas de emprega-
da — CONSTRUTORA AB-
BADE VINCI S.A. — In-
formações VEPLAN IMOBI-
LIARIA — Rua México, 148
sl 307 — Tels.: 52-2830 ou
22-6102 — J — 107 — CRE-
CI 66.

7060G 900
APARTAMENTO 2U2 BOTO tele o-
ne finamente moblliado, ventic-
se à Rua Esteves Júnior n.u 12,
Flamengo, junto as Praças São
Salvador e Jcsú de Alencar c|
i quartos, sala, cozinha, banhei-
ro social, área cj ianque, de-
pendências completas de empre-
gada e refrigeração. Preço e con-
dições excelentes na entrada dt
Edifício para ver o apartamon-
to das 0 às 12 e das 14 às 18 hs.
c| FERNANDES. CRECI 400. —
Tratar em nosso escritório à
Rua da Quitanda n.o 30 — 2.° an-
dar — conjunto 209. Tel. 52-2899
das 9 às 1B lu,

FLAMENGO - Vendo co-
bertura, ótimo apartamento
sala, quarto separado, coz.
banh. dependências com-
pletas de empregada, va-
randa, Rua Honório de Bar-
ros, 20 — C-01. Chaves
porteiro. Trat. 28-8286 —
(dom.) 22-6466 (semana).
Vazio.

FLAMENGO — Av. Rui
Barbosa. Luxuoso apto. de
frente cl 250m2. finamente
moblliado e decorado, pin-
tado à óleo, atapetado, ar
condicionado em todas as
peças, composto de 2 salas,
3 grandes qtos, c| armários,
2 amplos banhs. sociais, co-
pa e coz., ampla área c| 2
qtos, par empregada c gara-
ge ótimas condições de pa-
gamento. Inf. OCEANO
IMÓVEIS. Av. R.' Branco,
108, gr. 903. Tels.: 42-7608 e •
22-9690 — (CRECI 943).
FLAMENGO — Âv. Rui Barbo-
sa, anda:- alto, magnífica vistu.
250 ni2, living, s. jantar 4 quar-
tos c/ armários e.nbutidos, cio-
sete, 2 oanhs. piso mármore, co-
pa-cozinha. Preço 150.000. Tra-
tar Vlmap — Av. Rio Branco
150, gr. 1013. Tel. 52-1460 —
CRECI 872._
FRENTE — Silveira Martins —
Lindo apto. sala, 2 qtos., e gar.
35 mil facilitados. 57-9074 (Cop.)
e 22-9100 (Escr.) Eng.o Tito Li-
vio — Crecl 1.099. . Corrípra e
Vende Casas e Aptos. Vazios e
Terrenos.
MORRO DÁ VIUVA —
Vendo apto. de 1 pi andar c|
5 quartos 3 salões, grande
varanda copa cozinha, 3 ba-
nheiros sociais, 2 quartos
empreg. garage, NCrS 220
mil. Tel.: 52-3190. CRECI —
768. 26315 900

JARDIM BOTÂNICO 901

RUA MARQUÊS DE ABRANTES
Vendo 2 lojas pequenas, gran-

de parte financiada. Inf. Av. NI-
lo Peçanha, 155 —-sa!a_703.

PRAIA DO FLAMENGO — Gran-
de duplex, c]300 m2, 3 qtos.,
sendo 1 duplo, 3 banhs., gara-
gem etc. 43-7522 — 43-8513 - Sin-
géry e Armênio — CRECI 959.
FLAMENGO — Vendo na RÜã
Paissandu, ótimo apto, cie fren-
te, c|2 salas, 3 qtos., arm. embut-,
var., banh. em côr, dep. empreg.
Ocup. s|contr. Preço: NCrS 51.000.
c| 21.000, à vista e o íest. em
3 anes. T. P. Tratar à Av. Rio
Branco, 133 — s|1705 — Tels.:
52-6713 e 42-2820 — Berger —
CRECI 530 — Slnd.
FLAMENGO — Vendemos ótimo
apartamento, 1 por andar, com
salão, 3 quartos, 2 banheiros,
varanda, tidas dependências. R.
Machado de Assis, 36 — 8° and.

Visitar exclusivamente das 11
às 15 horas, segundas-feiras. Tra-
tar com MERCANTIL - telefo-
ne: 22-0601 — CRECI 930 — P.
NARDI.
FLAMENGO — Vendemos ótimo
apartamento com 2 salas, S quar-
tos, banheiro, cozinha, todas de-
pendências, varanda. Riu Pais-
sandu, 48, apto. 83. Ver no lo-
cal exclusivamente entre 15 e 18
horas. Tratar com MERCANTIL,

Tel.: 22-0601 — CRECI 936 —
P. Nardl.
FLAMENGO — R. Corria Dutra
n.° 68 — apto. 501. Vende-se
conjugado, írente, vazio. Sinal
6.000,00. — 1.509,00 18 meses.
6.400,00 financiados Caixa Econó-
mica. Ver local. Chaves cl por-
telro, sr. PEDRO. Tratar — R.
Carmo, 60 — 4." and. 9,30h às
Jlb. Sr. ANÍSIO. Tel. 42-7000

42-1552.

PRAIA FLAMENGO, 2 —
Vendo ótimo ap. 901, vazio,
com 2 frentes, — Situação
privilegiada. Vista linda. 2
salões mármore, 2 banh.
mármore, 4 qtos, dep. e ga-
ragem. Incluído telefone,
lastres cristal, espelhos. Mc-
iade flnanc. 2 anos. — F.P.
VEIGA ENGENHARIA
LTDA. 42-5231 e 42-7144 —
CRECI 832.

29234 
900

SÈ DESEJAR, comprar, alugar
ou vender (Com ou sem inqui-
Uno) consulte-nos: Capri Imo-
blliária. Ed. Avenida Central,
sala 608. Tel. 52-7013. Corretor
responsável: J. P. Miranda —
(CRECI 288).

RUA 2 DE DEZEMBRO, 137 —
Ap. Vazio, com sala e qt. sep.
depends. empreg. etc. NCrS 14
mlL entr. 20 prest de NCrt 300.
Ver com porteiro. Znls. 52-3922
c 52-3311. J. Adlval Creci 692.

JARDIM BOTÂNICO — Rua Lo-
pes Quintas n.° 335, apto. 211,
Ia. locação. Sala, 2 quartos,
banh. cozinha e dep. completas
p/ empregada com garagem.
Meio luxo. Preço 40 mil a comb.
cm curto prazo. Aceito Caixa
Econômica com 10 mil de sinal
e o saldo espero a liberação do
financiamento. Informações e
vendas a Av. Copacabana 613,
gr. 808 tel. 36-5023. CRECI 285.

ATENÇÃO! — Jardim Bota-
nico — Rua Engenheiro Pe-
na Chaves, n.° 87, apto. 301.
Vendemos p| entrega imedia-
ta, confortável apto. de fren-
te com ed. de 3 pavs. c| ótl-
ma sala, 3 qts. deps. compl.
e garagem, NCr$ 45, sendo
25 à vista e 20 fin. em 18
meses. Ver hoje das 15 às
18h. — Chaves no ap. 302.
UNIL. Av. Alm. Barroso n.°
6 s! 911. Tel.: 32-8858 (sáb.
e dom. 27-7223). Corretor
resp JOSÉ MAURÍCIO RI-
BEIRO — CRECI 194.
CASA — 2 si. 4 qts. dep. gar.
terreno lOm x lOm, área cons-
truída 210m2. D. EDA. Tel. '..

47-0080 das 9h às_12h.
ÃMóRA~ IMÓVEIS vende con-
fortável, bela e sólida casa cen-
tro do terreno em uma das me-
lhores ruas do Jardim Botânico.
Inf. 26-3196 e 32-3115 (Crecl 178).

 16721 901
AVENIDA*"KPIÍÃCIO PESSOA —
Lagoa — Vista espetacular, salào,
4 quartos, 2 banhs. soe. tollete,
copa, coz. 2 qts.. empregada, 2
vagas garagem, 130 milhões a
combinar. 57-685Õ. CRECI 1084.
JARDÍMBOTANÍCO .(Parque
da Gávea) — Vendercos exce-
lentes aptos, de site-livin?, 3
qtos. 2 banheiros sorirJs, co-
pa-cozinha, ed. de II pavi-
mentes, en. centro dc (erre-
no i.| 4.500 m2. Todas as pe-
ças de frente, piscina, play.
pround, jardins e garagem —
Construção de Gomes de Al-
meida, Fernandes. Preço ....
NCr$ 28980,00 c| NCr.? 1.745,90
de enlrada e NCrS 330.00 men-
sais. Venha hoje mesmo ao
lor.il, à Praça S:ntos Domont,
138 de 9 às 22Íi on à VEPLAN
liVOB.LTAR.IA LTDA. Rua
íléviro, 118 — 3.» Tels: ....
2?.-o:35 e 22-1861 (J-107 —
CRECI OG). 70615 901

ATENÇÃO! LAGOA — Re-
sidência — Vendemos mag-
nífica cm centro de terreno
de 10x30, na Rua Alexan-
dre Ferreira c| 3 salas, lava-
bo, 2 banhs. sociais,, 3 qtos,
sendo 2 duplos, closet., copa,
cozinha, deps. de empreg. e
garagem. NCrS 200, sendo
120 à vista e 80 fin. em 1 ano
— UNIL — Av. Alm. Bar-
roso, 6 — gr. Sil. Tel.: ....
32-8858 (sáb. e dom. Tele-
fone 27-7223). Corretor resp.
José Maurício Ribeiro —
CRECI 194.

J. BOTÂNICO-Apt o 7 de
frente cj 1 sala, 3 quartos,
banh. toilete, coz. quarto
e dep. empreg. garagem.
Em construção, à Rua Von
Martius e para entrega pre-
vista até dez. próximo, NCr$
40.500,00 c| fin. 50%
(COPEG) 10 anos.

LAGOA — Vendo apto. 3 qtos.,
salas, 2 banh0s., dep. comp)

empreg. e garagem. Transfiro
direitos integralmente financia-
do. Excelente negócio. Para vi-
sitas e maiores Inform. tel: ...
25-7296. CRECI 197.
JARDIM BOTÂNICO — Vazio.
SI. 3 qts., deps. compl. e gar.
Ocasião:.CrS 39.000 cl parte em

anos. Dr. GABRIEL DE AN-
DRADE — 32-7832 — (CRECISJ). .
JARDIM BOTÂNICO — Vendo
de frente vazio, apt., sala, 2 qt9s
deps. emp, o melhor apt do
Edifício. Rua Maria Angélica,
748, apt. 202. Chaves no 302. —
Inf, BERGAMINI, tel._23-33B0._
ATENÇÃO JÃRDIMBOTÁMCO

Em terr de esq. c|8xl2 v. casa
ampliável de 120 m2 c|2 sls., 3
qtos., 2 banhs., ses., gar. etc. —
NCrS 75 m. em 4a. T. 26-3453.
Joio Gualter — Batulra de Sou-
za — CRECI 190.
LAGOA E OAfiDIM BOTÂNICO

Vendo 2 casas de luxo, uma
com piscina, tratar Catete, 310,
Sl 302 — ADM. FREIRE. Tel.
25-1284 ou 45-2509. CRECI 125.
TERRENO — Rua Jardim Boift-
nico, 16, 50 x 13,40 troco apto.
no local. ANTUNES. CECI 651.
Tel, 52-6565.
LAGOA — Entrega em G meses
Av, Borges de Medeiros, ao lado
da Sociedade Hípica. Frente.
Andar alto, Vista deslumbrante.
Salão, sala jantar, 3 qtos. ou sn-
Ia, 4 qtos., 3 banheiros, copa,
cozinha, 2 qtos .empreg. WC ,
área, 2 garagens. Tratar CLC -
COMPANHIA LANÇADORA UE
CONDOMÍNIOS (CRECI 203) —
Rua do Carmo, 17, 2.°, tels: .. .
31-2677 e 31-1546.
RUA JARDIM BOTÂNICO, 81,
apto 201. Frente. Vendo c/ sa-
Ia, 3 qts., dep. comp. emp.
varanda, etc. 30 milhões fl-
nane ver até 12 horas, todos
dias, com inquilino. 42-8408. —
Crecl 1018.
JARDIM BOTÂNICO - Vendo
casa nova — Ainda não íoi ha-
bltada. Rua Gerondlno Esteves,
n.» 96 (Transversal a Pacheco
Leão). Tel. 26-9063. Preço —
Cr| 180.000.

JARDIM BOTÂNICO — Vendp
ap. 1 por and. 11. Plana, vista
maravilhosa, grd. living envldra-
tado, esort. 4 qtos. armários, 2
banh. depésito, copa-cozinha,
compl. depends. garagem, priva-
tiva, 2 carros. Infs. 46-8622 e
52-9426.
ATENÇÃO LAGOA — V. na Fon-
te da Saudade em c|t de 13x35
de esq. belíssima residência apa-
lacetad& de estilo c|450 m2. —
NCrS 185 m. T. 26-3456. — JoSo
Gualter —. Batulra de Souza —
CRECI 190.
ATENÇÃO JARDIM BOTÂNICO
— V. esplendida casa apalaceta-
da adaptável p|2 famílias. —
NCrS 160 m. T. 26-3456. - oJSo
Gualter — Batulra dc Souza —
CRECI 190. -
RUA SENADOR SIMONSEN —
Vindo apart. vazia de fundos c/
sala 2 quartos, área e dep. em-
preg. 30 m. Aceito Caixa. FE-
LilviÓ dU-nCü.

LAGOA — Incorporação
realizada, a preço estrita-
mente de custo, de acordo
c| as Leis 4.591, de 16-12-64
c 4.864, de 29-11-65.
Dispomos de duas unida-
des, de edifício em que o
construtor reservou aparta-
mento para residência pró-
pria. Salão, 4 qtos. vestia-
rio, 2 banhs. toalette, copa,
cozinha, .2 qtos. empreg.
garagem, 267 m2. 4 pavi-
mentos, 2 por andar. Pilo-
tis. Luxo. Fundações sôbre
estacas já concluídas. Si-
nal de apenas 5% é o res-
tante durante o andamento
da obra. Não perca! Gran-
de oportunidade! Atendemos
hoje, no local: Rua Fonte da
Saudade, 246. O melhor
trecho da Lagoa.

DUQUE ESTRADA — De íren-
te junto à PUC edif. pllot. 4
pavs. cl gar. e elev. sl S qts.
arms. 2 banh. soe. ótimas de-
pend. ocupado bom preço. Inf.
47-9730 BATUIRA CRECI 190^
LINDA E MODERNA CASA" —
2 pavs., 2 salões, S banh. em
cores, 7 qts,, etc., troco por
aps. NCrt 190.000. Gávea. Jun-
to as embaixadas. Tels. 52-2809
e 524251. IMC. Crecl 577 ou
37-5184 SR. BORBA.
VENDO magnífico apto. em cons-
trução, Marques S. Vicente, 93,
de frente, salão, 3 qtos., 2 banhs.,
garág , jardins, piscina, sauna,
parque infantil, prestação
NCr$ (""  -
direto.

400,00. 32-8574 — Negócio

RUA CONSELHEIRO MACEDO
SOARES — sala 2 quartos etc...
grande financiamento. CAPRI
IMOBILIÁRIA, Ed. Avenida
Central sala 608 tsl. 52-7013. —
Corretor responsável:; J. P.
MIRANDA (CRECI 288),
GÁVEA -- Vendo magnífica re-
sidência de altos e baixos, c| 4
qtos. 2 salas, escrit. dep. empg.
e piscina, Ver é tratar R. Je-
quetlbft, 44. . 3230 1001
GÁVEA — Vendo nã Rua
das Acácias, 141, casa 5,
apto. 101, eom sala, 2 qtos,
banh., coz., dep. emp. —
Tratar. Tel.: 57-0638. Olym-
pio (CRECI 374).

14226 1001

GLÓRIA 1100

CIVIA

DmSlOttYEIDIS
2.<andw-T*l.t.SrMB4«
Sindicalizado • CRECI 131

70693 901
JXrLijM BOTÂNICO — Vendo
apt. 2 qts. sala, ban. coz. dep.
grande área de serviço, de fren-
te, térreo. Preço 25.000. sinal 15
saldo 230,00 mensais. 32-7323 —
HAMILTON.
RESIDÊNCIA LUXUOSA — Sa-
lão, quartos, Armários jacaran-
dá, piscina, garagem. Grande

área coberta- etc... CrS 
220.000.000,00 Financi=dos —
Smd. CRECI 104C. Tel: 45-4922.

AV. EPITÁC10 PESSOA n.°
1858 — Em construção adi-
nu tada, ótimo apto. de fren-
te com área construída dc
365,00 constando de; cen-
junto de salas cj 100 m2, 4
quartos c1 arm. emb. toile-
te, 2 banh. em côr, sala de
costura, copa-coz. quarto e
dep. para 2 empreg. gara-
ge. Preço NCr$ 123.180,00.

|CIVIA
Tr. o-uvrriarrtT

DIYISIOkYEINS
8.» ssdtr- Tsl.: 22-1848
Sindicalizada. CRECI 131

70694 901

JARDIM BOTÂNICO — Cobort
500 m2 c| 200 de terraços Edif. 4
pavs. um p| and. elevador até
cobert. vista panorám entrega
dez. 150 mil. Inf. 47-9730.

INCORPORAÇÃO CIVIÃ"^-
Construção Cia. Pedernei-
ros — Estrutura pronta e
em alvenaria. Vendemos os
últimos apartamentos de
-frente à Rua J. Carlos n.°
5, esq. da R. J. Botânico
(a 50 ms. do parque Lage)
com 222 m2, constando de
2 salas, 3 quartos c| arm.
emb. 2 banheiros, cozinha,
quarto e dep. empreg. ga-
ragem privativa.

CfLp
Companhia Lançadora de
Condomínios (CRECI 209).
Rua do Carmo, 17, 2.°. —
Tels: 31- 2677 e 31-1546.

71590 901

GÁVEA 1001

GLÓRIA — Vendemos bonito ap.
qt. sl, separado, var. coz. c| pe-
queno sinal saldo por Cx, ou
Inst. Ver Cândido Mendes 215
ap.' S-I02. — Tratar na ''BRI-
LHANTE" — Rua Hilário Gou-
vela 66 gr. 516. Tel. 57-5187 e
57-2086. CRECI 243.
GLÓRIA — Vendo pronto p|
habitar apto. cl sala e quar-
to sep. pequena cozinha, ba-
nheiro 6 mil, sinal restante
275,00 mensais. Tel.: 
52-3190 — CRECI 768.

26317 1100
GLORIA — Junto a praia, sl.
3 qts, deps. compl. Apenas CrS
40.000, c/Cr$ 20.000 em 2 aros.
Vario, GABRIEL DE ANDRA-
DE. 32-7932. (Crecl 61),
RUA DA GLORIA, 190 — Ven-
do belíssimo apto. frente apenas
2 por andar c/ 220 m2, luxo —
Entr. 40.000 novos, saldo em
prest. de 2.000 novos, Inf. e vi-
sitas tel. 42-2392 - JOAL GOU-
LART — CRECI 89.
CÂNDIDO MENDES esq, Her-
menegildo d» Barros, 8 — V.
apto. vazio, conj. Preço NCr$
11.C00, c| 2 à vista, o saldo pelo
IPEG ou Caixa. Trato-- te!.s. ...
46-3211 e 23-9693. WALTER ME-
LAZZI, CRECI 174.

ICIVIA

DIVISMUVOIDIS
2.' •ndir.Ttl.t22.1Wa
SindiealIadfl-CRECI.tit

70689 901
ATENÇU-O JARDIM BOTÂNICO
— V. qlplsclna ampla c confor-
tável casa panorfimica moderna,
)& premiada. Base NCrS 100 m.
T. 26-3450. JoSo Gualter — Ba-
,tuira de Souza — CRECI 100,
3. BOTÂNICO — Ap. 2 sl. 3
qts. deps. emp. 45 milh. fin.
Rua J. J. Seabra, 22/201 Dr. JE-
SUS 37-3376. CRK':; 424,'Co-r:-
tores Prestigiem o nosco Sin-
dicato anunciando nn CORREIO
DA MANHA, órgão cflcíal da
(.lasse.
VENDO il Rua Plratinillga lu-
xuosa residência túrreo em ter-
reno medindo 00x110 com 4
quarto;:, 2 salas, 2 banheiros sen-
do um em mármore copa, co-
zinha, 3 quartos de emo. e ga-ragem p/ 3 carros W. Weins-
chenck 27-8473. CRECI 133.
RUA JARDIM BOTÂNICO —
Duas salas eom parquet paulista3 quartos, varanda, dep. comp.De frente com maravilhosa
vista para o Parque Laje. Mar-
cer hora polo tel. 57-7300. —
CRECI 1.112.

ATENÇÃO JARDIM BOTÂNICOV. ótima residência r.om c't
de 12xf:a c 2 salões, escrt", va-
randScs, 3 qt.--. c|aa. ce., 2 banha,
nobres, gar. etc. NCry 150 m. T.
26-3J50. João Gualter - Batul-
ra da Souza — CRECI 190.
BATUIRA SOUZA;— CRECÍÍÕÕ.
JARDIM BOT. — Edif. luxo en-
trega em dez. um p| and. linda
vista Living, sl. jant. 4 qts. 3
banh. 2 qts. empr. 2 vagas gar.Total BO milh. Inf. 47-9730 —
BATUIRA — CRECI 190.
JARDIM BOTÂNICO — Vendo
prOx. Lagoa Diógcnes Sampaio,
18, apto. írente, 2 sls 3 qto?.,
copa-coz. deps. v. gara»òm. edif.
II pav. com fkv. NCr.'; CO.00000
50% ent. rest, combinar. Tratar
36-4468 dir. proprietário.
3, BOTANÍCO" — Vendo ter"
2.000 m2 — R. Jequitlbá — 40
milhões facll. — Inf. 22-6917 —
42-0748 — Edson Fortes, Imóveis

CRECI 643.

GÁVEA — V. terreno 4.000m2
plano vazio na Av. Niemeyer
gabarito 4 and. preço excepclo-
nal. Entrevista cl Dr. JESUS
37-3378 CRECI 424. Corretores:
Prestigiem o nosso Sindicato,
anunciando no CORREIO DA
MANHA, órggo oficial da classe.
LAGOA — R. Almeida Godinho,
vendo lindo apto. vazio, boa
sala, 2 quartos, banh. cm côr e
deps. emp. NCr? 35 m. Vital
SUva, Rosário 1131505 tel.i 23-3010
Crecl 100.
gávea' — líontò, 3 sSiãsj
4 <>ts, c| pequena entrada e
saldo financ. era 5 anos.
Vendo na Rua Raimundo
Magalhães, de frente, c| be-
lissima vistar Tratar eom
SANTOS BAHDCR INC. E
VENDA DE IMÓVEIS
LTDA. Av. Rio Branco, 185
gr. 1.818 — Tels.: 52-7316 c
32-1810. CRECI 21. ; 
GÁVEA — Vende-se -magnífico
terreno, à Rua Alexandre Stokel,
06, final da Marques do São VI-
cente, para residência de luxo,
com 18m — de frente e área
lotai de 780 m2, com NCrS 20.000,00
de sinal e NCr$ 30.000,00 em 30
meses. Procurar TAVARES &
BOKEL — R. Co Carmo, 27 —
6." andar — tel.: 31-2105.

GÁVEA-S. CONRADO —
Vendo cosa em centro de
terreno e lotes na Rua Ca-
puri. Tratar O. M. SIMON

Tel: 42-2184 - CRE-
Cl 270. 70509 1001
ATENÇÃO — Gávea — V. mag-
niflco terr. dt esq. c/ 46x50 —
NCrS 82 m. cm 3 a. s/entrada.
Tel. 26-3450. JOÃO GUALTERBATUIRA DE SOUZA —
CRECI 190.

GÁVEA — C| pequena en-
trada, saldo em 5 anos, ven-
do apto. pronto dc 3 salas. 4
qts., c3epds. e garage. Frente
ç| belíssima vista. Tratar te-
lefonet: 52-7316 e 3M810.-! CRECI 21.
GÁVEA — Rua Marquês SfioVicente n.° 378, apto. 402 — va-MO — fundos — c| sala, 3 qtos.,c| armários, coz., banh., dep.completa.- empregada. PreçoNCS 35.000,00, com entrada deNCrS 20.000,00 e o faldo em 15meses TP. Chaves no npto. 401.
Tratar fones 26-0147 — 57-83844'!-3=3:-) o 52-3053. Praça Fio-
rleno, 53/90!. CREm fi.1;l.

12090 1001
GÁVEA — R. Alexandre Sto-
kler — Vendo lote residencial
c/ 686 m2 _ Preço 40.000 no-
vos. Aceito imóvel, mesmo alu-
gado, na Zona Sul como parte
de pagamento. Ver placa no lo-
cal, Maiores detalhes tel. 42-2302
- JOAL GOULART — CRECI
59. 25703 1001

RESOLVO A VENDA DO SEU
IMÓVEL EM 30 DIAS

Tenho reais condições para vender o seu Apartamento
ou a sua Casa (mesmo alugados) ou o seu Terreno em
30 dias, em qualquer local do Estado da Guanabara. Pro-
cure FERNANDES — CRECI 400 (Corretor Oficial de Imó-
veis) que solucionará o seu problema; em nosso escritório
à RUA DA QUITANDA N.° 30 - 2.° ANDAR — CON-
JUNTO 209 — TEL: 52-2899 DAS 8 às 18 HS. 26406 91

RAMOS
TERRENO COM 3.800 M2

Vendo terreno medindo 38,00 frente por 100,0o exten-
sl.. Facilito 50% a combinar ou recebo apts; prontos. Ver
à Rua Professor Lace n.° 529. Tratar com corretor Me-
notti, Tel. 32-9339 — 58-1146 sindicalizado — CRECI 28.

25640 91

A PRAZO c/peq. entrada ou a
vista p/melhor oferta apto. de
írente .(vazio) salão, 2 qts., co-
ps, coz., depcias. comp. de emp.
(Pça. Sete) — R. Senador Na-
buco, 150 ap. 101 (hoje 38-4031)
ou n/Terrltorlal Amazonas —
CRECI 743 — M-1512 — 42-8942.
SALA E QUARTO conjugado
NCr? 8.000 Av. Eng. Richard.
Capri Imobiliária. Ed, Avenida
Central, sala 608. Tel. 92-7013.
Corretor responsável: j. P. MI-
RANDA (CRECI 288). .__
GRAJAÚ — Eng. Novo — Ven-
do.ap. 106 à Rua Acaú 30 c| XI,
c| sl., 3 qts. varanda, área c|
tanque. Entrego' vazio, financio
50% em 3 anos. Ver no local.
Tratar p| tels. 31-3015, 31-1101

BRANDÃO — Sindicalizado.
CRECI 792.
GRAJAÚ'— Vendo amplo apto.
2 qts., sa., dep. compl. Entr. va-
zlo. Preço 27.000 c!12 de ent.
Aceito oferta à vista. Ver dia-
rtamente c| Abel, das 0 As llhs.
R. Campinas,- 100, apto. 203. —
Próximo è Pça. Verdum. N. Ab-
salfio Imóveis — CRECI 1085 —
Av. Nova York, 71, Gpo. 301 —
Tel.: 30-9724. 6160 1200
GRAJAÚ ix. Aluga-se casa 1
pav.— moblliada ou a combinar

s. 3 q. c/ ext. Tel. por tem-
porada de 6 meses ou a combl-
nar — Sr. Souto. Fone: 38-5053

CRECT 92.
GRAJAú — Verjde-ae^um, apt,
c| 3 quartos, sala, coz. banh. box,
quarto, emp. área serviço c| tan-
que. Claro, vazio, dé frente. Ver
na Rua Barão Bom Retiro 2051
apt. 801. Inform. EUDES IMô-
VBIS — Av. Alm. Barroso 72,
sala 305. Tel. 32-1477. CRECI
870. .-¦ ¦.

GRAJAÚ — Vendo apt. salSo,
qts. c| arms. embuts. I banh.

cozinha, dependências, garagem.
Base 60.000 (NCrJ), Entr. Cr$
40.000 resto combinar. Av. Eng.
Richar 171 apt. 502. c;-3£B5.

. GRAJAÚ — Vende-se apto. sa"-
Ia, 2 qtos, com armário, demais
dependências. NCrí 25.000,00 à
combinar. Telef. 28-8833.

75872 1200
AMÓIIA IMÓVEIS vendo bonita
e sólida casa 2 pavtos. com 4
qts., 2 sls. garagem etc. centro
terreno à Rua Sá Viana, por ,..
80.000. Inf. 26-3196 e 32-3115 —
Crecl 178. 10783 1200

IPANEMA 1300

GRAJAÚ 1200

GRAJAÚ — Vende-se casa nn-
tlga com 3 salas, 4 quartos, gran-
de varanda, cozinha, banheiro
c| box, jardim e entrada para
carro, em terreno dc 13 j: 20, &
Rua Henrique Morlze n.» 11. Ver
no locrl ao3 domingos por gen-
tllcza da inquilina. Informações
Av. Nüo Peçanha, 20 sl 1201-
1203. Tels. 42-C41S e 22^7259 —
CRECI 122. _
GRAJAÚ — Vendemos" na Rua
Borda do Mato, 22, boas casns
de Vila, c/ sala, 2 qtos. banh.
coz. área, e banh. empreg. —
Ocupados s/ contr. Preço: NCr$
22.500 c/ 6.500 à vista e o rest.
em prestações de: NCr$ 333,25.
Ver no local p/ gentileza dos
InquiL e tratar à Av. Rio Bran-
CO. 133, s/1705. Tels. 52-6713 e
42-28Í0 — BERGER. CRECI 539
—' Slnd. V; 

'•.

CONSULTÓRIO — Vendo-se um
dentário completo, com Raio X
marcn R;ltc". GraJavi, Rui 7'--
baiana, 20/101. Diariamente de
( às 12 horas.
GRAJAÚ — Vendo i\ Rua Ita-
baiana, 71, magnífica resUlên-
cia, vazia, composta do: 2 sa-
lões, escritório, 2 banhs. 1 otes.
terrr.ços, lavanderia, pen. pisei-
na, garagem, etc... Preço: NCrS
123.000 e/ 53.000 à vlstn e o
rest. fac. o financ. Ver hoje das
10 ás 13 hs. e tratar * Av. Rio
Branco, 133, f/1705. Tels. 52-07i:i
e 42-2820 — BERGER — CRECI
n.« 530 — Slnd,

GRAJAÚ — Vendo vazio Ia. lo-
cação — ótimo apto. de cober-
tur». Sala quarto sep. ba-
nheiro, cozinha, área c| tanque
e grande terraço — Ver Rua
Comendador Martlnelll, 185 ap.
C-02 — Preço. NCr$ 25.00 — a
combinar. Tratar Hua dos An-
dradas, 29 sala 201 — ROBER-
TO PEREIRA (CRECI 05).

GRAJAÚ — E. Novo — Vendo
casa com 3 qte., sala, coz., bznh.
com box e mais uma 02 qt. sl.,
banh., cozinh.. Independente.
Ent. NCr? 15.000,00 — s| 30 me-
ses. Ver Rua Eduardo Raboel-
ro, 154 cl 2. Nâo à vila. Tra-
tar — OFIL — Av. Rio Branco,
183 — gr. 503 — Tel.: 52-5830
CRECI — J — 238.

GRAJAÚ — Vende-se apto. 3
qtos., 1 s, copa coz. banh.
compl. dep. dc emp, área. Hua
Itabalana. 20/101. Dlàrlamento
de 8 ás 12 horas

GRAJAÚ — Vendo ótimo ap. c|
3 qts. sala, banh. dep. varanda
c garagem. Ver r.o Iodai à Rua
Raja Gabr.güa, 118 apto. 101.
Condições: sinal NCr} 1.000,00,
prestações mensais NCrJ 500,00
— Maiores Informações: Tel, ,,
54-3891, CRECI 132.

AMÓRA IMÓVEIS - Vende 
"2

apts. em Gomes Carneiro por 70 e
40 mil. Inf. 26-3196 e 32-3118 —
(Crecl 178).

16722 1300
IPANEMA — Pça. N.S. Paz"—
Vendemos apto. térreo de fun-
dos c| sala, 3 qtos. e gde, quln-
tal. Preço 26 cj 16 de entr. e o
saldo a combinar. Tratar ná CI-
RAL LTDA. — Bdíata Ribeiro,
428 — loja — Tel.: 36-6303 —
Crecl 876 e SOO.
IPANEMA — Vende-se ap. va-
zlo. Sala, quarto separado, Quar-
to e banheiro de empregada. —
Vise. Pirajá, 8, ap, 803. Inf. tel.
47-6900. Vende-se o telefone.
IPANEMA — Vendemos, Ruà
Barão da Torre, 1.» locação, apt,
qto., sl. sep., banh. cj azulejo até
o teto, coz-, dep. comp. empr.,
área cl tanque e garage no prí-
i'io. Chaves e tratar Rua Barata
Ribeiro, 428. lojn — Tel.; 30-6303
— CRKCI 896 — 900;

IPANEMA — Quadra da Praia.
Vendo apto, novo em prédio de
a'to luxo com 160 m2. Selão, 3
qtos. c| arms., 2 banheiros cm
mármore, dep. e garage, fren-
te, Fachada em alumínio e mAr-
more. NCrt 110.000 flnenclarlos.
Inf.: ARCO 'móvcl-i — Av. Co-
pacabana, 605, s'1202| fone:...
38-3551 (CRECI 765). __

ASSISTÊNCIA TKCNICA e
Oorretapertí d» Imn>fl« — Te-
mos reali clientes.p| comp;a
de iDíóvels n;i Z"t 8"'' —
AIJEXAYnRrç O F. DE >'A-
YOR. Ovvct*r Sin»»! CRF.CI
931 — 46 0M8 c 37-2.781,

AV. VIEIRA SOUTO — Entregn
em .10 dias. 300 nt2. Salão, sala
c'e jantar, 4 qtos., 4 banheiros
em mármore, copa cozinha. Dep.
e garagem. Todo refrigerado —
Acabamento dc super luxo. Inf.:
ARCO Imóveis — Av. Copacnba-
na, 605. sl 1.202, tel. 35-3551 —
Crecl 765.

IPANEMA — Excelentes
apartamentos de 3 quartos,
2 salas, 2 banheiros, depen-
dências completas e gara-
gem. Rua Nascimento Silva,
4 Obra adiantada e em rit-
mo normal. Preço a partir
de NCrS 26 mil com sinal,
de NCr$ 3.800 e prestações
de NCrS 261,00. Financia-
mento de 35 meses. Tratar
no local ou pelos telefones
22-8905 e 22-4900. CRE-
Cl 329.

AV. VIEIRA SOUTO — No me-
lhor ponto vendo apto. de su-
per luxo com 380 m2. Salfio com
ao m2, sala ¦de jantar, 5 qtos., 4
banheiros em mármore, copa co-
zinha, deps. 3 vagas na garage.
Inf.: ARCO Imóveis — Av. Co-
pacabana, 605, s| 1202, telefone
86-3891 — Crecl 765. .
IPANEMA — Vendo ap. quar-
to sala separados, cozinha área
tanque 32 & vista outro térreo
av. Xpitáelo Pessoa 18 à vista.
46-5044.
CASA — Vendo ótima com pia-
cina em terreno todo ajardinado
com 17,50 por 70. Preço 60 mi-
lhões-na Barra da Tljuca. Tel.
28-6887.
IPANEMA' — Vendo na Rua Re-
dentor 108, 5 minutos da praia,
o apartamento 102, vazio e pln-
tado, c/ saleta, saln, 2 quartos
o/ armários embutidos, cozinha,
banheiro social,' área, depenaôn-
cias de empregada, garagem e
quarto depósito. Preço: NCrS
42.000,00 a vista, ou NCrS .....
60.000,00 á prazo. Ver no local
hoje, à partir das 19 horas.
IPANEMA — Residência de
luxo de 3 pavimentes, com
4 qtos, escrit. 2 sls.,. 3 banhs.
coz. deps. dc empr. depn-
sito, var, e .arage p| 2 car-
ros, atap. e em vidros ray-
han. Ver à R, Barão dc Ja-
pfarlbe. 33Bj
VENDA-— Ipanema — Casa mo-
derna de 400m2. Em cima 5 qts.,
c| 8 banh. cm cOr, arm. etc.
Em baixo: 3 salões, copa coz., 2
qts. de emp., vaga p| 3 carro-i
e jardins, Marcar hora. 57-7309
CRECI. 1112. '_
IPANEMA — Arpoador — Vendo
apto. novo, alto luxo, 2 andar,
4.« andar, construção de Gomes
de Almeida, ar condicionado,
grande livins, 4 dormitórios c|
AE, 3 banheiros, copa-cozlnhc,
2 quartos empregadas, garage,
etc, a 90 metros do Càstelinho
— prídlo de somertte 0 cpnrta-
mentos — NCrS 265.000. Rua
Francisco Otavlano 161 con o
porteiro, somente das 13 As 18
horas, diariamente.

Ipanema — à Kua Barão
da Târre 521 (quase esq. de
Garcia D'Avila) construção
já iniciada pela Cia. Peder-
neiras, em terreno de
1.000 m2, ótimo apto. com
186,00 m2 construídos c| 2
salas, 3 quartos c| arm. emb
2 banh. coz. área, quarto
e dep. empreg. garagem
privativa.

CIVIA

¦mstt-raois
fc»a»dtr.Ttl.!_-.Í»4«
«ndlcsliuda- CRECI 131

70688 1300

*C4íí^'

INCORPORAÇÃO
E CONSTRUÇÃO

mplexS.A.
COM MAIS DE 15 ANOS DE
TRADIÇÃO E 150 MIL M2
DE OBRAS ENTREGUES

67518 1300

IIJUCA
A. N. REIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Lança na Rua Uruguai, 195, o Edif. ARAGON, com
70% do prédio vendido antes do lançamento. Estamos
aceitando reservas para as unidades restantes, em prédio
sôbre pilotis, apenas 4 aptos, por andar, de frente c/ sala,
1 ou 2 quartos, depend. completas para empregada e ga-
ragem. Reservas no local da obra das 8,30 às 19 horas,
ou em nossos escritórios na Av. Graça'Aranha, 226, s/ 304

Tel. 42-6656 r^Creci 1.026. 25508 91

EDIFÍCIO 
"BRASÍLIA

vende-se na Av. W-3 dotadb de 3 lojas — sobre-
lojas — subterrâneo — depósito fundos para Av. W-2
— 8 escritórios 2 apartamentos — Tratar no Rio Sr.
ALMEIDA - 48-9217 ou 34-5608. 17900 91

Galpão ou Terreno AGORA EM BANGU
Compra-se com um mínimo de 1.500 metros quadru-

dos. Preferência pelo Centro ou Zona Sul. Cartas com in-
formações e detalhes para a portaria deste jornal n.° 3246.

3246 91

VENDO
ÁREA 39.600 m2

Lotes com água, luz, rua calcada, esgotos etc.
Pequena entrada facilitada, 40,00 desc. 50%

20,00, Rua Rio da Prata em frente ao Ponto do ônibus
Bonsucesso. Posse imediata. Vendas com Cabral. Sindica-
lizado, CRECI 921.

RUA SILVA CARDOSO, 3
Plan», frente para Av. Itaâca t Parkway F. Tlmbó. Avaliada

por ttenleos em NCrJ 750.000,00, pelo que se VENDE. H. C Silva— CRECI-J98 — 1.» R. 47-4093. 25306 91

BANGU - GB.
16667 91

AIIPOADOK — Hua Joaquim Na-
buco — Vendo apto. com con-
torto do uma casa, em' edltlclo
r/piscina, composto de 2 salas,
3 qtos. c/ r.rm. emb., a ba-
nheiros, coxlnha, Arca dc serv.
fechada, dep. do empregada
compl., garagem, varando c/ 23
m2, lodo pintado a óleo c ata-
potndo. Preço; 100 mllhOes, ni-
nal 55 mllhOes, saldo em l ano.
Visitas; OHBIPLAN — 2J-0022 e
B>iete -^ORECIjlBOj
ÍPANÉMaT— Leblon — Compro
ap, 2 sls. 2 qts, ruas transv.
00/70 mil novos. Inf, 22-0917 —
42-8748 — México 41/1.203. CRE-
CI CI3._ .
ÍP"ÃNEÃ1Â~— vêndo~ó"ttmo apto.
frente c/ sala, 3 qts. ônus, emlis.
2 banhji soe. nxpl. cozinha, .'.roa
sorv. den. envir:"». K-irag. Detfl-
lhv. visitas. Tel. 32-8M0 — XA-
VIER.
AO' LADO DO COUNTRY CLUB.

,Av. Vieira Sotvto, tO" fl", 00!!.
alto luxo c! 320 m2 Snl&o, cala
Jnntar, esc !tóv'«, 4 quartos, a
banh, etc... Acntamcnto alto
luxo. Vcf no local. Capri lmo-
btllária; Ed. Avenida Central
aola €08. Tel. 52-7013. Corretor
responsável: J. P. MIRANDA
(CRECI 288),
SE DESEJAR, comprar, chigar
ou vender (com ou sem Inqulll-
no) oonsultr-no.'': Capri Iiunh!-
liaria. Ed, Avenida Central pala
608. Tel. 5Í-7013. Corretor res-
ponsável: J. P. MIRANDA —
(CRECI 288).,
IPANEMA — Vendo duplex co-
bertura, 2G0m2 — Aceito apto.
2 qts. Zona Sul. Visitas hora
marcada. Tol, 22-4880.
VENDE-SE apto. c| 2 qto. salão,
copa-cozinha, área, dependência
completa de empregada, vnga
para carro. Vei, tratar Rua Ba-
rfio da Torre. 85. apt. 205, dlà-
rlamente. Condições n combinar.
ALMIRANTE 8ADDOCK SA
— Vdo. apt? duplex (não é
cob.), fino acabamento, const.
Graça Couto, c' raláo, toilette,
2 banh*. completos'. 8 qtoi. cj
rtimários, copa-cozinha, den.
raragem. Linda vista. Nf>$
30 mil à vhta. uma parto, fi-
nane, e o rrtante acelta-pc
nnt» na Zi"i 6»l. Trafnr tel
'fi-3211 e 23-r6f>3. .WALTER
MFLAZZI IMÓVEIS. CRECI
174.
APARTAMÊNTO^-^Vendo
cl NCrÇ 10 mil de entrada,
saldo a combinar apto. ?|
sla. e qto, xcpnrados, área¦c| tanoue, pintado dc nôvn o
desocupado. Av. Bartolomeu
Mitri, 980 apto. 308. Ver no
local, domingo o dia todo e
tratar 2a.-feíra de 8 às llhs.
na Av. Preg. Vargas, 590 si
603. Não se atende por tele-
fone.

. 71303 1300

VENDO apartamento 405 vazio
posse imediata da Rua Prudcn-
te de Morais n.o 10 (Càstelinho)
com a grandes quartos, salão, ba-
nheiro, cozinha, dependência
compleU de empregada, e área
de serviço prego condições e
chaves pira ver com dona GINA,
Rua Assembléia, 92 — 39 andar.
Tel. 22-7410 — CRECI 587.

75837 1300

IPANEMA — Ótimos apar-
tamentos de 2 quartos, sa-
le, banheiro, cozinha, de-
pendências completas e ga-
ragem. Rua Alberto de Cam-
pos, 10. Obra na 10a. laje.
Preço a partir de NCrS ...
18.200 com sinal de NCrS
3.000 e mensalidades de
NCrS 200. Financiado em
26. meses. Tratar no local
ou pelos telefones 22-8905
e 22-4900. CRECI 329.

'incorporação
e construção

IpmplexSA
COM MAIS DE 15 ANOS DE
TRADIÇÃO E 150 MIL M*
DE OBRAS ENTREGUES

C751G 1300

IPANEMA — Sl. % OU»! dep».
compl. Vazio. Cr$ 38.500jc/pap.
te a prazo. GABRIEI. DE AN.
DRADE, - S8-7»M — Crecl 61.
IPANEMA — Rua Viicopde dã
Pirajá, 811 — l*''lòe«Uor Vista
p/o mar. Vendemos" i Jfliartos,
sala, banh. cm côr, copa, cosi.
nba, deps. p/empreg. àroa c/
tanque, garagem. Preço • < partir
de NCrS 30.000,00. Sinal* com-
binar. Saldo em 1 ano. .Ver no
loca: c/SR. MARINHO, Tratar:
H. MARTINS & MÓtlNARI
LTDA. 7 de Setembro, 8» — 8/
604-S. Tels. 22-4858 e 22-3855. -.
(Crecl 268). »U
IPANEMA — JüntO à JÀ,V>i~Z
Vdo. belo apt? vazio, salto e 2
qtos. banheiro social- «m côr
coiünha, área c/tanque e> dep. p/empregada. Todo mob. oii não
Preçor NCr* 35.000, c7M% fl-nanclado ém 3 anos. Vir Av
Epltacio Pessoa, 850, apt* 704 c)
porteiro. Tratar Av. Alrdte. Bar-
roso, 97, s/1107. Tel.ti _2-8328.
LOURIVAL, Crecl 854. :¦».
PIRAJÁ 265 ap. 201, boa galã

qts, arms, 2 banhs, copa coz,
dep. compl. gar. Entregp,Ag4s-
to. 85 mil; comb. 47-9730 —
BATUIRA CRECI 190. , ,
IPANEMA — Olt. ¦ and.' Sala a
qts, dep. compl. sein gar, uma
qdra. praia,' edif. cj élév. 40ou 45 mil, comb. Ini. 47-9730 —
BATUIRA CRECI W), ,
APARTAMENTO — Vendo mafinffico apto. de frente' çom a
qts., salai cos,, deps. compa. eÁrea com tanque. Inquilino no-tlücado. Preço ocasião, -cTels. t31-3651, 31-2580 e 49-9518 -.
CRECI 1148. . . .,*
IPANEMA - V. Pirajá erH írên".to,Bobs. ült.. and.'frente" vistamír. Lagoa ali 3 qto, tlep. Icompl.
120m2 Itif. 47-9730 - B«UIRA
CRECI 190, . ' <?
VIEIBA SOUTO — Vendoapto. alto luxor 420m2. «-nat de construcio. .iPÜjo ..NCr$ 210.000,00, com parteà vista e parte facilitada. —
Multo abaixo do valor real,
por motivo de viagem? Paraver Tel.: 36-2308. !?•

73175" 1300
11'ANEMA — Arpoador. 4 Veri-
de-se ao. fretito vista p|.mar cl2 salas j. 1.3 bons qtos. cl arms.emus. fc.lnh. copa ooi. deps.
empr. gar. c| 60% fin. .1B me-ses. Ver R, Joaquim Nabuco.212, 'Cl Sr. DOMINGOS. .Tratar
c| LUIZ .OLIVErRA IMÓVEIS.
R. 7 Setembro, JB, tr. 407. Tel.
62-0740, CRECI 108, 

' 
;

IPANEMA — Arpoador w Vcu-do-se op, frente visto p| innr ci
2 grds calas 3, I. 2 qtos. clarms. emb. 2 banhs. copa. coz.

,deps. empr, gar. Todo óleo.
Preço 80 milh. Ver R, fjancis-
co Oiaviano 230 c| sr,' NÔVAIS.
Tratar cl LUIZ OLIVEIRA IMO-
VEIS. R. .7 Setembro, 88 gr,407. Tel. 62-0740 — CRECI 198.
RESIDÊNCIA de Luxo ~T2 sa.
ISes 4 qts., 3 banhs., grando
pátio. Visitas: 36-3530 —"CRE-
CI-570. -f
AV. VIEIRA SOUTO ^"Hagnú
fico apto. c| 360 m2. 3 salfies, 4
qtos., 3 banhs. Visitas: 38-3530

CRECI-370. •
R. MONTENEORO — Vendo
otlmo, casa plnt. óleo, 2'salas,

qtos. c| ara. 2 banh'. etc.
garago 2 carros — NCrl 
150.000,00. Inf.: 32-9206 VlEUtA
MATTOS. CRBCI 423. ••

2787 1300
L. C. PONCE DÜ LEÔN" ^-
CRECI 843 oferece vAiloa.aptos.
e terrenos c| ótimos pregos —
Direto R, Nascimento Sllvi, 245.47-8249. 2635» 1300
L. C. PONCE DE LEÜN —
CRECI 843 oferece» terreno 10 x60 cl ótima casa NCr* 190.000,00
sinal 20% 90 dias 30% 10 meses
50» o 6em Juros ótima planta 3 !aptos. p| andar. Entrevistas R.
Nascimento SUva, 245. 474249.

86352 1300
APARTAMENTO IPANEMA -4
A loom da praia, de írente, com
garagem, 1 sala, 1 quarto, ba-
nheiro. cozinha. WC, área com
tanque. R. Paul Rcdfcrn', 52, tpto.
M2. NCr$ 25.000,00. Tratar pro.
priotárlo, Dr. Álvaro. — 47-4702.

1¦•48500 1300
APTO. — Venda direta do
construtor incorporador: —
300m2. twpcraijXQr-^yieinr
Souto, 474, apto. lOTVaE
Te!.: 52-1-816 — 52-8888 —
Dr. Schiom.
CONSTR'"ÇAO JA INICIA-
DA — Rua Carlos Góes —
cm excelente edifício em
centro de terreno —.2 sa-
Ias — 4 atos— Z banhelroí
sociais — copa e cozinha —
dependências completas de
empregada — garage —
magnífica vista para a LA-
GOA e o MAR (permanên-
te) — BASE: NCr$ 
50.000,00 — Informações
VEPLAN IMOBILIÁRIA —
Rua México, 148 s| 307 —
Tels.: 52-2830 ou 22-6102 —
j — 107 — CRECI 66.!'¦¦¦ 70612- 

1800
IPANEMA — Rua Prudente
de Moraes — 765 — 2' salas

4 qtos. — 2 banheiros so-
ciais — dependências com-
pletas de empregada — c|
garagem — Construção' Slsal
S.A. — Obra Já iniciada —
Informações VEPLAN IMO-
BILIARIA — Rua México,
148 s| 307 — Tels.: 52-2830
011 22-6102 —J-107—-CRE-
OI 66, <
LUXO — Vendo apto. a Rua
Prudente dc Morais 897, '150m3.
Tiitalmenlc claro, elevi prlv,
plnt, óleo. Salão c| 60m2 3 es-
piiçosos qtos., c| arms. *mb, 2
banhs, cm cór, sendo tun pri
vativo, copa-cozinha. dep. de
emp., área ótima c| tanque,
garagem. Preço: 80 mllhfies fin.
Poderá, ser visto somente de 1
As 4. E favor nüo insistir. Inf.
tel.:.36-3092. ROCHA MOREIRA
IMÓVEIS — CRECI 765.'

IPANEMA — Apartamento
de alto luxo: Rua Prudente
de Moraes, 790, apto: 203.
Duas salas, três quartos com
armários, dois banheiros, co-
pa e cozinha, garagem e de-
pendências completas.-Obra
em fase de acabamento, En*
trega em .10 meses. Pteço:
90 mil. 30% de sinal e.sal-
do financiado. Informações
pelos telefones 22-8905 e
22-4900. CRECI 329.

INCORPORAÇÃO
E CONSTRUÇÃO

mplexS.il
COM MAIS DE 15 ANOS DE
TRADIÇÃO E 150 Ml, M»
DE OBRAS ENTREGUES

67517 1300

VIEIRA SOUTO — Vendo
em início de construção, en-
trega em 15 meses, 3 luxuo-
sos aptos. c| 4 qtos. 2 slões.
3 banhs. soes. 2 gnrs. 2
qtos. de empr. demais deps.
esquadrins de alumínio,
fachada em mármore, 360m2

1 p! and. Preço de custo
NCr$ 225.000.00 plantas e
infs. c! ALFREDO DANTAS

Tel: 36-7840 e 42-0820
CRECI 987.

75844 1300
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Compra e Vepda de Prédios e Tefeenos (Continuação!) . CORREIO DÁ MANHA, Domingo, 14 de maio de 1967

•MILI
>H,«
,*r

APARTAMENTO no Jardim de
Alah •— Av. Ataulfo de Paiva,
SO, Bloco A-l — Sauv 3 -quar-

•toa e dependências completas de
«enrico., ótimos armários embu-•tidos em cedro. Ver o ap. 1003,-c >ftom Oídrteiro. NCrl 45.000 em

;U.->'*- aúosa "combinar. Tratar Av.
t.,; -.Oraça Aranha, MS, gr. 706..Tels.
V, t «-3359 e 42-1849 — MARIO LO-
yt 1-fXS r- CRECI 35. r'»•:¦'"-.! 

IPANEMA:— QUADRA DA««»' FBAIA -r 315m2. Novo. En-

,.,,,..magnífico apto. super-luxo,
\a y l^Vt »níM ti-fe grande II-
-- ',ving, saU de jantar, escrito-

rio, 4 quartos e| arm. emb.,
, 2 banheiros sociais, 2 quar-

I :. tes p empregada s tôdag as
.-V demais depend. O melhor

predio de Ipanema, Cons-
truído pot Gomes de Almel--fth¦'•M-^MmaifM. Ver.. Garcia

V. «i&ffifP»! W"-> »Pto. 1.6M —
„,4 diariamente. Todas as pecas

de frente p| mar. RÔMULO
MOLEDA. 52-9020 — ORE-

*\'\<i *,OI 147. , - -v' .'..••¦ .
••5',.' /JPANKMA — Lagoa' — Vendo' -^tirna residência com três pa-*" : ' vimento* frente ao Caiçaras. Av.

Sp. Pessoa n.° 308, tratar e mar-
- ,v, car. visita pelo telefone 32-0306' 
*•"'" -*~,p?* PALIS.-;..- ¦.,¦¦.*.. . ..
W VENDE-BE .vazio, na Praça N.• ' ¦' • S. da Paz, ótimo apart. ent. qt.

e sala aap.j. Inv. ban. coz. irea
-«v' • tanque, dep, emp. Inf. tele-

¦ * ni-t<ma.«-3314.-.,. . ....' ¦ ¦ ¦ '
?> ¦ i ATENCAOI — Ipanenta'— Beira-'¦'< mar, c/ vista, magnttleo apto.' frente, vazio, 3 p/ and, a/, salão,7.-7 | _toI> cy arma, embuti, deco-

raçío fina, 3 banhs. soes, gr.
., coz. amplas dependências P/
*,,., «mpregs. irea c/ tanque, etc.
.i, .i- garage. NCr? 52 entrada, saldo
t. -*,* '--a longo praio. Tel. 57-3876.

ATENCAOI — Ipanema — Mag-
, niflea casa, nova, luxo, áeaba-

,.,' teanto realmente, de la. c/ 2"" 
pavi.: salSo, c/ piso em már-

•"jnore,' gr. sala, -3 amplos qtos.'¦"', :,cl arms. de luxo, 3 banhs. soes
... .luxo, gr. coz. copa, amplas de-
«,,„, pendências empregs. gr. 'garage,

V, etc. NCr» 150 a combinar. Prõx.í-„-»_«i»t.™ _ ir-i» . 57.3B79 c
Wl

Castelinho — Tels.
38-5010. ¦
ATENCAOI — Ipanema — Le-¦:<•''• blon — Magnífico ap. linda vis-

p 'taj 2 pt and. novo, la. locação:
, «algo, saleta, 2"ótimos qts. de-¦'-•'"' mais ótimas pecas, garage. NCrf'40.000 a- combinar (curtíssimo•¦''.''vprazoi Outro • em eitif., antigo,*£,.*', frente: 3 qtos. sala, demais óti-•t'\ 'jn»s pecas. NCr* 32 4 vista, ou"*'' 40 a prazo. tel. 57-3*79 — Opor-

> • tun|dadel
,".."",7 IPANEMA — Jardim de Alah
j., •**. Vendo bom conjugado, fren-
.',,., '.te, térreo, em ótimo edifício,

,, ÜNIL — Av. Alm. Barroso, "

•<*lí'
Ír. 

911. Tel. 32-8858 (sáb. e dom.
N7a3). Corretor resp. JOSB

MAURÍCIO
p.« 194.'

RIBEIRO. CBECI

o»!" \
XV-

O j ^,0t

O '% 
n*if|

r"! "
P1: ¦ aí tO '•

•""¦ CASA NA LAGOA — Vendo be-,r- i* llsslma, super luxo com 750 mt,'
,, piscina com toda aparelhagem.
v .linda vista, construçSo ilova, 3

livings, 3 qtos., 3 banheiros em
,- mármore carrara, visitas 37-6368

1''"'"domingo 37-7382.
W5E IPANEMA — Cobertura duplex,

vazio, vista vi o mar, indevas-
£-. :«4vel, lado da sombra. Vende-se'.; 

, 
"c/ salSo, ampla-sala, grande ter-"!,\ raçc ei parto coberta, 3 banhei-' ros sociais, 3 amplos qts. copa,

;,,,;, cozlnhí, depend. empreg. am-pia 
garage etc. Preço NCrf ...

Í„V-, 95.000,00 sendo NCr} 50.000,00
de entrada saldo 18 meses. Ver
n R. Visconde de Pirajá, 167 àp,' 802 entra Pçs. N. Sa. Paz e Gal
Osório. Marcar visitas tel
57-3448 e 58-2625, (CRECI 741).
IPANEMA — Vende-se
gnnde salio, 2 quartos, ar-

. nários emb., dep. Vasto to*
dos frente. Praça General
Osório, NCrf 55,000. Rua
Jangadelroa, 28J702 — Pro-

COBERTURA EM IPANEMA1—
Salfio 3 qts. 3 banhs. dep. com-
pletas e terraço c/<0 metros —
final de construção. FI.ANEJA
¦*-** R, Farme de Amoedo. 55 .—
Ipanema — 27-7586 — CRECI 183.
IPANEMA — ótimo npto. sala,
3 quartos e d#. completai. Rua"Gomes Carneiro, 49 apto. 302 —

.'Preço NCrí 60.000.00, parte fa*''cilltada — Pronta entrega. Ver
nó'local sábado e domingo das

'."V) is 16 horaa — Outros dias
pelo telefone 43-8457 e 38-E016,

•**!'.BUA GOMES CARNEIRO, ap..•, , ¦} sls. 2 qts. dep. 2 var. garage
„.. vazio. Ent. 40 mil. Preço 73 mil.'i, .Venda: IMOB. RIBEIRO. LTDA.
«.Vii o"- RI" Branco 185* — Gr. 523.*•' 'Tels.; 52-8547 e 22-2499. CHE--= '-CI 348.«l^ j_—LAGOA — O mais belo.apto. da

2 , GB. 1.000 m2 de alto luxo. Pe-
,'»¦ $a* amplas. Inúmeras benfelf.ír-wjfaragem prlv. pi 4 carros. Prt--*. .dlo de 5 anos. 880.000,00 novos

.. ,-çom grandes fac. Visitas sómeii-
... ;,te marcando hora pi tel. 37-2784

e 46*6648. ALEXANDRE O. F.
SIB 

MAYOR IMÓVEIS. CRECI
31. (Procuro resid, de luxo p|¦ . servir a clientes com alto poder0«ÇI aquisitivo.

rt'.l-:_PANEMA — Casa. Terr. 8x20.«•j^Permuta-se p| aptos. Neste bair--nj ;.-ro, Cop. e Leblon. In(. c| Pau-
,(, 0Jo. Av. Pres. Vargas, 522 — 20.»
Il and. 13 ás 17.
»{,*>(). CASTELINHO. Ap. 2 sl. 3 qts.
,i, ;ban. deps. empreg. garage 70
.(lí,,mllh. lin. Ocupado. Despejo ml

; " tonta. Dr. JESUS 37-3378 CRE-
;,,''rCI 424. Corretores: Prestigiem"•,'¦¦» nosso Sindicato, anunciando-• ti-» .»o CORREIO DA MANHA, órgáO

oficia, da classa.
i,*i 

' 
VENDO A rua Garcia Davila

v'., apart. acabado de const. com 4"qui)rtos, 2 salas, 3 bs. cop. coz.
,., *oep. de emp. e garagem. Av. .¦; , .Weluscenclc 27-8473 — Crecl 183.

;1PANEMA*-Ap..c| 170m2
.*••*..•-- Salão, 3 qtos. c| arme-

:'rios embutidos, 2 banheiros
•;, sociais, copa, coz. depend."'"de empregada e garagem,

.Aquecimento central. Tele-
-/-•.fone interno. Acabamento'jp.fde 

Gomes Fernandes vde Al-
nin; meida. Entrega imediata
*i« mais infs. Tels: 36-7840 e
•at. «*24m0. CRECI 987, AL-
et^.FKEDO DANTAS.
íí rjPANEMA- Praça N. Sa.
•íi * !t° '>ar vent'emos na es1-
.'/.",[ fl. Barão da Torre, 134, am-",, ";, 

pio apto. sôbre pilotis com
salão, 4 quartos, 2 banhei-
ros sociais, copa-cozinha,

„ , dependências completas de
empregada, 2 vagas p| car-

. 
' 

jo. Informações: C.M I. —
&. Av. Rio Branco, 156, aruposvv'1508111. Tels: 42*5982,--

. »_ 52-7636 e 52-7537. CRECI
V•': »-° 7- 70668 130°""RUA 

BARÃO DA TORRE
u.-' — 124 apto. 302 — Sala —

- . 2 qtos. — cozinha e banhei-°".•¦« Vo —¦ dependências comple-
H tas de empregada — área de

„-,.. »* serviço — BASE: NCr$" ' 36.000,00 — Vêr no local c| o
•",'- porteiro — Informações na' .VEPLAN MOBILIÁRIA —
„v Rua México, 148 S 307 —
1"' Tels.: 52-2830 on 22-6102 —

, *u' ij _ 107 — CRECI 66.
v * „.;,, 70610 1300
„•-*• IPÁNKMA — Todo dc frente,

vista p/o mar e & Lagoa, pronta
.' '••entrega, luxo, 2 sls. sl. almft-

í ¦. > ;*ço, J amplos Qts. 2 banhs. sociais
*, - compl. demais deps. comp. ln-
«*-'<'.' clusive gar. 180 m2. NCr*«90.0M

32-7932. Crecl 51. GABRIEL DE
•.-.. . ANDRADE.
•*;. 

APTO. quarto sala separado ho-
.vo junto aò Castelinho NCr?
22.0», fc vista. Trstar 57-tMO.
APARTAM-NTÕ Frente 3 q.wla dep. vendo urgente.barato,
aceito Caixa troca por menores

-I-..R, Bülh. Carvalho 4091201 —
.47-9942., : -.- : ¦ ••.'-• 

, 
'•¦¦¦ '

Àv. vbira • Souto, isp — --
Vende-se apta. 101 e 102, c| 240
m2, composto cada de s| de es-
tar,• s|. de jantar, toai., 3 .quar-
tos, 2 banhs. azulejo tipo colo- .nial, copa, cozinha, irea de ser-'
viço, duas';depen, completas de .
empregada, duas garagens, aque-
cimento elétrico individual, etc;
entrega em 6 meses. Construção
ECISA — Sábado e Domingo, —
Corretor no local das 10 as 17 '
hs. Tratar TAVAWW & BO-
KX_ '¦» Rua db Carmo 27 gr. «02 -

—.Tel.: 31-2195 — CRECI 18. ',.

IPANEMA -^ Gal. Gomes
Carneiro, " 124 — - Vendo
apartamento nós. 50S, 203 e
204. Quarto e sala separado!
com «uarto de «mprerada ,e
as demais dependências. Vi-
sitas, depois dai 13 horas.
Entrego vailo. Preço e con-
dições a combinar. Exdusi-
vãmente com PAULO VA-
LENTE — Pres. Vaiía*, 583

sala 1,620 ¦*-* CRECI 1144
Bem preço para pagto. a

curto prato. 43-9644.
, 2944» ISOt

IPANEMA-LAGOA — Excepclo-
nal apt. de um por andar, ta
peceado e cortinado, InstalaçSo
de ar condicionado, constando
de hall, living, aala de jantar,
toilette, 3 grandes quartos com
armários embutidos com papel
decorativo nas paradas, 2 ba-
nhelros sociais, galeria com ar-
mirio, copa e cozinho, 2 quartos
e banh. do èmp. excelente área
de < serviço, e garagem». Preço
NCr* 150.000. Condições a com*
binar. Tratar — MURILLO DE
SOUZA — Av. Rio Branco. IM

6.o — 22-6525 — 52-434». Bin-
dlcallzado — Crecl 81.
IPANEMA - Aceito, ur-
gente, um candidato para
completar grupo na compra
de terreno para construção
de apartamentos 'c| 400 m2,
um por andar. Edifício de
luxo, a ser construído na me-
lhor rua do Arpoador, trans-
versai e bem próxima à
praia, vista para o mar. Fa-
vor telefonar para 37-1166.

^_ 70623 _1300
IPANEMA - Rua sãdock de SA.
130, junto á Lagoa; esplêndida
locallzaçãol Alto luxo: Grande
salfio, 3 .amplos quartos, 2 ba-
nhelros sociais, copa-cozinha,
living, ou hall, dependências
completas para empregados,

,obra em * estado' adiantado, 3a.
laje ' oportunidade única, para
família de tratamento. Ver nc
local e tratar ho Ed. Av.. Cen-
trai, 8? S| 803, Tel. 32-3813 JU-,
LIO BOGORICIN — CRECI 95.'

71313 1300
VENDAS DE APTO — Co-
pacabána. Sala e quarto se-
parados, saleta, banheiro,
kltchlnetc, de frente èdlf-
cio residencial comercial"—
Preço 20.000 novos. Telefo-
ne; 57-9452.
IPANEMA — O máximo em re-
sldencla I. — Rua Prudente (ie
Moraes n? 1.144, junto i praia
e i Praga N. S. da Paz. Ed. ANA
CAPRI, entre as duas mais va-
lorizadas ruas do bairro: Garcia
?'Ávila e Maria Quitérla, salfio.
3 amplos quartos, 2 banheiros
sociais e dependências comple-
tas, Inclusive garagem já inclui-
da no prego total. — Centro de
terreno e tfidas as dependências
de frente. Sinal de NCrf 1.500,00.

. ConstruçSo com a garantia da
SOCICO. Informagfies i at* as 22
horas no local ou na Av. Rio
Branco, 158, sl 801 ~- Tels.:
52-5774 e 22-2793 — JÚLIO BO-
GORICIN — Creci 95.

 71308 1300

IPANEMA — No luxuoso"Edifício Aconcógua" em
construção à Rua. Prudente
de Morais, 1179, vende-se o
último apartamento ali dis-
ponível, 2 salões, 4 quartos,
2 banheiros, toalete, demais
dependências e 2 vagas de
garagem. Obra bastante
adiantada. Construção de
CAVALCANTI, JUNQUEI-
RA S.A. Vendas de João
Silvo (CRECI 742V Av. 13
de Moio, 23.— 10.° andar.
Tel: 42-8177. 71586 1300
IPANEMA — BarSO da Torre —
Casa com 2 apartamentos sepa-
rados, terreno 10 x 20,70. Entre-
ga vazio. Vende-se i vista NCrS
120.000,00 ou NCrS 130.000,00 en-
trada NCrS 80.000,00 o resto em
1 ano. Proprietária 47-0302. •

71580 1300
IPANEMA — Dispomos de mag-
nlflcos ap. de si. 3 qts. 2 bnhs.
garage p. troca por apto. de sa-
Uo 4 qts. 2 banhs. garage —
prédio até 5 anos — PAsto 6 —
Ipanema ou Leblon. PLANEJAR, Farme de Amoedo. 55 Ipa-
nema — 27.7598 — Crecl 153,
IPANEMA — Magnlffca resldên-
cia om local altamente reslden-
ciai 2 salões 4 qts. 3 bnhs. 2 va-
Kas na garage. Preço excepclo-
nal PLANEJA — R. Farme de
Amoedo, 55 Ipanema — 27-7593Crecl 153. 
IPANEMA — Quadra de
Praia — Cobertura Duplex
•— salfio, 4 qtos, — 2 banhei-
ros sociais — copa-cozinha
—< 2 «tos de empregada —
garagem — Ver hoje no Io-
cal — Bua Prudente de
Morais, 1.340 — Informa-
cões VEPLAN IMOBILIÁ-
RIA — México. 148 sl307 —
Tels.; 52-2830 on 22-6102 —
J — 107 — CBECI 68.

70611 1300

LARANJEIRAS 1400

APARTAMENTO LUXO — Ven-
de-se ótimo apartamento luxo
sl pilotls situado na Rua Gago
Coutinho n9 89|101, em frente do
Parque Gulnle, esquina, todo de
frente, primeira locagfio no fim
da pintura, c| ampla sala parquet
paulista ajembutldo, 3 ótimos
quartos cjurmarios embutidos, 2
banheiros em cór é azulejos ató
o tetn, piso cm mármore, c/ ar-
marlo embutido e penteadel-
ra em mármore, ótima cozinha
c| piso mannorlzado, armários
em fórmica, quarto empregada e
c| armário ampla área de servi-
(o e mais dependências, vaga
garagem. Ver no local, tratar
tel. 37-6582, diariamente das 9 até
18 horas.
LARANJEIRAS — COSME
VELHO — Vendo ampla casa,
acab. de luxo, no local mais
residencial do bairro, B. Sen.
P. Velho 266 (pri. B. M. Pi-
res Ferreira). Centro terreno
(mil m2), pátio interno, arq.
funcional, aquec. central elét.
salas uso diário e salões pi
rererção. Hall e var. em már-
more português, 5 qtos. com
arm. emb. 4 banh. 3 qtos.
emp. garagem 2 ou 3 autos.
Dep. externas etc. Tratar F.
P. 

'VEIGA ENGENHARIA
LTDA. Tels: 12-5231 e 42-7144
— CRECI 832. 29233 110O

VAZIO — Frente, varanda, 2 sls.,
qtos., arm. emb., copa, cóz.,

dep, emp/ compl., todas pegas
.grandes. TOdas pecas fortes, b.
còpl. -ver local H. Gen. Glicérlo,

.488, apto.. 803, c|garagem ou não.
Entr, fácil., rest. financ. -40. més
det 23-1214 — CRECI 644 "-i Ve-

.1080. ' -" :.'-i". .":¦";. 
' 25516 .1400

•COSME VELHO — Vendo" ótü
. ma casa vazia, no ponto mais
apraiivel do bairro — 1 sala,

qtos, banh.. cos. dependên-
cias/ Terreno de J6x24. En-
trada 30' mil. Boa Tobias
Amaral ltò. F. P. ENG.
ITDA. 42-5281 e 42-7144 -
CBECI 832,ym. 29235 1400

'¦ ' ¦ "' * ' 
i 

• " ¦ ¦ 

LARANJEIRAS — Longe dos
morros, Rüa General Glicério,
andar' alto, edifício em centro
de terreno, claro, arejado, com
entrada,' gde. salão, Jardim da
inverno,.3 .qtos. c| arm. banh.-social) copa, cozinha, área è dep.
éMpr. Todo atapetado. Linda
vista, Apenas NCif 70.000,00 em
um ano. Visitas pelos tels.: ...
57-3996 e 32-4073 —. CRECI 824.,
LARANJEIRAS — R. Sebastião
Lacerda, Vendo ótima casa de
3 pavs. c| terraço, construção de
luxo. Livind, sala de jantar, 3
quartos c| arm, embs. 2 banhs.
«pelais em côr, copa-coz. lavan-
derla e deps. emp. pronta entrega
NCrf 80 oi. Vital SUva, Rosário
115'j|505, tet: 234618. Creci .100.
LARANJEIRAS—- -.Próximo a
Praça Salvador. Vendo casa com
cobrado terreno 5 e 40 por 25
em fase de reforma NCr$ 36.000
a_cómbinar. 46-5044. ..'.'.', , i'1'
PARQUE GUIíOJE - R Ge-
neral Mariante, Junto ao 463.
Ótimo terreno 370 m2 para fl-
na residência on edifício 4 an-
dares NCr? 10000 ent'. aaldo
combinar — 42-7397. CRECI

¦,861,, ! >,¦¦*, : ¦¦ j* 8814 .1400
RUA LEITE LEAL 

"-^"véndH
apto. superluxo todas pecas de
frente, 2 salas, 3 qtos. c| arm.
emb., 2 banheiros sociais, copa
e coz,, dep, empr, et garagem.N.B, o apto; está totalmente,mo-
biliado cl tel, Tratar 36-6584'-
CRBOI «3a.
LARANJEIRAS — Vendo ótimo
apartamento com sala, 3 gran-
des quarto), banheiro, cozinha,
grande área dd serviço e depen-
dênclas completas, pintado de' novo. Detalhes e Informações
com ALDO CANECA — CREOI-
13—•37-922',.
LABANJEÍRÁS — Apto. Venao
2 salas 3 dormitórios garagem
ampla dep.'pintado a óleo e sin-
telco. Vazio pronta entrega, acei-
to ou dou financiamento, caixa

31-500. Preço 49 milhóes, aten-
do hoje dia .todo, fone 36-6325

CREOI 725.
LARANJEIRAS — Vendo,, La-
ranjeiras, 91 ap. fte. luxo., 1 s.
2 q. coz. banh. dep. emp. gde.
área, gár. Todo a óleo, taco Far-
quet, sinteco, ferr. La-Fonte etc.
Anti. emb. em 3 q. Peças am-
pias. Aceito ap. menor como pa-
gamento.: Tratar 46-3833, área
120m., ¦-• '
VENDO apto. de frente cl sita.
aala, 3 qtos., banh., coz. e deps.
de empreg. Preço 30 milhóes, sl-i
nal !0 milh6es — JÚLIO LEBBE

R. Rodrigo Silva, 18, a| 604.-
Te!.: 82-4652. * 
LÃRÃNJÊÍRÁS — Vende-se ap.
frente pi 2 ruas cl 2 ap. p| and.
3. I. 2 salas c| lambrl, 3 qtos.,
c| arms. embs. 2 banhs. copa
coz, deps. empr. gar. Todo óleo
ci ar refr. telefone cortinas ta-
petes cl 50% fin. 2 anos. Ver
R. Cardoso Júnior 5 c ip.. Au-
rea. Tratar cl LUIZx OLIVEI-
RA^IMOVKIS R. 7 Setembro 88
gr. 407 Tel,: 52-0749 CRECI 198.
LABANJ«IRAS — Apartamento
n.o 302, de frente, vazio, a Rua
General Qllcério, 445, com sala,
Jardim de inverno é varanda,
três quartos, copa-cozinha e de*
mais dependência*, será vendido,
em lellRo .indiciai pilo leiloei-

• to «HtpANOQ. MELLO, segun-
d«-fe!w,-*2? de mato de 1987,
ás 16 hora*, nó local Mais inf,,
tel,! 42-8205: 16680 1400

COSME VELHO — Resid. um
pav. vista panorám. centr. terr,
32 m." de frente em arremates
finais 300m-, 100 mil entr ,e 40
financ. Inf. 20*3156 JoSo Gualter

CRECI 130. ; 7
GENERAL GLICÉRIO 33b. apt.
101, cl gar.1 de frente -vazio sa-
la 3 qts. térreo elev. claro 60
mil 3 anos. Inf. 47-9730 BA-
TUIRA. CRECI 190.
LARANJEIRAS — Vendo apto.
de frente, c/3 quartos, saláo,
hall, jardim de Inverno, banhei-
ro, cozinha, qt. e W.C. de em-
preg. e área de serviço c/tanque.
Rua General Glicérlo. Frente. S.
STOCKLER. Av. Nilo Peçanha,
155, p/220-22. Tels. 32-9281 e
22*7221. Crecl 117. _ L
PARQUE GUINLE *- Luxuosa co-
bertura c/600 m2 — Vendemos c/
grando saláo s/de jantar, living,
ar refrigerado, 4 quartos, 3 ba*
nhelros sociais, copa-cozlnha, 2
qts, p/empregados, garagem pa-
ra 3 automóveis e grandes terra*
cos. IMOBILIÁRIA CARRILHO.
Tels. 23*3412. 43-9672 e 23-4360.
Crecl 163.
ARKTIDES MAGALHÃES -
Crecl 895 — Vende 5 aptos,
grand. o peq. Em Copac. Laranj.
e Centro. Neg. Ocasláo. Trat.

¦Tels. 42-34813 e 45-7396.
LARANJEIRAS — Cobertu-
ra em Laranjeiras <•— cl
200m2. por 60 mil. grande
terraço, salio, Hvinir, 3 quar-
tos, sala de almoço 2 banhei-
ros sociais, armários embuti-
dos, dep. compl. empreg. e
garagem. Tel. 52-3190 —
CRECI 768. I

26314 1400
LARANJEIRAS — Aparta-
monto na Rua Paissandu,
próximo ao Palácio Guana-
bara, com sala, living, 3
quartos, 2 banheiros, arma-
rios embutidos de jacaran-
dá, cortinas, ar refrigerado
o qoragem. Tratar com
GASTÃO MACIEL. CRECI.'
Cl n.° 10. TeU:*52-5225 e
52-6698. 67845 v1400
ATENÇÃOI —Laranjeiras. Mag-
nlflco ap. 1 vi andar, linda vis-
ta, todo frente, ei salfio, sala, 2
grs. varandas, demais amplas
peças, garage. -(Cerca de 200 m2
úteis). NCrt 45.000,00. Ae. Cai-
xas, etc. Tel. 57-3879. Comple-
tamente isento de,perigo. Fe-
ch Incha I
LARANJEIRAS — Rua Pinheiro
Machado n." 139 — C/ Pálssan-
du — Frente. Ver c/ SYLVIO.
Vendemos apto. 103 — 3 quar-
tos, 2 salas conjugadas, banh.
em cór, copa e cozinha, área c/
tanque, deos. p/ enraregada. —
NCrS 50.000,00 — Condições n
combinar — H. MARTINS &
MOLINARI LTDA. — Sete de
Setembro, 88 — s/604-6 — Tel.
22-3655 — CRECI 265.
ÁLVARO CHAVES N.o 38, ap.
504, próx. Fluminense. Ver à
tarde diarlam. Entrega lmedia-
ta. Sala em "L", 3 qts. arma-
rios, atapet. dep. garagem. 55 a
comb. sem móveis ou 60 comb.
c/ móveis. No preço tem peq.
parte pela Caixa. — INÉDITA
IMÓVEIS — 22-5722, 42-7151 e
47-1061 — Corr. Y. FORTE —
CRECl 159 — J-74.
ATENÇÃO —Cosme Velho —
Nova e vazia v. casa de 170 m2
em c/t plano de 12z28. NCrS 105
m. — Tel. 26-3456. — JOÃO
GUALTER — BATUIRA DE
SOUZA — CRECI 190.
LARANJEIRAS — Apto. pronto
c/ sal», 2 qtos. cl arms. embs.
banh. e coz. azulejos até o teto,
dep. emp. Preço e condições c/
HERMANN DE FARIAS. CRECI
536 — Tel. 52-4455.

ACEITO Cabia — Primeira ha-
bltação. Rua Gago Coutinho, 44,
apto. 104. 3 amplos qts. sala,
copa-coz. banh, em cór,' depend;
compl. de empregada, érea de
serviço. 50 milhões a combinar.
Aceito propostas. Ver' no local¦ o/ porteiro', tratar DIMOVEL,
tel..22-2330. ÇREÇI.534. T
Hi LARANJEIRAS. — Ap. con-
jugado. grande quase pronto.Ent. 3.000,-Venda: IMOB. Ri-
BEIRO' LTDA. Av. Rio Branco
185 -r Gr. 623. *Tels. 52-8547! e

. 22-24b& CREOI 348. ¦*¦
LARANJEIRAS — Bom apto;
fte.' Parque Gulnle, c| mais de
100 m2i gr. sala, 3 qtos., alguns
móveis, copa-coz., compl. dep.
empr., gr.-área serv. externa
(uso-(mto), Vendo, neg. urg.,
dirto e vista — melhor of, aci-
ma 60.000,00. Tel-.: 45-3352.
LARANJEIRAS —* Apartamen-:
tos. Vendemos; os magníficos
apartamentos de frente. e de fl-
nlsaimo acabamento, no mais lu-
xuóso Edifício das Laranjeiras,
na Rua Moura Brasil, 61, ao la-
do do Fluminense e a dois pas-
sos. do Palácio Guanabara,' cons-
tando de 3 salas grandes, 4 es-
paçosos quartos,'3. banheiros sò-
ciais em cór, ampla área de ser-
viço, grande copa e cozinha, 2
quartos para empregada e ga-
rage para 1 ou 2 automóveis.,
Área: 355 ni2. Edifício com fa-
chada de 31m em pastilhas, com
esqUadrlas de alumínio. Três ele-
vadores- Otis. Pintura a óleo.,
Ferragens La Fonte, Armários
embutidos. Parquet Paulista. Tu-
do ,deí primeira ordem' e com
requintes de detalhes, Visite um
apartamento com as caracteris-
ticas de uma residência de gran-

AV. DELFIM MOREIRA n.« 242 JOSÉ LINHARES — um p| ano.— apto.' 101; Apartamento es- edlf. novo pilot, 4 pavs. saleta
petacular com 300m2, sóbre «pi- escrit. salão 80 m2,-sl. almoço,
lotis". Alto luxo, Já na alve- ? qts, (um duplo) arms. emb
-hàrlá; Preço nunca visto, co-v
rao.se fosse lançado*hoje. Ben-
feitorlas existentes acima de
NCrS 60.000,00 fora a cota ideal
do terreno. Nfio perca esta opor*
tunidade. Detalhes 47-4455. —
CRECI 580,'. .'

LEME 1600
3 banh. nobres copa coz. 1. 2
vagas, gar. 330m2. Inf. 47-9730

— BATUIRA C. 190.
LEBLON —* Vendo ou alugo sa-
la qt, sep.. c| arm.. banh. coz.
Edif. novo pilot. Ia. locação,
gar.-.em condom. Inf. '47-9730 —
BATUIRA — CRECI 190.
LEBLON' — Alto luxo na praia
2 salões j. Inv, 4 qts! arms. 2
banh. soe. copa. coz. 2 vagas,
gar. 250m2, Inf. 47-9730 — BA-
TUIRA — CRECI 190.

ITANHANGA — Vendo terrenos
ao lado de magníficas resldên-
cias, Irente mínima 30m, paga-¦mento. facilitado. 57-6855. CRECI
1084. •.*;."''¦•¦,': ¦¦¦ '

LEBLON — apto. de alto lu- SALA, 2 qts, Ataulfo Paiva, 50
xo próximo a praia com sa- " 
lão ds 50,C0m2, 3 quartos cl
armários, embutidos, 2 ba-
nheiros em mármore Itália-
no, ampla copa-cozinha, tô-
da azulejada e c| armários
embatidos, grande área de
serviço azulejada, boas de-
pendências de empregada.
Ver e tratar à rua General
Venancio Flores, 198 — áp.
404. Preço NCrÇ 130.000,00
— Sinal 60.000,00 — restan-
te a combinar. ,
RUA JERONIMO MONTEIRO —
Ap. fte'i Vista pi o mar. sl. 2

Tqts. dep. 35 mil: fin. Venda:
IMOBILIARU RIBEIRO LTDA.
Av. Rio Branco ,185—* Gr. 523.

bloco B-l"-ap. 901 linda vista
mar e| NCrS 15.000 sinal, saldo 3
anos. Ver toje: 14 is 17 hs.
Francisco Torres, 52-4133 —
(CRECI 26). ¦'
LEBLON — 2 salas grdes,' 3
qts, c| arms, 2 banhs. soe. coz.
e copa área serv. dupla, 2 va-
gas gar. 155 m2. Suntuoso edif.
pilot. 4 pavs. ci elev. linda vista
Deixo Cortinas tapetes arms.
etc. 85 mil, comb. Inf. BATUIRA
DE SOUZA 47-9730 — CRECI 1JJ0.
LEBLON — Belo ap. frente, 3
qts., sala, banh., coz., dep. emp.
45 mllcl 23 d« slnal„ saldo. 2
anos. Ac. Caixas c| sinal. ,Ver
Av. Ataulfo Paiva, 50-A2, ap.
404. Tratar tel. 36-37Í8. CRECI¦nl 745.

LEME — 1 por andar, sl., 3 qts.,modificado para 2 sls. e 2 qts.,c| vista p| mar; Sinal NCr| 28
mil restante em 18 meses. Ver
à tarde Gustavo Sampaio 669,
6.«. andar.
LEME — Apto. de luxo, com
sala, e qto, separado, banh.
completo e kit., funcional c|
armários e mais 2 belos ar-' mários embutidos em deca-
pê, cortinas, sinteko, loa, in-

ITANHANGA em frente Rna
Dulcflio Pereira 205. Vendo ta-.
sid. moderna 710,m2, final de
const. terreno mais de 1-800 m2.
5 q. 3s. 5 banhs. 1 q. emp. lav.
rup. copa, coz. adega, -2 var.
garagem, 2 car. vista espetacular
tel: 87-1950 Barbearia Victor.
BARRA DA TIJUCA — Jardim
Oclenlco — Loto de frente ao
mar, comerciais, residenciais, com
água, luz telefone. Informações:
Rua da Carioca, 32, s/901, diária-
mente. 32-9669 e 28.9759. BOR-
GES: MONTEIRO. Plantas no es-
crltórlo. Creci.699.
ALDO MOURA LTDA.
Tem comprador p| qualquer
tipo de terreno na Barra.
Infs.- na Seeáo de Vendas —

reta etc. Frente e vario —
Preso NCr? 20.000,00 à vis-

NrrsVSJo oo Ky" fle'e_!: C°P-/ 8«3' ÍF «Í0. Tdéfone:
S2S *«&; tL~Kt niM 37-9471 5± CEEC1 583, Te7trad>. Tratar fones! 2G-0149 conduçío 

própria. Ttrada. Tratar fones: 26-0147
— 57-8384 — 42-3539 e
52-3055 — CRECI 633.
ATENÇÃO — Leme — V. luxuo-
so e pitoresco palacete panorâ-
mico de 600 m2 em seleto .
tranqüilo local estritamente resi- rist P/ o •«" P«™ do Club
dencial. Base NCr» 400 m. Tel. Costa Brava.. Preçq KMWO novo»

VENDO um rancho em Ilha na
Barra da Tijuca por 4 milhóes— Facultados 50%. Tel. 87-3573.
TERRENO — Vendo c/ 1.100 m2

26-3456 — JOÃO GUALTER —
BATUmA DE SOUZA. CRECI
n.»* 190. ,

a combinar. Inf. e visitas tel.
42-2392 — JOAL GOULART —
CRECI 59.
t. C. PONCE DB LEON (rferec*
clsinal de reserva lindos aptos.VENDE-SE — Apto. Rua Gustavo

Sampaio; jard. inv. 2 salas, , , . , . ^ w
quartos, 2 banh. depend. Pronta çlsaleta, sala, qto., banh, coz.,
entrega. ALEXANDRE KAMP. ^a c|tanque, banh. .emç. e ga-

Tels. 82-8547 e 22-2499. CRECI LEBLON — Cobert, duplex final 42.5775348. •¦.<•" cbnstr. terraço, 3 sls, 4 «ts, 4 ÍÍ2ÍÍÍ.
ütmrxnt - -S^sdfe^CTXJ •??«*•?.q*»* '¦*?*• •? vagas, gar. LEME_

Crecl 468. Com CONRAD. Tel.:

LEBLON — Residência próxima
,a praia. Vendo c| terreno 400 m2,
850 milhóes. Tel.: 47-1164*.
LEBLON — Em Início de
incorporação da CONSTRU-

z qu400 mj; 180 mil mais 30 p| ter-
minar. Inf. 47-9730 BATUIRA
—* CRECI 180. .

ap, luxo vende-se com
250 m2 de 4 qts., 2 salóes, am-
pia' garagem a 30 m dá praia.
Preço e condiçóes especiais' com
ó proprietário. Rua,-Gustavo
Sampaio 194. Falar com o por- .
teiro.

LÉ3LON. - Vende-se , o
de luxo1, para. «mula do mais TÕRÃ'vÉRAMAR"LTOÃ."à opartamento n:° 302 da Av.alto tratamento. Aceitamos, imó- ív- Atxnltn ümiliÀ-Jl aol .'" ii ir j n* riò..„.„ _..„« ,i.,».h„ •—^j „„.. av. Aiauuo ae Paiva, 896 — At-aulto de Paiva, 528 com

X ÇépendíncSis wmplS-8 3 quartos* salão, 2 banhei- NCr ml
tas de empregada, sina) .... ros sociais, dependências 45 mii piestar ocup. NCrí 35 mii

veis, mesmo alugado, como'par-
te do pagamento ,facilitando-se
» . entrada. Visitas diariamente
com encarregado do prédio è
informações detalhadas, no es-
critório de MANOEL DE SOU-
SA SANTOS —Rua do Carmo,
B, 119'andar. telefones: 31-0367,
31-0314, 31-0473 e 31-2372. Sede
própria —CRECI 134."y,HS ¦' 713ie 14°° _____„ .
LARANJEIRAS —Vendo apto.' "BONITO. APTO. LEBLON —
com 2 qts. sala, coz. banh. e .Vdo.-sl,,e qto. sep. coz. e área LEBLON — Quadra - da praia,
depend. entrego vazio e aceito azulej. arm. banh. sinteko NCrj final de Constr. luxo, 1 por an-

LEME—• Apto. 2 qtos., s.', coz.,
banh., 2Í'jard. inv.. área, dep.
emp.; 100m2, R. G. Sampaio, 610,

NCrS 3.000 mensalidade
NCrÇ 475. Informações
Rua 7 de Setembro 141
3.0 andar — lei: 23-5795
43-0677 ou no
(CRECI 295).

local. —

completas de empregada.
Ver no local. Tratar com o
proprietário, tel: 42-8957,
entrega em 60 dias.

68554 1500'

•Cair*-. Tratnr de 8 às 12h. Tel.
48-8544 — Creci 1007.

16739 1400-
ÃlfóRÃ~Í(MÓVEIS vêndê luxuo-
Ba e gde. cobertura nova e va-
zta à Rua Laranjeiras, por 80
mil.' Inf. 26-3196 e 82-3115. (Cre-
ci 178). 16719 1400

LEBLON 1500

AV. DELFIM MOREIRA —
Vendo aíto. térreo de frente, cl
saleta, 2, salas, 2 qtos, banh, co-
zinha depends. e gar. NCr$ ...
100.000. Inf. 57-3076 — DUTRA
— CRECI lt)S. 26311 1500
LEBLON — R. João Lira, var,
sl., 2 qts., deps. compl. Cr. ...
40.000 cl 50% em 4 anos, mec-
gal: CrS 527,00, GABRIEL.DB
ANDRADE. 32-7932 (CRECI 51).

, .. ., 12139 1509
LEBLON — Junto ao Canal,
frente, entr. Imèd. 2 sls. 3 qts.• 2 banh deps, compl e gar. No-
vo, luxo. OcaBiâo: 70.000 a
comb. Sfio 180m2 GABRIEL DE
ANDRADE; 32-7932 (CRECI 511.

:\ ¦ '. . ¦ 12138 1500
PERMUTA-SE apto. ocup. s|
contrato, no' Leblon, c| saleta,
sala-llvlnc, varanda, 2 qts. c|
srm. embut., cozinha, dep. e va-'
ga garagem. por salas ou loja.
Tratar 2a.-felra pelo tel. 22-2455.

26323 ISOq
LEBLON — 170 m2 — linda vís-
ta 2 p| andar — Salão, 3 qtos;,
cl arms. 2 banhs.*completos, co<

25.000, 2 anos. Vazio J. Noguei-¦ ra CRECI 526 46-9140.
ATENÇÃO —' Leblon — V. co-
bertura panorâmica de 240 m2
(120 de terraços)' q/ z vga.^na
gar. NCrS 60 m. — Precisa re-
paros — Tel. 26-3456 — JOÃO i
GUALTERvV.— BATUIRA DE
SOUZA-CRECI 100.
PRAIA LEBLON — Inicio
construção belíssimo ap. de
34úm2.. living, s| jantar, 4
quartos, 2 banh. sociais, c(f-
pa, cozinha, ampla área ser-
viço, 2 quart. empregada,
garage. Prédio de alto, luxo,
construção de Construtora
Pederneiras S. A. — Tele-
fone: 42-5961 — CBECI 906.
ATENÇÃO — leblon — Na la.
q. da praia em.c/t de 12x18 v.
boa casa de 2 pavtos. NCrS
130 m. — ,T, 26-3456 — JOÃO
GUALTER- — BATUIRA DE
SOUZA — CRECI 190. ¦
LEBLON-A IMOB. LUIZ
BABO vende à Av. Ataulfo
de Paiva, 528,, apto. 601.,
Frente, luxo, fado da som-
bra p| 80 milhões, a comb»
vazia c| garagem, 3 qtos.
sl. 2 banhs. soes. etc. infs.
no Depto. de Vendas da
IMOB. LUIZ BABO, à Rua
í.9 Março, 6|2.° and. <4-
20 anos no mesmo enderê-

dar, 220 m2, 2 sls. sl. almoço, 4
qts. 2 banh* deps. compl. lncl.
2 qts. empr. e gar. p/2 car-
TOS. Ocasião Cri 150.000. c/50%
fac. GABRIEL DE ANDRADE.
52-7932. — (Crecl; 51).

c|NCr$ 10 mil ent. saldo em 4
pare. ou Caixa Econ, 23*9199 .—
Olivar — CRECI 318.

25527 1600
LEME—i> Vendo ap. qt;, sala sep.
banh., coz. e saleta, atapetado,
frente 28.000 c| 13.000 sinal e rest.' 
pelaNCxã. Ec. em' prest. 190 men-
sala em 15 anos. Tratar telefone
28-9154 —*¦ Sr. Santos — das 9
às 17 hs. .
LEME — Vdo. lindo apt. qt,
sala sep., coz., ban. saleta e grd.
varanda envidraçada. .Ver no
local à Rua Gal. Ribeiro da
Costa. 230, apt. 1107 fé tratar cl
VASCONCELOS — Tels.: 36-4345
e 36-4320 — CRECI 680.

LEBLON — Lnxuoso apto.
de living, 4 qtos. c| arma-
rios, 3 banhs. sociais, copa « 
coz., amplas dep. para em-
pregada e garage: Elevado- . • ;.i'-,«--.,--, *,,-,¦,
res "OTIS", fachada em LINS VASCONCEL. 1700
mármore, vidros "ray-ban".
Ver à Avenida San Martin,
492, diariamente das 13 às
Uns. i Tratar OCEANO IMÓ-
VEIS. Av. R. Branco, 108
gr. 903 — Tels.: 42-7602 e
22-9690J— (CRECI 9«). ^_
LEBLON — Vendemos magnífica
residência à Rua General Urqui*
za. Terreno 14x27, 3 salas, 3 qts.
garage etc. Preço NCrí 150.000.
Tratar c/BERNA LTDA.' Rua
Gonçalves Dias. '85-39 — Tels.:
42-6613 e 52-3195. Crecl 188'.

ZONA NORTE — Lins, Bftca do
Mato — Vendo R. Itobl 53.c| 2,
apto. 101, térreo, frente sala 2
qt. coz. banh. depend. empreg-
grande área c| tanque, local pia-
no resid. Ótimo transv. Dias da
Cruz NCrf 20 mil 4 vista ou
NCr* 25 mil c| NCr$ 10 ent.
•I- prest. mens. 400,0o sem ju-
ros. Ver gent. inquil. Sáb e
Domingo dia todo ou dur. se-
mana depois 20:00 hr. Propr.
27-5580. .r '

COMPRA-SE — Pagamento à vis-
te, apto. em edif. moderno de 2-salas. 4 quárt..e.t6. Ofertas dlre* . _

;tas.. ALEXANDRE KAMP. Creci 49-1766
468 com SR. CONRAD. — Tel.:•12-5773. * '*-. '•:¦¦¦•,

CASA antiga' com 1 sala e 2
quartos Vende-se na Rua Bo-
caina 21. informações telefone:

___Sg|%g£iÇKg ço: corretores, advs. despa- ttí^tôriT-T
S^&^ilâ^iSS? chantes, Fbnes:-31.2851,8 &Í^amWo7 i

LEBLON £• Vende-se apt. 2''quartos, sala,' coz. ban. c/gara-
B«m. Tratar Informações 24-f.

,31*2941. R. Gal, Urqulza, 242-212.
CASA NO LEBLON —
Pierto da praia — local estri-
tamente residencial à Bua
Professor Artur Bamos —

— amplo 11-
dor-

embu-

LINS — Terreno de 6,40 ;x 47,60,
à R. Neves LeSo, ,34 — Preço-
10.000, c| 50% em 24 prest. de
235,4o — Venda exclusiva WAL-
DEMAR ÜONATO — T. 43-8000
e 43-8700 — CRECI 5.
LINS'-» Vendo valdo — Sala —
2 qtos..— banh. — coz. — dep.
emp. érea c| tanque. Rua Aqui-
dabü, 822, ap. 302 — Preço. 22
milhões a combinar. Aceito Cai-
xa. Inf.: 43-0740 — Tratar Rua
dos, Andrada^^sala 201_—
ROBERTO PEREIRA (CRECI

R-img 
" 
cortes siOATOvèS' 31*1621, CRECI 466. éMWr* \ banhei^ aoolata Mh___ L_ ^_

H.eng. cornes skjaud. ven- .^, ,,__ '^^ v,w.—^ — l.tava^—• hw» — co- LINS — Vendo na Bna Ibl-tinha — 2 qtos« de empre- qnera, 18i 0 ^^ 102, vasio, *CR««* Çop.) éu 224100 t_sc.).-l>A*n-l. ..1« ià 9 _!.*• _._.__.

darse lindq.ap,. cot.
vtota, de salSo, 3 fim

belíssima
_ .^^tos, 2 bai-

nhelros etc. H. G. CABRAL' —
57-8398 — Slndioallzàdo — Cre- *
Cl 532. :¦¦.*"'.•:.? .
AV. GEN. SAN MARTIN —
Cobertura — Luxo, 1* locação,
c/ terraço S0 m2, 2 salas> toi-
lette, 3 qtos. c/ armários, 2
banhs, completos, oopa, 00-
tinha, garagem. Vista p| o
mar. Preço NCrS 160 mil.
Trator tels. 46-3211 e 23-9693.
WALTER MELAZZI IMOVE-
IS CRECI 174.
LEBLON — Apartamento. Ven?
do de frente fe luxo em final
de construçSo Rua General. Ar-
tigas, 184 apto. 301 — Edifício
de quatro andares, com. 2 sa-
Ias, 3 quartos, dois banheiros,
copa, cozinha, dependências em-
pregada e vaga na garagem. Ho-
rário comercial 52-4582 e 32-35B4
D. YOLANDA.

PRAIA SMjf apto. Rua Joio'Ltra,'5,-ap/lOl, esq.' D. ,Morei-'
WV V garage."* NCrS 100.000 4
Vista. J. MALAFAIA, 43-9195.
CRECI 546.
LEBLON — R. Rite Ludolf -
Aptos. c| sala dupla, qto. sep.,
banh., coz., dep. empreg., área.
Entr. de 11.200, o o rest. fin:
e fac. em 30 meses. Vendas ex-
cluslvas — WALDEMAR DONA-
TO — T. 43-8000 e 43-8700 —
CRECI 5, ;¦¦ .
LEBLON — Rua Cap. César de
Andrade, 30 (esquina de Vis-
conde de Albuquerque) — Sa-
lão, 3 amplos quartos, 2 banhei-

ragem. ótimo preço* local mara-
vllhoso a 10 minutos do Hotel
Leblon. Construção Ornar Kury
Eng, Ltda. Entrevistas. R. Nasci-
mento Silva, 245 — 47-8249 —
CRECI 843. 86354 I80O
SAO CONRADO — Resid. c| pis-
cina, perto da, praia, terreno'
grande — Vende-se p| 60 nu
pagto. 2 ., à Av. Niemeyer a.»
550-A. Contr. term. alugada p|
500 mil, vista linda. Tel. 31-2831

CRECI 466.
RECREIO DOS BANDEIRANTES

Terreno de 17 x 33 com ti-
tulo de sócio propr. do Club.
Tudo p| 5 milhSes, fin. Tels....
31-2851 e 31-1621. IMOB. LUIZ
BABO. CRECI 466. urgente.
TERRENO — Recreio dos Ban-
deirantes, entre praia e Av. BR-S
*— Vendo urgente. 36-1219."ALDO MOURA LTDA. — Ven*1 de granja terreno c| 580.000m2.
Restante jhinc. fatura mU ovos
por dia. Fornece galeto ás gran-
.des casas da praça. Todo plan-
tado c| árvores frutíferas. Ren-
da 20 milhSes por mês, mal ex-
piorado. Base: 300 milhões fl-
nane. Ini na Seção de Vendas,
Av. Cop., S83, sl 810. Tel. 37-9471

CRECI 353. . 
CASA — Vendo ótima com pis-
cina em terreiio todo jardinado !
com 17^0 por 70. Preço 60 mi«
lhões na Barra da Tijuca. Tel.
38-6887. " ,
ITANHANGA — Vendo terrenos
áo lado de magníficas resldên-
das, frente mínima 30 m, paga-mento facilitado. 57-6855. CRECI
1084. '83130 1800
RECREIO DOP BANDEI-
RANTES —- Vendem-se M
últimas Chácaras, na BB.
101 -f Avenida .das Améri-
c w, com área de 3.000,002'
(Ílx91,00m). Freco 10.000,00
» vista on financiadas com.
20% e 30 prestações men-
sais de NCrÇ 300,00,. sem
juros; Tel.: 27-1707.

0822 1800
BARRA DA TIJUCA — Melhor
ponto vendo apto. 1 qto., sala,
cozinha, banheiro. Moblllado. IS
ç/7 -- 3-T-6811. -. ¦ ' 

yi
ÁREAS NO MUZEMA — 709 m,
frente Em Ida Estr. Jacarepa-
guà próx. Barra Tljuca, 60.000m2
planos (60 mil cruzeiros), 75.000
m.2, multas frutas (100 mil cru-
zeiros) a 80.000m2 c|pedrelra ea-
plorável (100 mü cruzeiros). —
Água, luz e 'transporte coletivo.
Facilito pagto. — Eng? Tito Li-
vio .— Crecl 1.099. Compra e
Vendas dé Imóveis — 57-9074

eada — garagem —Infor-'
mações VEPLAN IMOBI-
LIARIA — Rua México, 148
si 307 — Tels.: 52-2830- ou
22-6102 — J-107 — CBE-
CIC6.

70614 1500

frente, sala, 3 qtos, banh.,
coi.,: dep. emp.. Ver no lo-
cal e tratar tel. 57-0638 —
Olympio (CRECI 374).

12002 1700
LINS — Vendo lindo apto., nô-

PRAÇA BANDEIRA 1900

vo. vásio. decorado, 2 qtos., etc. APABTAMBSTO - Sala de ...
NCr» 7.000 de entrada e 250 3,70 x 3,55; quarto de 3.18 x 3,55.
mensais. Ver hoje à R. Dona Jende-S*_ié, azt^ad* em final
Trancisca, 388 ap, 202. senda de. ..onstruçSo. _Entrega-se çom.

LEBLON — Gel. Artigas —
Vendo de frente, vazio, apto, c/
salão, 3 qtos., 2 banhs,, copa- ...„„,.„„,„, «„„ „F. «.„„. ocllUa ..,. - .--„-¦- ^
cozinha, área de serv., dep. do Imobiliária. Tel. 31-0531 (Sindi- J">bite-se. Rua do MatMo. Tra-
empreg. Preço: NCr» 80.000.000 callzado) CRECI 448.
a comb'. Inf,: ORBIPLAN
22-0922 e 52-1837 — CRECI 480
LEBLON — Vdo. apt. 3 qts.

*mÊM°mmZ& & ít^BaCaeugatteNCr?o teto, copa-cozinha, dependên-
cias completas p| empregada e
garagem já incluída no preço.
Edifício sobre pilotls de 4 pavi-
mentos c| 2 apartamentos por
andar. Construção da CONSTRU-
TORA INTERNACIONAL LTDA.
Preço e condições no i stand do

65,00 — 50% entr. 50% em 18
meses — Inf. 22*6917/42-6748 r-
México 41/1.203 — CREOI 643 —
"Edson Fortes, Imóveis".
ARRUDA FALCÃO avalia e MãI$hãi7"nT2i6 -"iSs. nçS

. , „¦ 16.500,00 a combinar. Aceita-seVende seus imóveis, mesmo proposta e financiamento Caixa

LINS VASCONCELOS — Res.
Vazia, 2 pavts. terreno. 10 x 50,
vende-se, à R-, Vilela Tavares,
95, base 70 m. a comb. Tel...
31-2851. IMOB. LUIZ BABO —
CRECI 466. 
LINS — Vende-se aptos. 2 qts.,sl. banh. coz. área c| tanque,
banh. empregada, á Rua Verna

LEBLON - Rua Timotheo da local diariamente de 9 às 22 ho- n|uaad0c Solução rápida — SJf,lp£Pi Ver cl •ftD0.-í-T° aPt0-
Costa — Super luxo — 3 e 4 ras. Ou Av. Rio Branco, 156, «¦«»"«»»• -«'"-i""'"K™ 201, sábado a partir 14 horas.eSup
quartos — SalSo, copa, cozinha
— dep. compl. empregado —
garagem — Fachada em mármo-
re. Vidros rayban — es. alumi-
nlo — andar alto, Inf. IMOB.
VELMA LTDA. Tel. 62-3086 —
CRECI 850. ,
GAL. URQUIZA — 1 p| and., ti-
po! casa, living, sala jantar, 3
qtos. c| arm., banh. côr.. coz..

Tels.: 52-7464 e 32-3813 Corretor otlCIQl com lã anOS domingo 9 horas em diante. —

tar pelo telefone. 28-1398.
VENDO ótimo apt, sl. 2 qts. bh.
área c| tanq. bh. emp. 60% en-
trada saldo 24 meses. Chaves
apt. 1.003, Praça Bandeira,. 109.
Tratar 22-4017, segunda-feira.

RIO COMPRIDO 2001

RIO COMPRIDO — Casa vendo— 2 quartos, 2 salas, copa, co-
zinha, banheiro, jardim, peque-
no quintal, garagem. Entrega

^jüLioBOGORiciN^çre. de experiência Tel: 36-7388 "^^^^^^0. 
HPP^S^^— CRECI 745. TERRENO — Lins — Vendo

LEBLON-Aps de sala V. SOUTO - Alto luxo ÍS^..T-cfc,!SSi,,15SS
qto. separados, banh. coz. Fachada márm. vd. rayban ^ *«J° - creci 725.
deps. Praticamente prontos esq.'a|. último a venda no n™—Vm,r gp ^.TL.T, ;.-*,-*- -—- — *«*.-
já em pintura. Preço^a |ocal, 400 m2, super living, ^CfffiZ^U %*$$%%$$ á° *****

RIO COMPRIDO — Estácio —
Casa vendo excelente, 3 quartos2 salas demais dependências, ga-rage e quintal, pintada óleo,
ParquS Paulista. Direto proprie-

qtos. c arm.. Dann. cor,, coz., - .. r l.*< * «r nnnnn : '.— . '.—r . ...., •"' 1 .» ~TI « „v" — ,01* JLel,: *
dep. emp. NCr$ 60.000. 60% a" partir de NCr$ 25.000,00 sla. alm. «sla. ant. bibliot. *e"- " x„30,à.Ru\c=bU5" "• vende-seanos 46-7932 — 46-3294 — CRE- nrnnJ tnS,V,tnAr>e Vor nn c _l„ .1 „ ' ¦ l__l. 241. Ver e tratar à Rua Dona ü ÍÍS;"? f£,anos 46-7922
CI 322.
LEBLON — Vendemos explend.
apto. luxo fte. em fase final de
constr, sito em gde. parque ajar-
dlnado c| piscina, play-ground,
garage etc. c| salno, 3 qtos. e
dec Preço 63. c| fac. Tratar na
CIRAL LTDA. — Barata Rlbel-
ro, 428,.loja, tel.: 30-0303 — Cre-
cl 876 e 900,
LEBLON — MAGNÍFICA RESI-
DÊNCIA com 460m2. 2 pavi-
mentos, 5 quartos, 2 salas, 2 ba-
nheiros sociais, copa e cozinha,
dependência completa- com 3
quartos de empregada e banhei-
ro, garage com vaga para 2 car-
ros, detalhes e informações com
Aldo Caneca — Crecl 13 — Tel.
37-9224.

grand. facilitados. Ver na 5 qt0s. c| arms. 4 banhs.
Rua Bartolomeu Mitre, jun- márm. grd. copa-coz. 2
to ao 1709 das 9 às 18 ho- qtos, cmpi 3 garagens com
ras --Tratar PAN-IMÓVEIS |,0Xf refrigeração central —
Rua México 119, grupo 801. Pagamento bem facilitado.
Tels: 52*5256 e 22-3032. Visitas 36-3683. CRECI 987.

70628 1500

Francisca n.° 49 apto. 102.
28009 1700

S. CONR.-BARRA 1800

casa grande 15x43.
Melhor oferta. Arlstldes Lobo '•—'.
Tel. 28-6674. .
ATENÇÃO — Vendo conf. ap.
sala, qt. coz. banh. área e gar.Rua Arlstldes Lobo, 112, ap. 307,
20 mil. facilitado. Tratar COU-TINHO. 54*1990. Crecl 771.'25541 2001

AVENIDA NIEMEYER — Ven-
do maravilhosa residência, local
privilegiado com lindas vistas,
onde pode perfeitamente subs-
tituir seu problema de casa de
campo. Base 330 mil cruzeiros
novos. Visitas e mais informes:
27-4141 — CHECI 83.
LEBLON — Vendo ótimo apto.
de super-luxo, com 300m2, lo-
callzado á Rua Arlstldes Espi-
nola, 27, apto. 101 — Ver de-
pois das 14 horas — Preço NCrf
300.000,00, sendo 50% restantes
a combinar — Tratar tel.: 26-1794,
nfio aceita intermediário.

29500 1500
LAGOA — PIRES E SAN-
TOS S.A., oferece aptos,
luxo, em centro de terreno
com vista panorâmica, com-
posto de 4 qtos, 2 salas, 2
banhs. soes. copa-coz. gara-
gem etc. Construção 7.° pa-
vimento. Inf. 31-2920 —
CRECI 829.

LEBLON — Casa excelente de
um só pavimento c/ 2 salas, 4
qts. 2 bans. ótimas dep. empr.
armários, excelente salfio no
sótão, mármores carraras, Hoz,
etc. garagem. Terreno 15,50 x 30

Preço 240 á vista ou 265,000,00
comb. 3 anos. — INÉDITA IMÓ-
VEIS — 22-5722, 42-7151 e 47-1061

CRECI 159 — J-74 — Corret.
Y. FORTE.
APARTAMENTO praia Leblon-
Ipanema — Confort. apto. andar
térreo, 1 por andar, c/ 140 m2,
3 quartos, gr. sala, banh, copa-
coz. grande dependência servi-
ços empreg. gr. área de quintal
privativo e garage. Posse ime-
dlata. Com o proprietário. Tel.
27*3094 — CRECI 14.
CASA — Av. Niemeyer. Estr.
Vidigal, 523, próx. Colégio Stela
Marls, ver sáb. dom. á tarde.
2 gds. salas, 3 qt. 2 ban. dep.
80.000 comb. 30 meses sem ju-
ros. Pronta entrega. Aceito no-
negócio ap. na Zona Sul. INE-
DITA — 22-5722. 42-7151 
47-1061 — CRECI 159 — J-74 —
Cor. Y. FORTE.

BARRA DA TIJUCA — Casas de
sala, um ou dois quartos e de-
pendências completas. Na Praia
mesmo* Av. - Sernombetiba n.o

APARTAMENTO para pessoas de
fino gosto, vende-se no melhor
local da Avenida Ataulfo de Pai-
va, Leblon, c| 3 quartos, sala, .„,,:-».a - -mm. ----—-. —, aarnusu. jcozinha, banheiro sc-oial, área l25?-.0»^ a abertura do túnel 'Jíecl 

448tmwue. dependências dé emorei do. Joá, êste_ é o prolongamento «eci «8tanque, dependências de empre-
gada completas. Preço condi-
çóes e marcar hora para ver em
nosso escritório c| FERNANDES.
CRECI 400 á Rua da Quitandan.° 30 — 2." andar — conjunto
209. Tel. 52-2899 das 9 As 18 hs.
SE DESEJAR, comprar, alugar ou
vender (com ou sem inquilino)
consulte-nos: Capri Imobiliária,
Ed. Avenida Central sala 608.
Tel. 52-7013. Corretor responsa-
vel: J. P. MIRANDA (CRECI288).
LEBLON — Vende-se apto. de
4 quartos Av. Epitácio Pessoa,
260/101. Chaves com o porteiro— Tel. 26-9963. Preço — Cr$
15O.0Q0.
CASAS — Vdo. duas uma Leblon
outra Ipanema — 4 qtos. 2 slas.
3 b. soe. garage c| jardim. Pços.
200 e 260 milhs. fin. T. 37-5106
ou 25-2378. CRECI 813. T. 52-1892.

RIO COMPRIDO — Travessa daLuz n.9 20, ap. 301, q. esq. Pau-lo de Frontin, 383. Frente, S. 2
jSJf- cor. ban. varanda área.SENDA IMOB. Tel. 31-0531 —

12181 2001
natural do Leblon 1 Preço total,
terreno e construçSo NCr$ 
18.000,00. Mais de cem casas jáconstruídas e habitadas. Pres-
tações mensais do terreno NCr$
190,00 e a construção você con-
trata individualmente no prazo
que melhor lhe convier (4 ou 24
meses) com os cosntrutores. Não
confunda, procure as "Casas dn
Campo com Gosto de Sal", pro-
jeto dos IRMÃOS MENESCAL.
Vendas JÚLIO BOGORICIN. —
CRECI 95. Av. Rio Branco, 156
— Ed. Av. Central — 8.°, s| 805.
Tels. 52-7494 e 32-3813.

71305 1800

CONSTRUÍMOS pelo siste-
ma americano com mate-
riais produzidos pelas fa-
mosas máquinas Clnva-Ram
acabamento perfeito, mão-
de-obra mínima e custo re-
duzldo. informações com
Dna. Glória. Tel.: 57-7602.

SANTA TERESA 2100

SANTA TERESA — Residênciamoderna e confortável, vistadeslumbrante, sólida, salão már-more, armários embutidos, gara*.ge, cobertura ajardinada, terre-no de 2.000 m, refrigeração, te-lefone, vende-se, NCr$ 80.000 —
Tels.: 45-0692 ou 52-8649.
AARAO REIS — Vendo no n.»151 (esq. Alm. Alexandrino) ap.de 1 sala, 3 quartos e dep. com-
pletas (Inquilino já notificado).Sinal NCrf 3.000, — o saldo co-mo aluguel sem parcelas inter-medlárlas. Tratar MARIO PAI-VA — CRECI 146 — Av. • RioBranco 151, sobreloja 210. Tels.31*2972 e 31-0861.LEBLON — Transversal à praia.

Apartamento de 270m2. Edlíí-
cio de luxo com fachada em
mármore, para entrega cm 6
meses. Salão, sala jantar, 3 qtos.
qto, de vestir, 2 banhs. toalete,
copa e cozinha, área de serviço,
2 qtos. empreg. garagem. Preço
fixo: NCrÇ 60.000,00 e o restan-
te facilitado a longo prazo, Tra-

Lra_ON"l"'vendo apto. ç/saia. bre piloHs p| entreja íim- ^dom^e,-c7ndS^CRECl da^iiiíTâ^PerTo da Praia z_mâER^DâoAB^co?i28R^2 quarto* depend. completas de diata C grande living, SalaO 209). Rua do Carmo, 17, 2.» . r-' r._,_j„ „• f_ ___„ 1.111. CRECI 113. Tel.: 22-3822.:empreg., de frente, uso de ga- . •,,¦•_£«_, i .„«,»«. ,1 Tels. 31-2677 e 31-1546. °e «O «-OnraaO, VISta pano- „—. 2100ragem. ocupado s/contrato. Rua de refeições, 4 quartos c| râmica resid c oiseina •—dus Ferreira, i47-4oi -Tratar armórios embutidos, 3 ba- LEBLON — Excelente opor- ™™'ca,res'a-ci piscina

LEBLON — 50 metros da
praia à Rua Aristides Espí-
nola, 27, vendemos para fa-
mília de fino gosto, apto.
de alto luxo, em edifício sô-

A 15 ENTR. saldo a comb. óti.
mo ap. novo — Vazio e 2 frts.
8G m2. Sala, 2 qtos. deps. pint.
óleo. Pr. E. Lodi, 75-301, junto
CETEL oport. 42-3287. Crecl 482.

29094 1800

SÃO CONRADO — Barra

CASA luxuosa recém-construlda,
terreno 520m2, salóes, 5 qts. ar-mários emb. garag. 2 carros. 160
milh. comb. T. 23-5466, PIRES.
CONFORTÁVEL — Residência
nova — Vendo c/ 5 qtos. 3 salas,3 ban. soe. copa, coz. garage (2carros), terreno 22x24, planos,não é encosta de morro. Facl-

32-7036 c/Natanael. 3251 1500
LEBLON — 20 m da praia —
melhor do bairro — 420 m2, su-
per living, sla., alm., sala jont.
4 qtos. c| arms. 4 banhs. em
márm. grde. copa-coz. 2 qtos.emp. 2 gar. Visitas 36-3683 —
Crecl 987. >
LEBLON — PIRES E SAN-
TOS S. A., oferece aptos,
em centro de terreno, com
vista para o mar e floresta,
composto de bali, 3 qts, sala
2 banh. soes., copa-coz. gara-
gem etc. Construção.8.° pav.
Possibilidade de financia-
mento. Inf. 31-2920 — -CRE-
CI 829.

.. . n,„f„ A IMOB. LUIZ BABO ven-nheiros íociom: revestidos em 
JJW^^^UÇjS de ò Av. Nieméier n.o 550-A SÃOCRISTOVÃOmármore, 1 toilette, ampla novos c apenas NCr$ 6.000 Dreco> 60 m

copa-cozinha, dependências de sinal e o restante em 25 f$íMtíh?ú$Jô.
duplas de empregada, 2 va- meses. 1 sala, 1 quarto, co- JrH, ; . '"V 

B 
'.u0 

J' 
•

oa? p| corro:PVer no local, zinha, banheiro, área c tan 
J$g^ g ?£*£

que e garage. Ver no local • '
à Av. Bartolomeu Mitre 824.

2200

Trator: C.M.I. Av. Rio
Bronco 156. qruoos 150811.
TeU: 42-5982. 52-7636 e ..
52-7537 — CRECI n.° 7.

70667 1500
LEBLON — V. apart. na Rua
Dias Ferreira, c/3 qts. 1 sala,
dependência empregado, fundo.
42.9854. LISBOA. Crecl 948.

;( *NW3hbU*<L-V\
Héé um m SümWm U»V
22-6535 -52-2281 ?»•«!!

25337 1500

res, advs. despates. — 20
anos no mesmo endereço —
Tel: 31-2851. CRECI 466.
FRENTE AO MAR — Vendo
maravilhosa casa de praia, c|
jardins, terraço, etc. Av. Ser-
nambetiba n.° 15.610 próx. ao
Recreio. Inf. no local ou tel,
47-7370. CRECI 363.

SAO CRISTÓVÃO — Rua General
Bruce, 445, apto. 412, frente, 2
3s, 

dep, vendo 22 milhões 50%
e entrada, ou aceito caixa com

sinal, tratar Catete 310/S/302,
Adm. Freire seção de vendas,
tel. 25-126} ou 45-2509 — CRECI
12cL
ÓTIMO ap. vazio de frente c|
2 qts. s. c. b. 2 vrs. Av. Subur-
bana 312. Bloco B — Entrada 3
apt. 207. Pç. 16 m. Sinal 8 m.
rest. a como. Pode sei visto do-
mingo das 13 is iGh. — Tr. ..
42-2294 PEREIHA.
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CORREIO DA MANHA, Domingo, J4 de maio de 1967 Compra e Vendo de Prédios o Terrenos (ContinuaçEo)

..¦•¦««ÇTúiVAO--Junto àQuln. TIJUCA - Sala, 2 qtos.. gara- AFONSO PENA. Junto A Pracáta. è Rua do Parque n.» 36 «em. Uruguai. 291. apto. 204. V. conf. apto Sente clôVVendMe Q apt. 605, multo ba- NCrS 10.000 sinal, saldo ¥.anos s^a. 3 qtos?cl aSloi, oanh!?ato, de 2..qts., b1., etc, quase FRANCISCO TORRES, 52-4133 completo, coilnha, dep. garagem.BrontcTel. 31-2851. IMOB. LUIZ (CRECI 26). Preço NCrí 47 mil c| 50% em
<BABO. CBECI 466. TtmFl .„ „..,, ¦ _— 24 meses. Tratar tel. 46-32U «
MamCA TMdo ap. vazio c/ ™£à^-*&%$%& ^^^ALTEB MELAZZI. .-
quarto o d«?»ia açomodaçCea Lobo. Casa de 2 pavimentos. com

ASSIM TAMBÉM Ê DEMAIS — TIJUCA — R. Valparaiso c| Ba-
Vendo,urgente apto. 3 qts., ala,
coz., banh., dep. emp, junto. à>
Rua Uruguai, base 2» mil c| 15
mil o saldo a combinar. Visitas

rSo Itapaglpe Vendo' luxuoso
apartamento 180 ms, área prédio
3 pavimentos 2 salões mármoro
e lambrls amplos aposentos sa-
Ia nltviAnn nwinilK -A«u>n' a4n 1A

32 milhBes facilito tratar têrc*
feira em diante Rua Visconde de
Inhaúma 134 a/416. 
8. CRISTÓVÃO - Vendo casas

.8/9. R. Gen. José Crisüno, 41
3 qts.. sl., etc. Visitem. Faci-
lito. H. SILVA - R. Gonç. Dias
89 S/409. Tels.; 52-3886 — 52-3840

— CRECI 648. 
SAO CRISTÓVÃO - Vende-se
s Rua Monsenhor Manvol Go-
rata áreas de 4.000 e 5.000m2 —

salSo, a salas, S qtos., 3 banhei
ros, copa-cozinha, garagem com

CASA LUXO — 2 pavlms. Jar-dim terreno 14 x 24 sala 3 qtos.b. coz. deps. garage. local pia-

hoje. Inf. 48-2108, Fortuna. Ore- - Ia almfiço grande área, etc. 10
cl 1.154. , milhBes alnal 10 milhões 3 me-
SALAS - Comerciais - Praça ?.s "o^^S^^íl*
Saens Pena -, Tijuca - Vende- ?i,urM2.w™ í2??wSmse ou passa-se o Contrato de *»;¦*«• 2Melr» teL! 57*0M-

ATENÇÃO TUÜCA — Por mo-
tlvo de estar mal alugado, po-
rém sem contrato, grande apt.
junto ao Colégio. Multar 'o ou-
tros colégios, com 3 amplos
3uartos, 

ampla sala e demais
ependências por apenas ....

3.000,00 de sinal, 10.000,00, na
promessa de venda 45 dias após
e o saldo em prestações men-
sais. de 498,20. 'A desocupação

INCORPORAÇÃO R. 21 de VENDEM-SE OU ALUGAM-S^
Maio R^IACHUELÓ Te 3 Prédl05 formidável» i trav*
mis terrlnV^ í^iS'., re° ¦cfa$l*L&:*?*?¦*%¦
-r-v..J,n„ «»L\««JSÍ„ Im moderno, de cimento armado, oi'SfiSPi 

«22^tSÍ°n.í? 3 ««• » «1«, copa. q. «mnSaparts. e parte dinh. Gaba- , varandas, jardim, garagem»rito 8 and». Tratar ÍM7S0, quintal,! p. apart, ¦ nè* fund*
13 de Maio, 47, «.°.jrr. «Q3, etc. máximo conforto.;, o a.%"•""¦• "**" próprio p/ fábrica, colégio, çVCRECI 256.
CASCADURA — Pea. Sec» - Si-

qto. separados, banh. e
coz. Terreno de 12,50 x 30. Fa-
cilita-se pagamento em 2 anos.
Combinar visitas com C.L.C. —
Companhia Lancadora .de Con-
domínios (CRECI 209) — Rua
do Carmo, 17. 2.°. Tels. 31-2677
e 31-1548. _^
TIJUCA - Vendo apto. 3 qts.

Quitanda 19 s| 710. J. C. FARIA salão, 2 ban. sociais, copa, co'

apartamento independente de £0 Tr. 
"cascata 

-Muda7fsT. -duas boas salas de frente à Rua TIJUCA _ Construção de luxo KV,ffiK3gl2j^^sala e qto. separados, banh. e ns milh... ti„ t «.SiiwV.. Conde .Bonfim. 375. salas 303 e — Em.fase de revest. Entrem !SiaJj51Jai.?0i.?0^a.Íui?aL-irE *«,*« «I1 mlri. ri* liti. vazia

CRECI 63
31-1023.

Fones 31-3064 —

VENDO casa de sobrado, Rua
da América, 161, terreno 9 x 50,
apenas 35,000 NCr» a combinar
• 2 casas na Rua Sotero dos Reis
em terreno de 17 x 40. 55.000

.NCrt a combinar — 46-5044.

MARACANÃ 2300

TIJUCA — Sala, 3 qtos. Caruso,

zinha, deps. empregada, gara-
gem. Ver no local. Rua Uruguai,
488. Tel. 22-4880 sr. GARCIA.
TIJUCA — AptoB. p renda, re-
venda ou moradia — Sala e
quarto, amplos e sep. banh. co-
linha — Construção já Indo pl2a. laje. ótimo investimento ci
máximo de garantia. Preço de
10.950, c| apenas 370,00 de sinal
e 46 prest. de 230,00 sem parce-Ias intermediárias. Ver á R.
Joaquim Palhares, 267, quaseesq. de Av. Paulo Frontin, ao
lado da Igreja Sáo Joaquim —

95 milhs., fin. T. 37*5106 "ou
25-2378. CRECI .813. T. 52-1892.
SE DESEJAR, comprar, alugar
ou vender (com ou sem Inqui-
Uno) consulte-nos. Caprl Imo-
blllárla, Ed. Avenida Central
sala 608. Tel. 52-7013. Corretor
responsável: J. p. MIRANDA
(CRECI 288). .
TIJUCA — Casa const. antiga,vendo S qts., 2 sls., centro deterreno, varanda, embaixo osmesmos cômodos, fazendo 2 mo-radlas separadas, ma residencialInfs. 32-2795 de 13 is 14 hVer na Rua Rego Lopes n.o27, das 14 às 18 horas, diária-
mente.
RUA 18 DE OUTUBRO N« 25 —
Vende-se em final de construção,
o apartamento 304. Sala, quartoe dependências de empregada.

Conde .Bonfim, 375, salas 303 — Em fase de revest. Entrega
304 — Já funciona em calçados, em 18 meses c| 2 salas, 3 qts. 2
Tratar pelo telefone 43-2603 bans, soe, copa, coz,, dep. em-
com Sr. Augusto. preg.' garagem. Vendo os apts.
TrmrA imh' .1 •Tiií-i 103, 104, 203 e 603. Preço cada
™5t£AhT»ff^, liL .™ como se ™contram. 85.000.00 no-
quartos, banh*, cc*. dep. em- vos íaCi ^tuda-se prop.pag. à
prer. Oc contr. venc. Preço: vista. Ver diariamente í Rua

diariamente das 10 aa 13 horas
a Rua SSo Francisco. Xavier ..
427, na portaria com o sr. WAN-
DERLEY. Tratar Av. Rio Bran-
CO, 183 — 39. Tel. 22-3737 —
CRECI 356. • " .

NCrS 40.000.00 c| parte financ Alm. Cochrane 266 c| encarre-

rizado, cj resid. de laje, vazia,
var; 2 qtos., sa., copa, banh.
compl., coz, etc. Próximo ao Ci-
nema Baroneza. Rua Cap. Ma-
ehado, 528. Apenas 7.500 á vista.
O saldo em forma de1 55 alu-
guéla de 300 a|J. Aceito finan-
ciumento da Caixa. Vendas N.
Absalío .-.CREa 1085 - Av.

saúde, ou quaisquer fins q. pra
cisar de 1 grande prédio,.sólido
de fácil ' adaptação. Ter«n,o
15x104 plano. Vende ou 'troc&v
Zona Sul. P. baixo. Ver no loçaS
MADUREIRA ' — VendemHiè'*
prédios em terreno de 10 x aa
vazios. Rua Costa da Fonseca,
35. Chaves ho n.J 34 p| 25 m(l
cl 50% e o restante em 3 «noa,
Tratar dr, WALTER — 62-977»;

TIJUCA — Praça Saens ! Pefia
— Rua General Roca, esquina do

2 anos. CIVIA — Trv. Ouvi» gado sr. Antônio. Tratar 37-Í784 prolongamento da Rua Antônio Sova York, 71 —' Gpõ. 301. Tel. __
dor 17 

"(Dlv. 
de Vendas 2» an- — 464«48 ALEXANDRE O. F. DE Basllio. Estrutura e parte alve. .30-5724. 6158 2800 CAMPO GRANDE — Vende-»»

dar) Tel.: 22-1848 de ShSOmta ?!6TÍ>R MÓVEIS. CREÇI 931. nária já prontas. Salso, 3.te pudadií - Vendo na ertaefo. \W!** "•'«•"ela ç| S qts.
às 18ho:*i. (Sindicalizado- <T«*° "als clientes Pl com- qtos.. vestiário, 2 banha. copa- Sui ÂSta 67S Res. velha7va- #°> b«r> varanda, irea U
CRECI 131) 70897 2500 imóveis de luvo neste vliiinh» 1 . 9 ni«. muiimiHi. *!"¦ .¦**?»¦!•.¦'* Jíí* Tr_."'_""- ¦ ¦• 

TIJUCA — Sala. Passo em cons- .WTT* nawsn '^ MESQUITA

«t
truçío, ao lado do Cine Metro.
Tratar tel.: 28-7837.
TIJUCA — R. Pinheiro da Cunha— Vendo ótimo apart. de frente.
Sl., 2 qutrs., cozinha, dependen-
cias completas. Preço trinta mi-

2500 P.r? d? toovelfl de luvo nestB cozinha, 1 e 3 qtos. empregada, ^Un*fMx 28 50 ideai oara jardim. pUcina, boliche, KehúK
— tatrr°)- ¦••¦•• área • garagem. Preço*de oca- K^^'^^"^"^?^ í»P<íueira, etb. NCr» 3» rWl^»?*• RUA BARÃO DE MESQUITA tiao: NCr» 35^00.00 iacOltodos a "íM 

de ente SJdo a combtaãil »» .«nt-JK; «»-<««. OUJ#t

Tratar: ADMINISTRADORA DU- Ihões a combinar. Tel. 38-0007.
VrIVí?R„5• AJ Rua ^varo Alvim TIJUCA — Vende-se apto. fimní 31, 89 andar. de construção com 1 q., 1 s.,

RUA ALZIRA BRANDÃO —Ven-
... ,.._ ,., . „., «o aptos, a 22 mil c| 50% fin.

12174 2500 banh., coz. e área". Ver Ha Rua Aceito Cxas., IPEG etc. Ape. cl

— Transfiro financiamento de }?"& Pr"»;^,r*!t;«5,M mt^ Vendai K;"Absalío - Creci 1015 <«. TK BEBÉLO. 
ótimo ap. de 2 ats;.'sla. ba- de ^F** m&- C.L.C. — Com- _ Ay. Nova York, 71 - gpo. CENTRAL _ Todos o< Santí'¦ ' " - eVtlW--'mm- panhi.^^.dora.d1ÇonaomI. SOI - Tel. 30^724.. «*'¦¦*» «r.»^

cli H2. Tdi síSm ABOLIÇÃO.-. Rua Bernardlno ftodtnclu. Sinal apenas N<
Sí22* ' ¦'¦ - de campos - frente, vazio, » p/ 3W.00 mensal 150,00 total k3I"18<8' andar, pilotis, l qtoa., sala, co- «.000. — ver Rua Conselhei
MOTIVO VIAGEM — Vende-se zinha ampla, banheiro, dap. de Agostinho 55 c| 10, fundos ií
cuia com 2 qs., sala, quintal empreg., área de serv., todo Tratar Av. Rio Branco 101 «a
dependências, na Rua D. Maria pintado a óleo. Preço: U ml- a| 1309 — CRECI 132

nht de laxo em côr e deps.
compíetas. Rna dos Andrades
2» sl407. Tel.: 23-3368. CRE-
CI 286.

41. apto. 2 cl NCrS 10.000 sinal, Vendas exclusivas WALDEMAR A VENDA » 150 - Casa dèlüxõ Uruguai n9 300-302, apto. 421, «la-. * qts.. coz., ba., qt. e WC ÍO.OOO.1 sendo NCr» 12.000^ de PLAN — 33-0922 e 82-1837
saldo 4 anos. Ver: 8 às 9hs. Alu- ÇONATO. R. 7 Set., 124, 8.». T. centro terr. (24x60) Tljuca bloco B. Tratar pelo tel. 47-8532. « criada área c| tanq. Trat. c| entrada e NCr| 8.O00, à combl- CRECI 480.—- ™.„„„_m^™ «-8000 « *x#,M S«„„ rnm B Vdo. V troco c/2 garages p/(4 CASA - Vendo ótima com pis- foenggLAaE. &Íg»tWlt "- 

"'A"«™" " »™«— 
carros) ,aIa0..haU, copa. coz. dna em-centro de terrenfiíde ft^«904 M• ê?w£ rnlbanhr 3 qts. 2 varandas, salão n,30 por 70. Preço 80.000.000, na . cr 80

«ado. FRANCISCO TORRES, —
63-4133 (CRECI 26).
MARACANÃ — Apto. 2 quartos
• dep. completas, vazio, frente,
vende-se. Av. Paula e Souza,
175. Ver e tratar tel. 34-0880 c|
proprietário.

ZONA INDUSTR. 2400

ANA NERY — Vendo p/ Indús-
tria ou Comércio, o terreno e 3
casas da Rua Ana Nery 548, sen-
do uma de 2 salas, 4 quartos e
depend. compl. uma de quarto
banh. e cozinha, e uma de 1 sa-
Ia, 2 quartos e dep. (Entrega-se
vazia). Tudo por apenas NCr?
37.000,00 com entrada de NCrS
12.000-d restante em cinco anos.
Ver no local com sr. Alberto
de 14 horas em diante. Tratar
eom MARIO PAIVA. CREa 145
Telefs. 31-2972 e 31-0881.
GALPÕES — Recentemente
construídos na Avenida Brasil,
com 420. 490 e 550m2. Próximo
a entrada da I. Governador. —
Tratar R. México, 41 — Gr. 801
— Tel: 42-8710 — CRECI 630.
GALPÃO — Vendo Av. Subur-
bana 3.998 — Del Castilho — ..
17 x 40 — Tratar: 42-4516 -i
CRECI 1036.
ÁREAS p| indústrias — Vendo
Inhaúma 28.000m2 — 50.000m2 —
Irajá 19.000m2 — 15.000m2 —
3,800m2 — Pres. Dutra 50.000 —
100.000 — 200.000m2 — Bandeira
40.000 — 100.000 — 200.000m2 —
Petrópolls 3.000m2 — 16.000m2.
Inf. Av. Rio Branco, 81—1105
(CRECI slnd. 628). 43-7445 —
GAVAZZI. '
OOLPOES — Vendo Inhaúma clS00m2 — Benflca c| 2.500m2 —
Caju 1.800, 5.000m2 — São Cris-
tóvão c| 8.000m2 — 9.000m2 —
Av. Brasil 1.200m2 — Ilha da
Conceição 1.500m2. Inf. Av. Rio
Branco, 81—1105. (Slnd. CRECI
628). 43-7445, GAVAZZI.
CAIS DO PORTO (Depósi-
to) — Vendo R. Pedro Al-
ves — Prédio novo recém-
acabado terr. 5,5 x 66, tér-
reo e 2 Fav. aprox. 55m2.
área eonstr. podendo aumen-
tar p| 800m2. Preço 
170.000.00 financ. 3 anos. Tr.
L. Carioca, 51602. Tels.: ...
32-5066, 42-9917, 29-7108 —
plrson Cru» — CRECI 45.
TERRENO — Zona Industrial —
R. Carunâ, Cordovil — Vendo
área de 40 x 35, luz, força e rua
Calçada. 20 mil. 57-1661.

43-8000 e 43-8700. Slnd. CRECI 5Informações também no local.
MARÉ E BARROS — Ayto. 3
qtos., 2 salas, dep. 160m2 Telefo-
ne 48-9391. 73152 2500
TIJUCA — Rua Henry Ford,
87]403 — Término eonstr. — 2
quartos, sala, banh. soe. cozi-
nha, dep. empregada. Ver no lo-
cal — Vende-se bom preço —
Tratar IMOB. VELMA LTDA.
52-3086. CRECI 850.
CONDE DE BONFIM. 1178, ap401, chaves porteiro" Sr. CabralFrente sala,
zinha grande,
gem. Vazio :
comb. 2 anos,
Tels. 22-5722,CRECI 159
Y. FORTE.
TERRENO —
Rua Visconde
1.500 m2, plano —
e 43-7522 — 

de festas, churrasqueira, depcln.
P/empregados, gde. lavanderia,
jardins, quintal, e mais 1 apt.vazio p/hóspedes. Inf. e chaves38-4031. C/o próprio ou n/TER-RITORIAL AMAZONAS. 42-9842e 52-1512. Creci 743.

25525 2500
ALDO MOURA LTDA. —
Vende apto. tipo casa. RuaProf. Gabizo, 246. Financ

Barra da, Tljuca. Tel.: 38-6687.
MOURA BRITO, ap. ótimo c| 3
qts., s., b„ c, garagem q. emp.,
luxuoso, peças claras. É de fun-
dos, p. entrega Imediata, edlf. 8
apts. NCrf 45.000, c| metade á
v. s. 2 a. Gomes, fones 54-2955
e 38-5450. Creci 1.114.
GENERAL CANABARRO, 38, ap.
3 qts., a., b., c, q. emp. Alto
luxo a óleo. Ê jle frente, e p.

CT 80.
TIJUCA — Cobertura — Ia. lo-cação sala 3 qts. dep. emp.
grande terraço garagem tratar
eom Bernardo Barbosa T. 27-9154
Sindicalizado Creci 37.
TIJUCA — Vendo mag. Palace-
te 3 pav. centro de terreno líx
47 — L* pav.* jardim 8 qts. 2sls, var. lavanderia 2 banh. soe.
dep. comp; empr. quintal va- URCA — Vendo magnífica real-

n? «0,'eaia .1, vazia, por NCr» Ihôes financiados. Vlsitaa: ÔRBI- VENUK-SE - Casa cl 3 ouartSr'
!!.,*^lM1^loWU,.d,• Wt» aPSS.

....... .._.„ cal horário *•8 — lo — 16 — sa-ENCANTADO -» Casa ç/6Umo horas. Preço NCrl 30.000,00. Rua;aspecto - Rua Pedro Domlngues Dr. Jovlnlanq 261 _ Madurei™— S qtos., sala,'copaJcozInha, ¦todos èm sÀVwfta'""-««ÜStva^dajia frente, JaWlm. quln- ™»2* 3* S*?*?JLrJS*ÍB
tal, banheiro, etc. ViaitM: OR-
BIPLAN: 31-0923 ,e 63-1817 —
CRECI 480.

nar, próximo a Praça SaenB
Pefia. Ver no local, casa 8 com
D. Marlqulnha e trat F. SAN-
TOS IMÓVEIS. Fone — 22-0581
ou CETEL — 96-1751. ou Gover-
nador lS ligar 06 (aceito pro-
posta & vlsta) — CRECI-605.

ae casa e| 4 q, 3 s. garagem eté:em centro terreno. drVjo, da

í!' .?!? _Ru» Domlnfoi FreirerjBr. VVAtí,
URCA 2600

A prato ou troca-se casa vatla 73. Entrega Imediata. „. ..«_
(nova) centro terr. c/ent. vi 36-4068 dai 9 73 1» 'át 

dlaacarro, Jardins, saUo, S qtos., va- úteis, • t"
randa, dependa. Est. Água Bran- VEUno — m «*». Wca, 4960 - Tr.t. hoje 38-4031 V"Jg° ~ "O«Ç«;»• 

;r43-8941. Av. R. Branco. 181 a/ %*^* ncJA1BvS'»t*f 1,,,
3019 - OREÜ 743. M/18 hi^^^*^ ¦

• 15 anos. Caixa Econ Sinal .Í5™. E^f »,„. ' mm !?•• f™'! '¦' P»T- »«• »«¦ dência com piscina em centro de mAfmirtA—tStSZíã . remte. ^.^-«.L ¦  -' -^
qt. separados, co- 11 milhões VcomhlnàrSa. ífÍÍS*VÍIS^iSÍ i £ NCr* «o • p lestas var. terr. e banh. terreno que mede Í.200 mt. Pa- 5.IAC5^Í T Vtf^mííí^ísi ™W*NO na Piedade - vinlhan. compl. gara- la 40tM L/Jífi. r$?\T%5? .s|«,JÍnGom5?r; «"o. -eonstr. 5 anos - Próx. ra família de alto traUmento ou H&*ES5l iJ5íaioMm *I ^»-, Ver à Hua . Jequlé. 3U.15 à vista ou 18 .'A hSfiPl í?f- dePs- e,mP.' TesV s*r?»" • S*-™0. ~£'ecl Paulo de Frontin - 140.000 cur- embaixadas. Preço 1 mllháo de *£&** StâJF^SflnZ S! Tr»*ár' Rua Pereira Nunes 3» ?

TelsQ4i asn 13157 2500 3 anos. CIVIA - TÍsv 0»: Bonfim «h J* loc. frente c| ATENÇÃO URCA - V- 2 aps. Traveua do Paço. 14 - I.» an- 152, ap. 302, 1 sala »° quart»
CRECI^f: 

43"8513 TlJÜcTT^^dTlran^e-Sp: vidor 17 (Dlv. de Vendas,*» wmgfm 170 m2^2 SK 3% 3noQts "llev*-.? "«S 
S m" "^ = ™' 3U°^ lAfTÂ 

^r,^ W
TIJUCA - Rua Aeulir n -' 21 Cí3 ^Mi%s ! dcmals ^omo^- *?**). Tel.: 22-1848 de .... 2 banh» dep. compl. Inf cor- cada T. 26-3458 Joto Qualter MARECHAL - 4 casas moder- com MARIO^pSr^l' f" %2£iL
Z wi ótimo8 a^devàsJ-3 Sndo^co' H'g'n° " "?' 4°2 %^ UJ?J^J*b*b*- «««roíi ponteiro no local dià- ^^SâS* V^S&^i WXtffc Mj^"»**
a^^3^S-l Afonso Pena. ""*¦ 

" "^A 
250, ^A 

^ *"»* «F^fl^^S I^HHftÍ^ Í^SS^SS

comb. — INÉDITA — 22-^722 VIMAP — Av Hio Branpo KB i^H?8'-ua cSPat de Bonfim dlo, ap., casa, sitio ou terreno? B •íi,.£rr'Tw, m' **?*• * °" omrrn «mfren _ v.nHn n-an. •2,1' vWWemo» C preço e con»
42-7151 e 47-1081 - CRECI 159* «r. 1013 _ Tei 52-1460 CRECI J"1*? Saens P«na. 49 andar Procure-nos. oferewmna n««l«. T. 26-3456. JoSo Gualter BBJTO «rBEIROj-- V«nd_o gran- dlçOes _ a combinar. H. M.wi"i?
— J-74 — Cor. Y. FORTE. ' 872. 

' Frente. Vazio.
APARTAMENTO — Indevassável— R. S. Fco. Xavier, 342 — J.inv. sala, 3 qtos. e dep. compl.
de serviços. Todo de frente p/R. Vise. Itamarati. Arm. embut.

TIJUCA - Vende-se à Rua Jor-
ge Rudge apto. c/2 qts., sl.,coz.. etc, pronta entrega. NCrS25.000 c/metade a vlsta. Estuda-se caixas. Tratar Alcindo Gua-

novo, 3 qts., sala, tíncia jurídica para os imóveis .... _copa coz. boa área, dep; comp. alugados. Tratar pl tels. 43-6212, ATENÇÃO URCA — Em c/t deárea tota 120 m2. Base: 50 mil 31-1101, 31-3015 — BRANDÃO 12x15 v. casa de sl., 3 qts., lu-
ÍTjil , ;«; 48-2108 — Forturia Sindicalizado — CRECI 792. gar p| carro etc. NCr» 80 m. T.Creci 1.154. wÍTnwnr ,«„"«. —,. a~ 26-3456. Joáo Gualter — Ba-

Vendo residência dê í-5?0-0?- L-?' ™~ V-enl° tuira de Souza. CREa 190

plano, com 
"frente 

para 3 ruas. bro.*~fi"s7«04/«a' >píit*'»5*i?íí''1*'
ÔUmó para lncorporaçSo. local CRECI ato. ' * TÜ' *,k3MV

ban. e coz. Fach.ar condic. slnteco e pintado.'Ver nabara 24/1214 — Fones- 22-7812
?„ 

"Jüí0, 6U c/ ° P°rt«lro. NCr» e 22-0020, c/ Góes. CRECI 202.40.000 em 2 anos a combinar _.--¦¦; * 
Tratar Av. Graça Aranha 145, TIJUCA — Vendo palacete . ., J  _....,- „UIM, rlan,„ „ ,„,„,.,„ ron^"ol-op^c-reIiT- \J^S&JfíZ $z^È$i&ã ^^^"m™

TIJUCA — venuo resmencla cie Kmnla sala imii e cor vnen
wnstrSda $ ^im2Mde ,áJ5ea P"F«CánUD"'eev.Xst.*chan:wátlcá db'b«fármtó "^°* VM «m nov- Ct***° *-m f' «•""
mil a dl alto toata^ti8 SU* «í1' R«l» Pa«»r "" »" «Im..!?.ae:.a'.w tratamento. Con>- obras. Plantas * inform. com

res. e comerciai — 26-4B65. ."53==,_—a.ffr——
SAMPAIO - Vendo apto. tipo ^«?Scuí
casa, vazio. c/\3 qt».. 3 salas. e comeTclals JS m$2 »Ü-copa-cozinha. banh. jardim falto. Im e fôrçSr^do^erclÒ

n' in.». «i "«.."«Vi» .i ™^," quintal. Tratar P. tel.: 43-8544 ..mi. .«• .i^^S?!!"^
•Ci,s?ta, SlfKfiSS?? l8*» 3«a 8 á. 12h. CRECI L007..
AVENIDA PASTEUR — Frrnte

vendo apt s. qt. tamento escola ln.t. religio- £nha 
"apío 

pTrútdoa.'m. emb. Hu„ b^. sa, prontocór, clubs. on fins p| 4 carros e ftdo que rlíríí"eTcomerciais. Duas frentes. ?- '¦— - -¦ _ti'r-Bcn
Av. Maracanã, 1546 — Cl50% financ.

rão Mesquita 743, ap. 603. Tels.
43-3370 e 39-3353. CRECI 636.
TIJUCA —.Vendo apt. s. 2 qts.dep. emp. cozinha-copa — RuaUruguai 87 apt. 602 — 43-3370 e3353 — CRECI 636. '
ATENÇÃO — Tljuca — V. na
R. Itacuruçá espetacular palace-te de 530 m2 em c/t de 15x60 ebela casa na R. Alzira Brandão
em c/t de 15x33, ambas c/gar.

TIJUCA — Vendo ótimo apto.
de frente, com 2 qtos., dep.comp., etc. à R. Agostinho Me-nezes. Aceito proposta & basede NCr$ 12.000 de entrada. Tel.31-0531. Senda Imobiliária (Sin-dlcalizado) CRECI 448.

p/vários carros — Tel. 26-3456." APARTAMENTO — Com 2 quar-JOÃO GUALTER — BATOTRÀ tos, sala, quarto de empregada
DE SOUZA — CRECI 190. com armário embutido, banheiro

„í«xo i° eonffirto. Preço 210milhões financiados. Aceito par-te em imóvela. Marcar entrevia-ta p| tel.; 34-6612, á noite, i

1 N» i!PJ?*Í fií' Sl Ônibus dentro a
salão, 3 

"qts. 
3'banh. soe. côr! u" " « 14"' w*^íib,m',»IM « 

Ü.Íh.,^»1*'^ i»FpWrW í
dep. comp. emp. etc. Nfio tem 18T" "" KMc^uílo',Jí,»,««»« NCrf i
garage. Preço 105 mllhóes cl 45 á RIACHUELO — Vendo á RUa y,.w'_y.,,r. «Jatar no local na^
vlsta, para ver marcar hora. Flac 51, terreno de esquina de ÇX.'SíuniLa*. "S10» . *••>•*
42-8408. CRECI 1018. 18 x »0. Tratar pKones 4M3U, ff>^,?„W«!«« 4*ll

p^^-jFís -"-"rrríi.te SjEgJlfe \yàSE8g,s0
,i. .„», im„. cri 24.500 pede ^pendente, 

'living, 
sala SAMPÃTo - Vendo cau cl de3STs8a? no ^•Vadl''

i- ma que é dentro do» tarrtnofifJ

gas ^90 8| 616. 46-3587
955 CRECI

compl.. entr. imed
e| O» 10.000 a prazo.' Gabriel
de Andrade. 32-7932. CRECI 61.

VILA ISABEL

iDumum,^ SAENS PEÍÍA — 98m2, sl„ 3

vo naní'rnm;m.tIIlor-trích<ílíno- «trega. Cri 30.500, sendo Cr»
«aíiíoPTiM& ' 

fe^S,taÍ 20-m- em S6 me"s «I Juro* 
"

quante fria inclusive na coz" CRBCI g'- ¦• ,

diaPS70gmlÍh«« mÍ*^S m.el° S. FRANC. XAVIER _ A Rua VILA ISABEL
ti ia ™«„ K% V,l&i;es.tf?»- °al- Rondon. vendo excelente 9te 18 meses. 29450 2500 apto. novo, pronta entrega.

íini& m*rmore- * <lt«- 3 banh. qtos. aala, demais deps. c| quü*46-7922 O 46-3204. CRECI 322 • ' » -

2700

ATENÇÃO - Alto da Boa Vista l&^X^P^â^. 5'.' «>»• aeP' W** »«o- *«»isnao canta, COPEC. .....2&53SSSS2 saraSwSaS* E'r„S;??I»vS ""«T
construção c/t de

5.300 m2 c/ 2 salas, 3 qts. 2banhs. soes. depends. compls. TIJUCA
28-1398

, „ . , .-  Vd. pto. final obTaetc. Parte fundos quase pronta. — R. José Higlno n.o 91 — apto.NCrS 80 m. Tel. 26-3456 — JOÃO 401 — de frente _ de- sala —
2nA¥Fm „^.otB±TUIRA DE 2 <»uart03 -lanh. coz.' - áreaSOUZA — CRECI 190. .; c/tanque — deps. cmpgda. (ele-
HADDOCK LOBO — Ap. pronto vador funcionando). Visitas no T'^:.n/ cala o «?„,. kn.u _^_  lopfll. Vrttort irarn Aa Wf**t*e «)1 ¦¥4*fW

tal, jardim. Entrega imediata, onde tem placas com eorretorest
Ver Hua 3 de Maio 137. Chaves Todo* os dia» Inclusive aos do»'
R. Cadete Polônia, 644 c| 4 daa ff"*0*. Damos conduçlo grá«>
13 às 17 ha. Tratar S*ROIO CAS- ^^f»^,«^i'ufW J*o» tilSil
TRO. R. Assembléia, 40, 12? ^I^.^^J* »•«» *•<*
and. 81-0888^31-3629^0 32. Ç&ifiLTn .W. 3SW.OSVALDO CRUZ, — Vendo - CBECI 333. ™"°'.

Vendo terr. ocupada a| contrato casa c| sala. cÃSCÃDnRA — Vendo «¦"¦*,celente 8 x 36 c| casa gde. totalmente 3 qtos., varanda, copa. coz. banh. jçrnanícàirdoao. »B Mlmoa a»&
»„a „*„,,,  ,- i<8' 81' lindado. Maiores inform. e área furtada c 2 qtos. Entrada JVSi^S^a. banh m?. ÍÍS'RUA PEREIRA SIQUEIHA - Ap. 9 qts. por apenas Cr» 22.000. _ visitas tel. 25-7296 — CRECI 197. pl automóvel c frente 2 ruas. emprega^ ocuo al^ontr PrSSaí'¦¦¦•-¦ -. .?- vendo também outro na Rua Ver AtUa Silveira 147. Tratar a partir de NCr» 14 380'cl S^S.'Pereira Nunes de 11 x 45 c| ca- SÉRGIO CASTRO. R. Assem- 4 vista e o restT fac. o flnane. •

sarSo ocupado, podendo entre- bléia 40, 12.° and. 31-0898 em, 3 anos, Vér os apt0», 401 • '
gar vazio na base de NCr» 46 31-363», CRECI 38, 401 e tratar à Av. Rio Branco.

._ m" S! P"rte "nancladn. ENGENHO DE DENTRO ^^ l^-^^i-SS» *;
c| varanda, 3 salas, 4 qtos. 3 CASA tipo palacete grande luxo Vendo um apto. 3 qtos. sala. slnd *>«lcr — uuui

— Tels. 52-8347 e 22-2499. CRECI TIJUCA — Boa residência —
348. Vendemos-em centro de terreno

TIJUCA 2500

c/ sala, 2 qtos. banh. coz' dep" local. Preço raro de NCr» 21
emp. garage. Preço e condições m11 c/ Parte facilitada. Tratar
c/ HERMANN DE FARIAS Av- R Bco., 151 — 4.0 andar
CRECI 536 — Tel. 52-4453. — s/403 — Tel. 31-0831 (CRECIdAR\
ALDO MOURA LTDA^ tem ^„T-r^r
comprador p| o imóvel de TIJUCA — Terrenos — R
V. Sa. (mesmo alugado) so- ?om P»st?r, próximo Prç. S,

Bi'.", at s»n «ns~ vfnv.1*»!!.? 
' nnnns. soc^cop», cozinha, 2 atos. t,:'""u «>»«<--«>« ia«J vemio ou ueps. «inipi. «iiujre«auM, nrne —-^... 

c/tanàáé HnS^tii^í5A**fWl de-imp.. ejc. Terrena ibxSÒ troÇ? Por caia menor ou apt. alvenaria pronta. NÇr». 35,000,00 >CASÇ^rjRA-R^ Narvsl ü-Ç/ianque, linda vista. Eivtr.;u. ASSSsiii Jpto LvTliúS c li mull° facilitado' detalhes combU sinal 5.000,00, saldo 60 meies pré- , Oouvea. 38» 6 XvBa.^tá 5»eMWvenda: IMOB. RIBilRO * ««W, W*f$f ggjj 
«U na, tel. 82-7742 ou 31-311», çoTSrWP»WAv. Rio Branca 188 te dè pagamento. IMOBrLLVRU "ANOEL ou SOUZA. s> Monienhor Jertnirno. 3». Inf. 8,0%ÍS^,8Sâo 

,»„ e0"10- ThSdUllti,'" CARRILHO,— Tels. 4.1.M7» VENDEMOS apt. grande pronta BERGAMINI — 33-4969. TíJSt^ T* R" ™- •«<?
entrega a Rua Vde. Santa lia.- ¦_. ¦_•_.. '.'.MM1' ihw23-3412 e"3*4360. CRECI 163

Í7IJUCA 
— Cobertura alto luxo,

Inda vlsta, vazio, edif. novo.
Vende-se c/ salão em parquet
paulista, parede em lambri, sala
de almoço em mármore,' 4 qts.
atapetados, 2 amplos banheiros
em mármore e azulejo 11 x 11
até teto, depend. empreg. gran-
de área descoberta c/ 20 mts.
de largura, ampla garage etc.
Diversos armários embutidos,
pintura a óleo, acabamento lu-

licite-nos e faça um bom
negócio. Infs. na Seção de
Vendas, Av. Cop., 583, 8.°
andar. Tel.: 37-9471. Avalia-
mos em qualquer bairro —
CBECI 353.

GRANDE E LUXUOSA reslden-
cia, 'casa 14 (não é avenida).
Vende-se na Rua Uruguai n.°
488-A melhor local da Tljuca
próximo à Rua Conde de Bon-
fim c| 5 quartos, 2 salar, es-

Jtuosisslmo e c/ o que existe de paçosa cozinha, luxuoso banhei-
mais moderno. Ver diariamente ro social, duas varandas recrea-

Pena. — Vendo 2 lotes jun-
tos, com frentes para duas
ruas, local residencial e
aprazível, com área total am-
bog 187m2., entrada de NCrS Ap. sl
12.500 restante em 40 meses
sem juros. Para ver, infs. beiro ltda.
Diariamente no horário de co 18s
9,30 às ll,30hs pelo Tel.: ..
48-1834 — WALTER DO
AMARAL — Slnd. — CRE-
CI 695.

— Gr. 523. Tels. 52-8547 e22-2499. CRECI 348.
TIJUCA — Vendo ótimo ' 

~~ 
V V"' bei, 2"is, ap. 604. Preço~8Ò7o«M»apto. de frente sala, .3 «tos. ALTO DA boa vista — Ven- financiada ou 25.000,00 4. vlsta.

e dependências completa». do magníficas residências em Ver no local e tratar direto c|
Rua Campos Sale». Aceito centro de terreno c| piscinas SÇ,n*Tlli?.ra» Av* Pr,i' VM«U'
menor e outros. 36-1700 acabamento de alio luxo. Tra- *•" 'I 801- .
e 32-9354 — Alvim. ÍSÍi^a0,1,0. CAf T,15a "• As"""- RUA VISC- STA- ISABEL, 174-AbléiaJO, 12.» and. 31-0898, 31-3629. - Apt. 101. Frente. Vendo cl

CASCADURA — Vttido re- VENDE-SE - 3 casas em te'rr#»,f
sldéncl» dnplex de luxo, va- »o « x M todo murado. Valor»-'
tia, ns ru» Cerquelra bal- íí^&S&fflS&fJ N£» fc*j

diante sinal de NCr 16.000,
29-9469. E. F. Tavare» —71875 - 2500 CRECI 22. 6aia 1 ¦**. 4.» -„-» -,. ,„. —  -- - -

RUA JOAQUIM PALHARES ' „„„„ , t emb., nrsge exclusiva de* vS g C8801 *'1MAp. sl. 2 qts. dep. fte. vazio. COMPRO s lnterm. aps. de 1, «ualauS hora^ Entre». (^«ílV Ent. 12.000. venda: MOB. RI- »« 3 qts. pref. c| gar. mesmo ta 30 mUhBea'elio J vW. mBEIRO LTDA. — Av. Rio Bran- alugados. Valor real nl cll.nt.». í!' Síím.uh?fs_cl. \° * $**> ?°
42-8408. CRECI 1018.

Av. Rio Bran- alugados. Valor real í| dientas". ff flnsnTSl 
'ãixÁ 

." SSGr. 523. Tels. 52-8547 ROBERTO. 33-0ll6. CRECI 482. ¦- -I?--an5.'-?l-Câ!xn • 10 «°mD'
22-2499. CREOI 348. ' i "„„.

TIJUCA — Vdo. sl. qt. conj. frte.
50% íac, Tratar G. Dias 89 s
602-A. Tel. 52-0952, 82-5581 —
SOARES. CRECI 978.

i R. Conde de Bonfim, 645 ap.
C-01. Tcl. 58-2825. Tratar c/ So-
hral '& Cabral S/A. Tel. 57-3448
(CRECI 741). Preço NCr$ ....
120.000,00 sendo 60.000,00 em 18
meses. Aceita-se apart. menor
como parte pagamento.
TIJUCA — Rara oportunidade!
Vendemos ótimos apartamentos
para entrega em setembro deste
ano, Grande sala c quarto se-
parados, banheiro completo, co-
zinha, área de serviço com tan-
que azulejado. Ver com o pro-•prietário, na Rua Gonzaga Bas-
los, 233. Tels. 23-0216 e 23-1330.
TIJUCA — Terrenos — Vendo
com 12 por 125. Preço 12 ml-
Ihões, .21 por 30 preço 18 ml-
lhõcs, ponto excepcional. Tel.
38-6887.
TIJUCA — ANDARA1 — Ven-
do vazia, ótima casa duplex. c/
3 qtos, 2 salas conjugadas, ba-
nheiro social em cores ótima co-
zinha, lavanderia, WC emprega-
da e área. Ver à Rua Leopoldo
622 c/ 5 (chaves na casa 12),
tratar tel: 22-4163 — Celso —
CRECI 610.
TIJUCA —A IMOB. LUIZ
BABO vende resid. c| pisei

tivas, jardim, ótima garagem,
quintal c dependências comple-
tas de empregada. Estrutura só-
lida para construção de mais um
pavimento. Preço, condições, na
própria casa que pode ser visl-tada das 8 ás 18 hs. c| Feman-
des CRECI 400, podendo os pre-tendentes entrar junto ao n."
468' da Rua Uruguai. Tratar cm
nosso escritório à Rua da
Quitanda, n.o 30 — 2." andar,
conjunto 209. Tel. 52-2899 das 9às 18hs. -.
TIJUCA — Vendo á Rua Gou-lart, esq. cl Beco do Ico, cm
prédio de 3 pav. 2 aptos. p|and. ambos de frente, vazio e
alug. s| cont. c| 1 s. 2 e 3 q. b.coz, dep. emp. etc. Preço deNCr$ 21 mil a NCrS -10 mil c|50%. facilitados e 50',i financia-
dos até 24 meses. Ver no local
e tratar e| V. LIMA. Av. RioBranco 156 sl 1.804.* T. 22-0387
Slnd. CREa 90.

TIJUCA — Vende-s* apt9 3 qts.
sala dupla e demais dependen-
cias em edifício de luxo prontaontrega. R. Haddock Lobo n.9
379. aptv 602..NCr$ 52.000,00 c'
metade i vlsta. Tratar Alcindo
Uuannbnro. 24/1214. c/GOES. Fo.•¦¦cs: 22-7812 e 22-0020. Creci 202.
TIJUCA — Vendo 

~dõls~apãrtã"-
mentos prontos, novos na RuaPaulo Frontin, outro na Usina,
com salSo, 3 quartos, dep. com-
pletas e garagem. Excelente. 50%
fin. Sá Freire — (31-0497) —
CRECI C88.
TIJUCA — PIRES E SAN-
TOS S. A., oferece aptos,
próximo da Praça Saens
Pena, em rua estritamente
residencial, cm centro de
terreno, composto hall, sa-
lão, i o tos, cl arm., 2 banh.
soes. copa-coz., garagem
etc. Construção de luxo.
obra acelerada. Inf. 31-2920
— CRECI 829.

i.' nu» oo juaioso mi apto. «,»ia i»iiãíi.í.-t"í íèmfn '—zl
:| 

cqomnt0Tratar,pPcaC^'íha' '«** «^^tS. comp. Tratar Pça. 15 No- horas, no lnonl M»l« Zi tJ,

APARTAMENTO — Vende-se
vazio,'Rua do Matoso 307 apto
204 cf
banh
vembro 38-A s| 51, AZEVEDO
ou tel. 27-3920. 
TIJUCA — Vendo, R. Pereira
Barreto 14 apt. 302, frente, va-
zio. Ver local. Inf. Av. Rio Bran-
co, 81—1105 (Slnd. CRECI 628).
43-7448. GAVAZZI. 
TIJUCA — Casa, Praça Saens
Pefia — Vende-se por 60.000 cru-
zeiros novos a casa da Rua Ca-
maraglbe 28, 6 quartos, 2 salas,
copa, cozinha e garage. 2as. 4as.

TIJUCA — Ap. com 3 quar-
tos, sala, dependências e ca-

VILA ISABEL — Prédio asso*bradado e benfeitorias, 4 RuaConselheiro Otavlano, 24, comsala, três quartos e demais da-
pendências o porto habltávcl, se-rá vendido em leilfio judicial

horas, no local. Mais Inf. tel.52-0233.
CASA 2 pav. — SalSo, 3 qta.,copa-coz., varanda, etc. Junto à , Ver na rua Cerquelra DsltroPraça BarSo Drumond. NCr» .. **
39.000 em 2 anos. Fosse imedla-ta. Rara Oportunidade! Tela.

CASA de luxo — Vendo, boni-
ta e confortável de 2 pavts. ter- MARACANÃ — Vende-se aptos"reno 12x32 4 Rua Delegado Car- frente, com sala, 3 qtos, 2 ba-valho n.» 96, na promessa NCrS nheiros sociais, dep. compl. —
60 mil — Visitas telef. 48-5477 vaga carro. Alugado sem contr.— F. CORREIA — CRECI 631. Apenas NCr$ 10.000 entrada,

restante bem financiado. Tele-TIJUCA — (Perto da Pç. S.Pefia) — Vendo confortávelresidência de 2 pavimentos
fone 42-4804. CRECI 1166._

Ven-ALTO DA BOA VISTA
nn luvn n Run Mnrarhnl terrac0 c> 50 m2, estilo moder- de-se NCr» 80.000,00, boa resl-nu, luxo, o i\ua MQrecnai no> vazi£li acabamento de luxo, dência em terreno 20x53, 3 quar-
TrOITiDOSWky, 99 D 130 mil. dormitórios c/ arm. emb. co- tos, 2 salas, etc. Pequena pis-'¦¦ rl pa, coz. garagem, etc. Entr. 42 cine. LUIZ HACK 36-4222 ou

milhões: Rest. facilitados. Tra- 38-4366. CRECI 260.
tar c/ D. SÔNIA, tel. 58-3287.
TriTTf» *r * "JUCÁ - Vende-se NCrS ....TIJUCA — Vendo apto. am- 24.OOO.OO casa em vila de 3 mo-

TIJUCA — Salão, 4 qtos., p/entr.13 meses. Maracanã, 1341. NCrS
58.000. ARY BRITTO S/A - Infs,
FRANCISCO TORRES, 52-4133 —
(CRECI 20). 
TUUCÃ — Salão, 3 quartos, 3
banhs. ter-jço. Cobertura luxo,
NCrS 67.000. Pça. Lamartlne
Babo — FRANCISCO TORRES52-4133 (CRECI 2f).
COMPRO ap. peqTliago-* vista
para clientes. Resolvo rápido.
Tel. 22-5893, 30-7696 - OLMIRSem intermediário, CRECI ...
1012. 3212 2500
SALA COMERCIAL cl banheiro
e kit. Junto à Praça Saens
Pefia. Tratar 57-4940.
CASA — Vende-se % mor.
uma frente — vaila (reforma- ._„  . „__..„.. _
da) — fundos 2 pavimentos Ras, pelo telefone 43-0251
(nova) res. e proprietário: —
Base 75 parte financiada (náovendo ««parados):— Rua Pe- - „¦. .¦¦ . - -•¦  „, „„«reira Nunes, 306 — Próx. Pra- ra?*l Estrutura pronta, em VILA ISABEL — Vendo apto. CI 189.
ra Saens Pena.
RUA MARQUÊS VALENCA 69Tap. 201 de frente c/al, 2 qt edeps. completas. Financiado: —
Tratar 52-39-22 e 52-3311 comJ. Adival. Creci 692.
AMORA IMÓVEIS vende B. Mes-
quita apto. sl. 2 qts. gdes. deps.28 mil e outro 2 sls. 3 qts. 40mil. Inf. 28-3196 e 32-3115 —
CRECI 178. 16729 2500

MADUREIRA — Com 10 mllhóes''ou menos — Vendo rtildênclar
de luxo vazia c| 3 qts. aalfo: :
garagem, em grande terreno. --
Tel, 42-6772. CR1CI 107», -d)

BANGU — Vende-se baratoi^
no alto, NCrl Í00, de sinal, ^"«iJS0 »• Çl «>• de entr. ftt'saldo em pequenas presta-

ANCH1ETA — Vende-se lo-
tes de vila, 11 tnts.de fren-
te p| 9 ints. de fundos, terre-

ções. Ver na Estrada do En-
tenho NAvo, 37S, janto a
estação.- Trat». Tel.: 
29-9669. E. F. Tavares —
CBECI 1.109.
CASCADURA — Vendo aps.
novos de írente, 2 qts.. sala
etc., vaia p| carro. Aceito
Caixa c| sinal de NCr) 5.000,

500 mentais a|" juros, edifício"com 4 lojas e 2 aptos. Prédio da'**eequlna. Ver á R. Min. Arjl^Franco n.° 816, ótimo ponto. -*„
Tels. 31-2851 e 31-1621. CHECI'
ffi ' 0?
RIACHUELO — Vendemoa óti-mos apartou, c| hall, sala, 2 quar-"'tos, coz. banh. Ver Ru» Vítor ;Meireles. 1 apto. 201 frente. *»•)
BARROS FILHO & CIA. LTDA.
(corretores desde 1936). Av. Rlo.iBranco, 108 grupo 801. Tel». .,,1.42-1040 c 42-0812. CRECI 805. -,f

52-2809 — 52-8251. IMC CRECI677.

Sr. Santos.

centro de terreno. Ver Rua
José Higino n» 340 ap. 504.
ótimas condições. Entrada fa-
cllitada NCr$ 187,00 mensal!-
dades; NCrf. 480,00 de 3 em 3
meses. Tratar na Trav. Jal-
cos, 24 - 101. Tel.: 54-021!}.

ALTO BOA VISTA — 7.740m2
florestados, 104n-.2 frente inicio
estr. Vista Chinesa. Estudo ofer-
ta c| pagto. á vista ou fac. —
57-9074 (Resl. Cop.) ou 22-9100
(Esc). Eng.» TITO LIVIO —

n.° 446. Tratar na mesma
rua n.o 408 — TeL: 29-9469 AN„,„™.—. E. F. Tavares — CRECI ANÇnffiTA — Vendo urgente 2—¦ b. r. lavan-s vnuvi. préd,0 compo,to de 5 bonj • 

f,
l,IWl tamentos e prédio residencial ni '

VILA ISABEL - Vende... *% «^.«S^rJWlff ^'S^V.^reno 18 x 44 gab. S pavimentoe, «• «•« •««» <°m **">* e *«- Maeaiba, 255 apto. 302. Tratar
T»hí,d0»edi,f,'Rí-5,vl1,,!iStâ- x0»'4COm 8s2SP'-.-to • R"« Buenos Aires, 144| «v"rIsabel, situação privilegiada — construída 340m2., em final mauricio, ',' .™?-*-f'r
^el1or ".í-í?.»0-"1* ^í00' *»" *e Gonstrueto, Rua Itemara- MAmtPTrml 1—; ' '•
Ur tel. 28-0154, das o ás 17 hs. ti 322 Tratar Imobiliária MADUnEInA - Apsrt.». pron-

S«»i|W.MMt«^riW? tos para entrega imediata. Ven- •
Meier. Tei.: Z8-7886 — luis,- demo, 4llmog junto ao Snopplnf .

Center Tem Tudo, com: sala, '
hall, 2 quartos, banh. completo;',"
çopa-cozlnha, área c| tanque;.'dep. p| empregada, com ou sem .
garagem. Edifício novo com 3elevadores e sobre pilotis. ••{
Preços a partir de NCrt 20.600,00,
com 60% financiados em 3 anos.,
ou a combinar. Ver na Rua Mav.ria Lopes, 276 em frente ao Via-.-duto. PREDIAL COLISEU. Rua.*
México, 168 gr. 305 — 32-4583. .
CREa 44. *''

luxo, linda vista, entrega vazio.2 salas, 3 qta.. garagem. Preço e S. FRANC. XAVIER — Vende-
condiçfies a comb. Teodoro da mos ótima casa tipo apto. em
SUva. 317, apto. C-02. Tel. 34-6469 mod, conj. reaid. de sala, 2 qtos.ou 32-6532.

SUBS. CENTRAL 2800

etc. Preço 22, Aceitamos Cxa.
IPEG c| peq. sinal. Ver á R.
Nazárlo, 31 cj 7 apt. 201. Tra-
tar na CIRAL LTDA. — Barata
Ribeiro,. 428 loja. Tel. 36-6303 —
CRECI 876 e 900.
M. HERMES — Urgente. Ven-
demos c| apenas 3.U00 entr. e

pagto, em 3 anos. Ver ho-
je. Tels: 31-2851 e 31-1621
— CRECI 466. Corretores,
advs. despachantes — 20

TIJTJCA - Rua Maria e fcar- ,„„„„¦ros. Vendo apt* com sala, 2 CRECI 1099. Compra e venda
otos, depend. como. empreg. °e casM vazlM e terrenos.

Ma&-£^i«2B,-3%! TIJUCA - Vende-se bom apt.
de frente A Rua Pellsberto Me

pio de salão, 3 qts, 2 banhs, radias, sala, 2 quartos, b. coz.
copa-coz., dep. e garage, íl- e,c- LUIZ hack 36-4222 ou

anos no mesmo endereço — nal de construção. Ver dià- 38-4366 creci 260. _
1 ° Marco 2o nndnr riamente à rua Uruguai, 479 TIJUCA — Vende-se NCrS ....i. março, o /.. anaar. d>g 13 &g n hg ftAÍiv 45.000,00 prédio ^ntigo com

OCEANO IMÓVEIS. Av. Rio muitos cômodos em terreno 10x48

28.000.00. Dou vazio em 60
dias. 32-7793 — CRECI 621 nezes 31 esquina de Marls e Bar-

ros, com boa sala, grande va-randa, 2 quartos, banh. cozinha
e dep. todo pintado com gran-des benfeitorias e com financia-

DEL CASTILHO — Vendo óti'
Tí t£ü?no.,!r4í- <-e *"***• p' 1 »wõ'ef alüJSèr aptos, prontosAv:.?ub:..?Lduas.CM.MH.ma.cl de sala, qto" (aep.) «te. Preço

8.000. Ver na R. Américo da
Rocha, 1181 c| d. Iracema e tra-
tar na CIRAL LTDA. — Barata
Ribeiro, 428 loja-. Tel. 36-6303.
CRECI 8761900.

TIJUCA — IPANEMA — Troco
apartamento de 2 qts., sala, co-
zinha. banheiro, deps. comple-
tas, em Ipanema, por apto. de
3 qts. etc, na Tijuca, pagando
diferença Cx. Econ.. Tcl
47-3364.
TIJUCA — Vendo R. Andrade
Neves ap. s. 2 qts. coz. b. acei-
to Caixa, B. B. IPEG. inf. ...
38-3587^0. manhã KURI e 42-8401
ARNALDO 42-8404 R. Araúfo P.
Alegre, 70 s| 215. CRECI 741,
TIJUCA — Vendemos ap. 3 qt.
sl. deps. garagem vazio NCrS 31
mil. Tratar na "BRILHANTE"
Hilário Gouveia 66 gr. 516 —
87-5187 e 57-2086 CRECI 243.
VENDE-SE ou troca-se aparta-
mento 2 salas 3 quartos e de-
mais depend. Rua dos Artistas 12
ap. 302. Maracanã. Ver no lo-
cal, tratar á rua Afonso Pena 66
ap. 509 ou 2a.-feira, tel.: ....
82-6413. Sr. Fragoso.
TIJUCA — Vdo. conj. banh.
coz. banho. emp. área. Conde
Bonfim, tratar O. Dias 89 — s|
502-A. Tel.: 52-0952 — 52-5581 —
SOARES 978.

70347 2500
TIJUCA — Apartamento de
frente de Sala, 2 qtos. dep.
completas e garage, em fi-
nal de construção à rua do
Matoso, 171. Preço total —
NCr$ 28.000,00. Inf. OCEA-
NO IMÓVEIS, Av. R. Bran-
co, 108 rr. 903 (CRECI 943).
Tels.: 42-7602 e 22-9690.

S» V^ V,1,(CRE- 
¦rrataRrUnaMmreisamaAmRu1aanrl;0^

2C2-9M30)--TòkECI90423)e. "' 
cr"eWoCK ^ °U *""

VENDO NCr$ 36.000 ou alugo TIJUCA _ Ounw nrontnNCrS 320,00 ap. 201 fte. na R 'l-,U~A V«0Se pronto.

AMORA IMÓVEIS vende prox.Pça. S, Pefia apto. luxuoso c/3 qts. sl. garage etc. 45 iri!e outro c/si. 2 qts. gdes. etc.30 mil. Inf. 26-3196 e 32-3115 — men'° da Caixa. Preço e con-
(CRECI 178). 16726 2500 dlçóes com Feijó 36-7988.
TIJUCA - V. ap. 502, R. Ba-.rfio Mesquita, 218, frente, 2 sls.,
garagem. Or» 55 milhões financ.DR. DIRCEU ABREU. Av. R.Branco, 120 s/loja 22-3654 e

4 qts., outra c| 2 qts., Santos
Jr. Slnd. CRECI S34 — Tel.:
46-4698.  ,
CASCADURA — Vende-se à Rua
Ernani Cardoso n.o 72 — loja
7 (galeria) com 15 m2 — preçoNCrS 10.000.00 à vista - Tratar CAMPO G*-""?-*- ~ v«ndo ter.
TAVARES Si BOKEL, Rua do
Carmo, 27, grupo 602 — Tel.31-2195, CRECI 18.
MADUREIRA — Vende-re ótima
casa c/ 4 qtos., 2 salas, e de-

reno frente Estr. Rio, S. P. 650
m2, quatro milhões, T. 47-6343.
EST. FIGUEIRA — Nova Igua-
ÇÚ, vendo 2 lotes com casa de
telha vá. facilito, 27-0562 —
GOMES.
CASAS EM BENTO .RIBEIRO— Vendem-se 3 casas: a primei-ra com 4 quartos, sala e cozinha,

TIJUCA — Fundações iá mal9 dependências, mais Infor-
,«—I..IJ-. a- j í rnaçóes & Rua José Mauricio n.oconcluídas — Ainda é tem- 339 s/205 — penha — Tei. 30-9173
po de você adquirir num ex- - a.c. Fontes, creci 545.

pintfeiro.aa cúnhTuT^cómeVa Excelente apartamento com- 42-T330.' **" "/"fl" 
T'mti im celente local um ótimo apar- 5yií*5Ap- ~.„Ve?,do ™a no?a tendo um "dos 

quartos 5,20x3.00; vernaTslradrdo^BVrrrver^,na C Bonfim 1037) 3 qts. saleta „„,*„ J- •„,,*:„, J- :„„«, t.m.nt. ._ „_j:.í« de luxo, 2 ots., sl., copa, coz., a sala 5,20x3,90 a cozinha 4,00 melho. 1727 PREDIAL COLISEU--.posto de jardim de nvej;- TIJUCA - Vendo Rua Gua- »•"« nh.íin cm ions «. taah. «. 
jr{ 

'b^o»» «^ «,, 
•, 

^,4, g^e,, Ruá México. im£ 305. S:no, sala-lmng, 2 ótimos rjara casa nova c| 400m2. «pconais. Edifício San & $^enk'*£%^^l y^^.P.^^LJ?™ - creci 44.
Martin, Rua Carlos de Vas- tlns (antiga Rua sete) 270, ape

LINHA AUXILIAR 2900

1HAJA-COLÉGIO — Apartoa,"
quase prontos com: ampla sa»*
la, 2 quartos, banh. completo: '
grande cozinha, área cj tanque.' '
Vendemos ótimos em fase final, '•
local modernizado, avenida ai-'-
faltada, todo recurso, muita con-"
dução na porta, etc. Sinal NCrt '
1.594.00 — 3 parcelas de NCr»''*
665,00 — o restante em forma1-
de aluguel, prestações de NCrf"*
143,00. Nfio perca esta grandeoportunidade para s| família. -»,**

967.

sl. banh. c/ box dep. comp.
emp. boa área. Ver sábs. e doms.
de 14 âs 18h, Tratar 38-3053.
ATENÇÃO-fUUCA~^-T Vendi"-
mos residência de alto gabari-to. Preço 140.000,00 com 50'."„
de entrada e 50'-, em 2 anos a
combinar. Informações Av. Rio
Branco 183 — 39 ou pelo tel.
22-3737. — CRECI 256.
TIJUCA — Apto. próximo àPraça S. Pena de frente, sa-Ia, 2 qtos, banh. coz., dep. . __. . _. __ .,_.„„, „
ffigX/SHtai * Conde de Bonfim, 142. Ven- ^^Tl.Tã.lá.
SStweS. ISrada NCrt àav. JÚLIO BOGORICIN - «» *^*h&Lz

Av. Rio Branco, 156, sj
801. Tels: 52-8774 e ....
22-2793 — CRECI 95.

70S38 2500

quartos, banheiro social, co- íi-TJ?, acabamento 
pVcozinha, área de serviço %W 

~ 43-7522 - «E-
c| tanque, quarto e banheiro
de empregada e garagem.
Sinal: NCr$ 5.000,00. Cons-
trução de Kreimer Engenha
ria Ltda
local das 9 às 22 horas, R.

AMORA IMÓVEIS vende — Cel.Arlstarcho Pessoa gde. cas.i 3
pavtos. 2 salóes 9 qts. fundos
prédio c/2 aptos. sl. sep. gara-gem etc. Baratlssimo — Inf. ...

Informações no 26-3196 e 32-31*5- ^$23%,

quarto, sala e cozinha grandes,------- „„ - „ „„„„„ , com sanca etc. Ver e trator à
COncelos 123 iuntn n Prn na.* NCr* 8.000,00 de ent. e O RUa calena 77, Bento Ribeiro.COnceiOS, \li, JUntO O Pra- saldo em IS anos - Tratar _ fe,. 90.2„5 (Dlscar amM 06)
ÇO 5aens Pena. Amplos CDS. ora. — A/ Rio Branco 183, gr. o imóvel serve até para um
com living sala 2 3 e 4 503 - TeI- B2-'850 ~ CREC1 ••¦ Pequeno colégio, distando da es-whi iiriny, saia, i, 3 e 4 23ÍL taçí
quartos, dependências e ga- marechal hermes - vêndõ e_H
ragem. Sinal desde'Cr$ .. í"?"^- í«!i5E v4„c^s cas

taçáo apenas 5 minutos, ônibus
trens diretos para a cidade.

12.000,00,0 saldo altamente
facilitado. inf. OCEANO
IMÓVEIS, Av. R. Branco.
108, gr. 903. Tels. 42-7602 c
22-9690 (CRECI 943).

CRECI 178. 16724 2500

110 OOA r* *> i-ii> tuuisiiuiuiia * vuziaa — ver nuaOIV.ZOÜ, e Cr$ 175 mil Piracala, 147. NCrl 12.000. Tratar
mensais, com garantia do g &£?%&& ftincorporador Jayme Gorberg reira — (crkci 85),
e a segurança na constru- nilôpolis-^ vende, casa pn,
ção de ~'"~!~ ^"j-->-

MESON

construídas 2 vazias — Ver Rua C,A,MP9 ??^ND? — Magnl ico

TIJUCA — Compro ter. Rua C
Bonfim ou transversais ate R.
Uruguai e cm Copacabana, II-
vres e cic.^mbar.içanos. Trat.--
Kuri ató 12h. diàrlam. 38-35C7— ^RECI 6.00 e 741.
VENDO ap. cobeit. nòvc, iren-
te, J. Higino, jto. C. Bonfim,
fins de reforma 2 q. 1 s, deps.
panorâmico 25 m. 58-3463.

tijuca — Vendemos ótinvi-partamento com! H-ill. srlj.¦- na:*to seoarado, banh, c.iiri''-'j cozinha, á',!>i ei tan^"',. Ver•• i Rua Eib3Íro Guim>r3es, 18'i
roart.'* 205 — E*'.* na f.\-e il"r.!
Sfnal NCrS 3.SO0.00 — n restan-
1e facilitado á rnmMnar. —
PREDIAL COLISEU. Rua Míxi-
co. 168 — Gr. 305. — CRECI 41.22-45R2.

II ENGENHARIA LTO*

melra qualidade 3 dorms., 2 va-
randas, dep. comp. garagem,aquec. central, ter. 12x30, Rua
Maria de Lourdes 138. Vazia.
Preço 15 mil. Tratar 46-7103.

25704 2800

TIJUCA — Vendo á R. Conde
Bonfim, próx. Pça. S. Pefia —
Apt. do sala. 3 qt. 2 banh. so-
c'ais. dep. comp. c gara?e. Fa-
e? final ds eonstr. Preço 30 a
rembmar, — Tintar na CIRAL
I.TDA. B-ir.-.t.i HltHrn. 42" loja— Tcl. ?ò-6?(i",. C.r.ti-l '--000.

FSQÜINA cl 2 casas — 1 ,:0m * ....  ....... .„„ nlu„ulu, «Mn,,» „,.„,.„.TO — R Slva Gtt*m~r'* "iu- AA j r\ •. AMORA IMÓVEIS vende brtie.
Tlluca Tín'*s Clu-" 

'n"mlí 
fa- esqu.no de Quitanda,, na chácara c/casa 5 qts. 3 salões

cutados. 57-9374 ícop , ou . sobreloja de "A Econômica" mf^Tot%^í&^.

Ver no Stand da obra, ou
na Rua Sete de Setembro,

.TACAREZINHO — Antn. rie nto.
kltch., cpiiflho sanitário, área
com tanque. NCrS 80.00. Rua
Gunraru. 104 — Chaves no 58.

sitio c| 6.000 m2. Casa c| 4
qtos. e dep. mais 2 casas de
alvenaria, pinteiro e galhlnhei-ro de cimento armado. Entrada
c| eatrada calçada. Próximo AAv, Brasil. Preço de ocasião
còm pequena entrada. TratarR. México, 41 — Gr. 601 — Tel:42-8710 — CRECI 930.
ATENÇÃO - Central — Em gde.terr. c| quintal e entr. p| carro.Vendo prédio c| 2 gde. Aptos. 1vazio, outro entr. vazio em OUdias. 2 qt. qtos. 2 sa.. var., dep.compl. cada. Preço de tutio

IRAJA — Av. Meriti. Vendo 6tH'l<2mo lote de 8x42. NCr$ 7.000,00. • '
Entrada NCrS 2.500,00. Restante 1
em 3 anos. HERMANN DE FA-
RIAS — CREa 338 — Telefone:
52-4455. .".
IRAJÁ — Vista Alegre r- Ven»' É
do casa vazia com 2 qts. sala,-. )coz. banh. e gar. Inf. Av. Rio-,
Branco, 114 i] 61. Tel. 42-9599 ,— ALDtA. CRECI 584. ,.;;
IRAJA — 4 catas, edlflcadaa em;<:iterreno de 16 x 40m, da sala,/%2 quartos e dependências; e. aala, :,
Suarto 

e dependências, i Rua ,uaiba, 847 (antigo 183), serio"'..vendidas em leilfio judicial pelo, ¦
Leiloeiro Eernarido Mello, quarii.'*ta-feira. 24 de maio de 1967, agi.16 horas, no local. Mais Inf. tel.: ni
42-8203. -,',

22-9100 íEse." — Eng1? TITO LI-
VIO CRECI 1.099. Compra evende ca.aas e terrenos.

T-l ai civ //-«.- — apx- P°r 6000° * Rul c«-— Telefone 42-5136 (CRE- l^ÇH (C. Grande) Inf. 26-3196
70630 2500 e 32'3115 (CRECI "\m 2m

IRAJA — Ap. vago, 1 sala, 3 qVbanh., coz. Ver o ap. 304' A'."
•MP-in ,•! n"Mi ,1» „¦„",„'"' p",;  "_ Es,r- A8ua Grande 1525, Blo.' )
d,*m Vi tr.. »1tr-- e M.pre,s*- co 41 - Quadra 8- Chaves na -.
o *¦= n iÁ= J íl,i,»a'nente "as ap. 102. Preço NCr» 15.000,00 ch •

¦LÀ víff-2. , Ml -?rerm,es. ?• Trv. Ouvidor 17 (Dlv. de Ven- <:> de M.
e, I.0T3.

Cl 903).
J.cL¦¦0,.Vlcente• ISI3- Vendas N. das 29 andar) Tel 2Í-Í848 c>AbialSo - CRECI 10B5 - Av. 8.30 às 1800 horai. («ndlcaui-Gpo. 301. Tel. zado — CRECT 131). * I".8157 2600 70688 ase»-'
Nova York, 71
30-5724.

I
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Compra e Veada de prédios o lerrenos (Continuação) COKHJülO UA MANHA, Domingo, 14 de maio de 1967

,ÍHBÊNÕ de esquina ern
jcari ;-i- Vendo era
pja calcada, pronto paraconst., com âgnaa e lua. En-«rada NCrS l. 000, e o saldo'«m prest. de NCrS 100, slju-tos. Ver na Bus Vinhedo,esq. clTomastaa, Junto aa Ei-iradas A* Clube e Botafofo.Tratar — OFIL —, Av. Rio
jfoneo, 183, «*. 503 SL Tel.

'APARTAMENTO 
— ¦ Caráiü•wto - Vendo e| sala, 2 qtos.ratai», banh/ eonp. e áreae| tanq. Parte facilitada «em

fcO00,oo entr. Dwrtt iPpartir deVp. Rua. México, 1» Sr 705 -._
ftSg WNONI BARROSO —
CnfiGc, oro,' ; , \ ¦

JACARKPAGUA - Terreno de«qutna — 61 m. de írente —Área de 700 m2, A poucos me-troa da Av. Geremário Dantas eUrgo da Pechincha. Entregaimediata. Preso e condições ex-
çepclonals. Prestações de NCrl93,00. Tratar com.CiL.C. —Conjphnhla Lançador» de Con-domínios (CRECI 209) — suado Carmo, 17 — 2,v. —. Tels.:81-3677,8 81.1646. ¦
JACABKPAQUA — Vendo casanora^urádà, portão garagem,terreno 15x33 Estrada dos Ban-dílnurtes (Jardim Noto Mundo
»' i^L"*?^0'.,120- Chavesa. Agostinho Julla de Castro 69.-,: 0728 3001

GALPÃO --Bonsucesso — Rua
Sargento Silva Nunes h.o 411 —
Prédios de dois pavimentes com
544m2. C/ força de 50HP ««luz.
à 20 metros da Av. Brasil, qua-

.se em frente ao Posto S. Luiz.
Ver no local e tratar, a Rua SSo
João Gualberto n.° 14. B.V, da
Penha. L. do Bicão. CRECI 787.
Ag. Beblanp de Imóveis -Ltda.

ÚLTIMA OPORTUNIDADE —•
Adquira sua residência de;FRENTE V/ AMAR com 1 sais,

. 1 ^dormitório,.' banheiro social,
cozinha, área cl. tanque garage.Apenas NCrS 400.00, de entrada
e aõmento*N(^4ll0,75 ,por mês.-.
Veia ainda hoje o andamento
das) obras,, na Rua Visconde do

ILHA DO GOVERNADOR -
Praia .dás Rosas: Vendemos ótl-
ma casa c|2 pavlmentoa er II-
nal de. construção, faltando ape*
nas arremates e pintura, Comuma sala, 4 quartos, banheiro so-.
dal em côr e dependências. —
Tela.: 234000 e 23-0175, Sr. Bar-
reto <- CRECI 867.

19. Jíor>íi.»toádòie domingos o mar. — Vende-ae p| 7 m., fin.

„r...,_ mo Brahçte. 51 Niterói. Corretor ILHA DO GOV. — Jardim Gua-
PENHA (Dourado), no me- , «o -Jõ^il/«M^rlsunéttt*»^ «Oas^ 14 âs n«b' —, Terrano, ç^ viste. p| <
lhor ponto, prédio de ¦:»'*"' «—¦--- —¦ -- —-

sl., í qtos., qt. empreg.,
enorme oopa, garagem: Ba-
se 70 mil «| 30 mU. Aceito,
caso ou peq. ap. bem iltuá
S>, 

mesma era Niterói. -
ua Dr. Paul Muller, 131.

dia todo. - Entrega prevista fins
de .1968. Informações com MA-
RIO. PAIVA. CRECI 145 tetefS,^ii-»^x;ax.og>irr. -.•.;¦_¦ *
NITERÓI — Vendo na RuaAlvares de Aievedo 40, ícaral, três casas com terreno

3100
OLARIA. --¦Terreno na
Drumond, <fto.. 13' >—¦'¦; it

Rua

«AJA ~VeooV> residência

t»WiJH/*, 

com uma ca-nos fundos, próximo a'ronel Vieira. Trata? na
_ n Cerquelra Daltro, 408.Iel.s 19-9468, » vbto ón fl-
.— CRECI w. Lia»,
VICENTE CARVALHO — Vendooasa.luxp, 3 qts., 1 sls./J banhs.«•ffi; twr-i plano 9x68 m, etc.VMteitt, R, Angal 896. Facilito.
tfc<, SILVA V- R. Gonç. Dia»,'

^8CRÍcí-^-MM ->•>.'

«sSsaasSsBsaeiBamaaMaaaaaeaaa

Iacarepagua

MtrjtR — Jtua Maranhão, 157,a 100 metros da Dias da Cruz -1OBRAS EM ALVENARIA. Apar-lamentei de sala, dois -quartos,
cozinha, banheiro, dependências
fômplstu, Inclusive; saragem.
frtço ixo e lrrtaJusUval, en-trsfa «h"M meses, financiados
?^8'"••".'i.tatrada.-de NCr$L800,0(h Mensalidades de NCr»200,00. Vehdas MeíusivM'VnaAPVendas Impbuiérlâi— Id.Av. Central, i 1.01»; Tel. j M-1460Creci 672. t. ,v F 71314 3100
ME1ER _ Apito, próximo ao'
Çlne Iraperator, tais, qto, se-
parado, banh, cos., dep. com-
pletas e garage, final de
constraclo. ótimas condi-
Ojes deJiaftOi Inf. OCEANO
IMÓVEIS. Av. R. Branco,*«iy»r<io. av. k. Branco,

3001 !M- »p- MS- Tels:.48-7602 e,,w, üí-9690 (CRECI 943).

JUEIRE — CADCA OU
r — A quem tenha financ

aprovado 
vendo o apart. térreo.

S frente a Rua Jagoroaba 95.
v* 1 sala 3 quartos e dep.' compl.
«arage. Sinal reserva NCr» ...
í.000,00 saldo aguarda-se CAI-

tOU 

COPEG. Inquilino notl-
dó. Ver apart. 202 p/ favor,
tar MARIO PAIVA. CRECI
telefs. 31-2972 e 31-0881.

iAfcAREPAGUÁ-ÀIMOB.
tUIZ BABO vende ò Estr.
(tot Bandeirantes n.° 10.573
muita fruta e muita planta-
<So, luz, fôrçq e égua c| re-
fÜ. no Depto. de Vendas,
X^RÜq 1.° Março, 6, 2.°
pcTTels: 31-2B51 e ....
3Í-162I. Corretores, advo-

j fpdos e despachantes •— 20
tmos no mesmo endereço —
CRECI 466.

|. t . —; —i campinho — Vende-se ótimo
terreno. Tratar Av 13 de Maio
4»» 8| t.90», de 13 as 1» horas.
ÃftEAS da t, 3, ou 10 mil ml
wanas, junto grandes fibrlcas:
lha, fnergln, Anlbus, vendo ba.
jrfito. Ay. Canal do Anil. 20 —¦Jácarepaguá — Tel.! 22-M87 —
Sjtana.
JACAREPAGUÁ — Freguesia --
Vendo 2 lotes em rua asfaltada
eU lue igua esgoto, área 1.700m2
ótimo para IncorporacSo. — Tnf.
A». Nilo Peçanha, 18»^ «|703.
O.^AREPAOUA — Terreno 10
x 80 água, luz. conducAo a por-ta. Preço NCrS 10.000,00 entr
d» NCr» 4.000.00. Restante a .
combinar. Ver P. Qulrlrlm ao
lado do n.o 602. Tratar Av. Er-
nanl Cardoso. 72 .Il 304. CRECI
1050. — J. SILVA/

28-9690 (CRECI 943).
APENAS. ÍO/W Cruz. novos deentrada e 30 x 200 sem juros.ap. quarto ..separado sala, coz.
área c/ tanque Rua Camarlsta
Meter. SM/104 22-0408 VIEIRADE SOUZA IMÓVEIS, CRECI1118* -
METER j^ Terreno i 9x30, ca-marlsta Méier, final de linha deAnlbus. Preço NCr» 7,00. Facl-Utamos. Tels.: 82-2MK) — 52-8251IMC — CRECI 877
CASAS — Vendo Méier — RuaMonte Pascoal 42, casa 3 — va-ala ver local, Rua Tet. Costa 187terreno 11x70. Ver loealtnf.Av. Rio Branco, 81-1108 (CRECISlnd. 628) — 43-7448. GAVAZZI

l.lOOmS' pi galplo ou apartes.
Inf. 80-6964. CARLOS AUGUSTO

.^•creçiíc-.wií ;¦¦• .<•¦•; y ¦--,*, :
OLARIA —¦ Vendo -aparto. Rua¦ Fllomena Nunes n.» 667, apto.
202, sala, t qtos. e depend. Irif.,
30-6964. CARLOS AUGUSTO —
CRECI 751. ..';: :¦:¦!., : ;fi
OLARIA — Vendo casa Rua An»
tonlo Rego, 196, gala, 2 qtos. cor.
e área, vazia, ver hoje. tof.
30-6964. CARLOS AUGUSTO —
CRECI 781, '. /-,,,.' '

PENHA CIRCULAR — R.Enes
Filho, 498 apt| 201. Vendo o/ sa-
Ia, 2 quat. demais dependên-

/das de frente, vazio, entrada
6.000 e 45 de 300. Tratar Sa. feU
ra c/ Afonso 42-7127 ou c/ Luiz
Alberto 22^36lt >;. - , :/-., >;•
VISTA'ALEGRE — Vendo ap.
205 á Estrada Afuá Grande .'.

. 1.670 c| sl., 2 qts., .dep..,emp.,
vazio. Aceito' Caixa,. Chaves e|
o porteiro. Tratar pi tais,: ....
43-6212, 31-1101, 31-3015 —
BRANDÃO ¦— Sindicalizado —
CRECI 792," .-..!• .,-;,. ¦ ;;¦ , '
BONSUCESSO — Vendo «Uma
área Industrial de 3.200 m2 Jun-
to à At. Brasil. Tratar 42-6471,
VICENTE DE CARVALHO —
G. B. Vendamos excelente ré-
sldencia.cl 1 sala, 8 qtos., cepa,
cozinha, em final de construção.
Tratar e| o Sr. EDISON.— Tels.
48-2472 — 23/3412 e 23-4360. —.

— TelsÁ. 31-2851 '"— 31-1621.IMOB. LUIZ BAIBO. — Creci
466.- , ..'' ¦ • ::¦¦ ¦¦¦'•_ .-
GOVERNADOR — J; Guanaba-
rá — Apto. nOvo vazio, 2 qts.sa. dep. compl. Var dlàriamen-
te, R. Arriba 263 apt. 202, qua-se esq. Praia da Bica. 8.500 <le
ant. 40 prest. 250 e 8 pare. se-
mestrals .600. N. ABSALAO —
Imóveis. CRECI 1086. Av. Nova
York 71, grupo 301. Tel. 30-8724.
.,,;.,;.'.'' . .•¦': ¦ .6159,3400
irSX" 

"~ ' "

de 9,50 x 48 cada nmi, dlvl-didas em 2 aptos. Tendo ca-
da1 um 4 qtos, 2 sls., banh.,cos., dep. emp., uma das ca-sss e um apto. Estão vastos.
Chaves.no loca} com o sr.

Tanto, wf •abado e domingo.
Tratar tel. 57-0638. Olymplo
(CRECI 874).
i-f^v-::,- 12004 3300

VENDE-SE casa sobrado, área
terreno, SOOrrtl Staál Nw$ ....
40.000,00,o resto a combinar.. —

íVér. • trMtaí, sem Intermedia,
-rios,.Rui,'Presidenta Pedreira 97
(Ingá), ;..: 2132 3300
NITERÓI — Vendo na Praia do
Icaral apt. de 2 quartos, sala,

phüo da SUva Graça - CRECI Prestaefes mensais a partir
101 — Av. Copacabana, 1085 aa- de NCrf 100,60 em 40 mesesla^soy -f Tel.: 27^443. _ «m Juros.' Propriedade da
NITERÓI — Avenida Amaral Clá Imobiliária Santa Crus.Peixoto, n.» 85 - apto. sos Informações na Bit. do Ga-*m*:d Y^emos. 2 quartos, lafc/ ^ i^, à ^ .f^

PETRÓPOLIS — Lotes, planos
Ó,00Qm2. Vendo todo ou parte,
Bairro i Retiro. Rua Henrique
Dias, Também sitio, sem casa,
50 mil m2, entre Estrada de Con-
torno e Mosela, NCr» 10.000,00.
Várias 'nascentes formando ria-
cho. GURGEL — 38-5406 OU
42-0017. ••¦. ,
PETRÓPOLIS — Com apenas
8.000. de entr e 70 prest. de ....
400,00 sem juros, vende^e ótl-
aa casa de 3 qts, ai. etc. em
terreno de 22x30, no Bairro Cas-
telanea. Venda exclusiva WAL-
DEMAR DONATO. T. 43-8000 O
48-STOQ't— CREOI 8. v
PETRÓPOLIS — Araras —
Vendo magnífica residência
nova com quatro quartos, a-
Ho e dependência», em ter-
reno de 20.000 mí, visto des.
Inmbnanto. Preço de verda-
det» oportunidade.' Para ver,
procurar • sr. LUIZ, Km M
da Estrada de Araras, Fasen-.
da Santa Marte de Araras.

. , DO GOVERNADOR —
Apto. de cobertura com 3 qtos. .sala o/25m2, copa, coz. c/25m2 Tnsiar pelo telefone 42-8215.vaíanãVgSraiem, terraço, com VAIJARAISO - Vendo res. c/ter. plano ajard. 1.400 m2. urg.

50.000, fac. Tenho, outra novl-nha, uma beleza, 40.000, fae. —
outra p/ 12.000, Ed. EsperantoL. l.ttí, 6656

10372 3500

sala, Jard. lnv., banh. em: cor,
cozinha, área c|tanque, deps. pi•mor, Sinal de NCr* 15>000,00 —
Saldo facilitado em 77 metes em
forma aluguel — H. MARTINS
& MOLINARI LTDA. '— Sete de
Setembro, 88 — Sltot-B — Tel,:
22-3683 - CRECI 265, ¦
NITERÓI

140m2. Preço NCr» 80,00 bem
facilitados. -Pára ver- e tratar
A Rua Sio JoSo Gualberto n.°
14. B.V. Penha. L. do BleSo.
CRECI?W. Behlano. ¦
ILHA DO GOVERNADOR — 
Jardim Guanabara. Novos VENDO — Apt. próx. Catedral,
terrenos na Estrada do Ga- Lqto*" 2 ¦•»•• terraço e gar.

toadi Junto à AA Portuguesa f^-Jífi TJK?io.?utl?>,^la
qtos. 23.000, qto. salj e deps.15.000, sal. qto. coz., banh10.000; fac. Ed. Esperanto, L. 1,tel, 6656. ,""* .-; 

*•'

7037Í8800
APTQ. CENTRO — í qtos., ai.,ban., coz:, vendo 20 mil. fin.Av. G. Ozótío, 132-303. Chaveszelador. Tratar Rio: 26-5891.-;' ¦> ^3»»19 3500tuêsa. ou nos escritórios da

SSÜ^Íi;^ .^%>**J<> P^BTBOP, - Vende-se casa noPorto Alegre, 86 — 5.* andar, centro vazia dep. vda. a^as,Telefone 42-898:, Vendas JU- 5 ^-iJL^Í: «H, *& Ch«-
UO^BOaOEICI». CBECIit*. SrâlrlW^- ^- 30U--
'-¦¦'..•.. ¦ 71820:8400 __!_'': ¦'•—-'••.••:•'"'.

PETROP. p-: Vende-se casa noTerreno à "^A DO gov. — r. srg. Josò vSSSSSii^iiSS^TS, SmuI"Rn^ptávlo Carneiro, 29 - -Jw w|im '(ínicto eA.'cT. ^JgBgfti q?0.?°boS.e. ?»Icaral — 12 x 80, com plán- *"'*),,pt-' * °-t»« «•»». depí. Sep. de emp. lardlm e gaíage;ti aprovada -para 10 pavl 'nmn' "•"""" "—--*---.?-¦-» •

w CRECI 103.

JACAREPAGUÁ ,*> Apartamen-
to 2 quartos, sala, coz. e demais
dependências, r» faie final de
pintura, ver R> Luiz Beltrto, 39— Tratar Aví Ernánl Cardoso^
72[»| 304. J. SHATA. CRECI 108Q,
JACAREPAGUÁ'- Vila 'Vai-
quelre — \1sndemos apto. c/
Sais,'> quarfc*. cos, e bành.
«.500 e i entsT hi.000 -' saldo fl-
nane. Ver tf. obséquio R. Aza-
Mas, gf, M. S|í. BARROS H-
LHO Or CIA. ÍTDA, (correto-
res desde 1936* Ar. Rio Bran*
co, 108 grupo Bi. Tel.: 42-1040.•:CnH-t.»05v> rVy

JACAREPAGUÁ - Resid.
oionde, Rua Araguaia n.°.
13 — Vende-se p| 150 mil
(b"ase), junto à Av. Goro-
mârio Dantas n.° 1 261 —
Serve p| clínica, com. inf.
••«ola etc. Tels: 31-2851 e
31-1621. IMOB. LUIZ'BA-
»n_ l.o Março 6|2.° and.

20 -"oc no mesmo endereço
>; CRECI 466. 
vit»iueire — Jacarepagui —^'«"de-se 3 bona apartamentosv'los In^enendente* com 2 qts.rr>nr|M, boa. sala armários em-
hntidos, coz, ban. e írea a par-1'r de 12 Milhões. Aceita-se fl-
r-npinmcnto, IPEO. Caixa Eco-
r^mlca etc, Ver e tratar na Ruarvavln». 205, com o proprletá-
r'A. Tnfeln de linha Valqueire •
Fr°ça Quinze.
__i 70640 3001
JACAHEPAGUA — Vende-se
vmt mela Água no Paraua daf-rt-l-a próximo a Est. dosP-.fViranti"!. Precn NCtf ....B.CO.OO »nt. f*e NCr» 3.000,00,
r"*t-"to A rnmhlnar Ver * tra-
tr.t H. L. Oundra 8 lote 22 P.
Ha C"rlclca próximo a ponte da
Pdvuna,
J/ÍCAREPAGUA — Vende-secasa nova c| 141 m2, clsalSo,
8 auart. coz. e banh. NCrí ..407000 a combinar Estrada do
Pau Ferro, 231, inf. no 219. s

\REPAGUA — Vende-se
Uma residência com sala. S

quartos, copa, cozinha, banheiro
em cór, caia de caseiro e pisei*aa,. Terreno de 1.080ml Base
NCrS 60.000, ver Rua Camarat-
pe 123 — Taquara e tratar com
o proprietário, tel. 36-3693.

___ 1774 3001
JACAREPAGUÁ — Taquara, ven.
do 1 terreno c/420 m2. c/rua
rateada, água, e vista para o
mar, clima ótimo. Fone: 22-5503.
Creci 164. 3210 3001
ACEITO carro ou vdo. cl 50%
ótimo terr. pi Vila ou lotea»
mento (22x66). Total 5.500. Vét
hoje Cap. Meneses, 1129 >—
38-4031 ou n| Territorial Amazo-
no» — Creci 743 — 82-1512 —
42-8942.
JACAREPAGUÁ — Ap. antes
Pçe. Seca, fino acabam., 4 Mies.
qts., salão, tôdns dems. deps.
slriteco, garagem prlvat., NCrS
36.000, 50% 3 anos Ouvidor, 183

8. 303. Tel.: 43-5340. 
SITIO EM JACAHEPAGUA —
Vendo na Freguesia c/ benfeito-
rios, área de 15.000 m!. ótimo
p/ colégios, Trntf>r do 8 às 12
r-.ps p/ tel. 43-8541 - CRECI
1007. 16737 3001
JACÃRÊPAGÜÀ - Vdo.
Casa de 2 pavimentou em
rrntro de terr. 60 x 60 —
3.'600m2. c| 4 qtos.. e 4 sa-
lões. Ideal pi casa de saúde,
colégio etc. Ver e trat. na
Av. Geremário Dantas, 1.3S0
v\ 3. Maurício — CRECI —
1.017 Slnd.

íãEãb«uma

itfEIER — Enorme apto.,SMmsZ. — Vasto, no cen-
tro, à R. Silva Rabelo. 10 —
Vende-se. Tels.: 31-2H51 e31-1631. — Imob. Luis Ba-
bo. —- CRECI 466— Chave

. ej port. _^
MÍIEB — j Vendo residência de
luxo c| 2 andares 3 qts. — 2 sa-IBes — das. banh.oem c6r —
nas seguintes Ruas i — PraçaMonteiro Lobato — São Braz —
Castro Alves — Praco a partir de
50 mllhSes a combinar — Tel.42-B773 — CRECI 1075,
JAOAHEHRHO — Zona I Indus-
trial, Rua Inabu, n,? 123, venda-
se financiado em leilão ótimo
prédio em terreno de 32,80 defrente, írea 424 m2. Dia 23 demaio às 16 horas, pelo leiloeiroCANDIOTA, vide anonelo J. doComerdo, inf.; 42-4426,
BELA CASA — Métãr~3~iiu"a
Soares, SS, 3 (tos., 9 sls., cooa,dap„ ftarnaem, Inrdlm, outetai,
porío habltâvi-1 indeoend, Tel.:
48-4312 e 49-8338 só A noite.
CACHAMBI — Vendemos osaptos, 102. 201, da R. Enéns Cal-

. vio. 31, de sala, 2 qtos, ?de*„
. banheiro, boa coz., arm. emhut,

banh. empreg. Ochn nleontr. Pre-
ço: NCrl 14i700.cl4.700 à vista,ao saldo em irest. de NCr* ÍP3 on.
Var no local e tratar à Av. Rló
Branco, 133 — 1705 — Telefones:
82-6713 e 43-2820 — Berger —
CRECI 830,. ¦
MEIER - Vendo na R. 24 deMato, Uffi bons aptos; da sala,'I qto. etc. e sala, 2 qtos, deü.empreg, Preços a partir de:NCrS 11.330 PI3.30O â vista e orest. fac. e flnnno. em 3 anos.
Ocup. slçontr. Ver no local osaptos. 101. 102 e 301 « tratar àAv. Rio Branco, 133 — a|1705 —
Tels.: 52-6713 a 43-2870 — Ber-
gar — CRECT 530. Slnd.
ÁREA PP6XIMO A° M*nCR —
60.000 ml. tk\ calcada, à?ua,luz. fTata e Cachoeira. Própr'o
para Clube, terreno plane « par-te elevada. Tratar R. México.
41 — Gr. 601 — 42-8710. CRECI
890.
VENDO — Grande terr., temnascente, plantações. Ver todosos dias. Preço combinar
20.000.000. Rua Alvares Azevedo
121 — Méier.
MtlER — Vendo gde. apto. dofrente com 2 qts. salSo, deo,emp. e sociais 100 m2. AceitoMnal 10 milhOes antros mldo
Caixas. Ver na run 24 d» Maio,1.305. anto. 201. Trat-* dlretn-,
menU no local. 25485 3100
MtlER — Passa contrato lôlade 4O0m2, aluguel NCr* 250,no,localizada Rua 34 de Mato. Pre-
tt-Base NCr*_20.000 a comb!-
nar. Tratar VIMAP — Av. Rio
Branco 156 Gruoo 1013 Tel.: ...62-1460 Creci «72. ,
RUA CAMARISTA MÉIER' 588.' c| 1 — Vdo. em terreno de 7,70
X 10, de I Ouartos, sala, deps.
e boa área. Ver e tratar n| Rua
dos Andrade» 29 sl á07. Tel.:
23-3368, CRECI 2BB.
MíIER — Ap. junto à estaç.lo,
3 qts , sl. cor., banh. em côr,
varanda e área t.1o gde. aue
permite conrtnilr mais 1 qto.,NCr$ 20.000 50", prazo. Ouvi-dor, 18» — s. 303. Tel.i 43-5340.
CASA — Vende-se magnífica em
centro de terreno d«> 9 x 40 à
Rua Bueno Paira 480, Boca do
Mato. Entrega-se vazia. Ver etratar no local. .

METER[ — b, riigueiras Lima.28 — ótimo ap. vazio, frente, cl
qt. e sl. sep., banh., coz., dep.
empre. área c| tanq. 14,000, c|
M%. em 24 prest. de 329^0 —

Venda exclusiva WArjJEMAR
DONATO. T. 43-8000 e 43-8700.
CRECI S.' '

RAMOS X Rua Barreiros 1014
Vendo prédio industrial, c|

900 m2 nftvo, c| fârça, luz, ver
local e| MAURÍCIO. Tratar Av.
Rio Branco 81-1105 (Slnd. -
CHICI 628) 43-7448. GAVAZZI.
PENHA — Vdo. essa 3' qts*.
sla. coz;. ban., c| outra .de qto.
e sla, coz, e ban. dentro do ter-
reno. Negócio magnífico, exce.
lente preço. Para visitas, tel,:
25-7296 — Base 23 mllh. c| 80%
financiados. Créd 197. .
PENHA — Vendo magnlf. ter-
reno de 18x318 na Rua Frei Gas-
par. ótimo negócio NCrf 34 mllh
c| 80% financiado em 3 anos.
Ver no número 225. tratar • pelo
tel.: 25-7298 — Creci 187. ''

VENDE-SE galplo em terreno da
2.800 m8. com 3.200 mS de cons-
truçSo, todo fechado s entradas
de camlnhBea. Tratar- rua Qui-
tanda, 30. aala 804 — Creci 109,
BONSUCESSO — Vendo apart.'
de frente com sala, 4 quartos,
banh., coz., demais dependénolss,
Preço 27 milhões, sinal 12 ml-
Ihóes. AMARAL — 32-4682..
PENHA — 10x28 — Excelente
terreno de esquina, Av. LusltâA
ria, .839, eso. R. Cascais, pró-xlmo Av. Brasil, p| comércio,
residência ou 'ndnstrla. Aceita-
mos ofertas. BARROS FILHO 8c
CIA. LTDA. (Administradoresdesde 1936). Av. Rio Branco.108 grupo 801. Tela.: 42-0812 s42-1040. Creci 808. 
PENHA — Terreno — Vendemos
na. Rua do Couto, 452 cl 8x50
próximo Av, Brasil NCr» 16.00
a combinar. BARROS FILHO &
CIA LTDA. Av. Rio Branco 108
grupo 801 Tel.: 42-1040 e 42-0812.
Creci 805.' PENHA-.— '(ComuP.A. yà aprow
vado para construção de enor-

.me Galpflo. — Docts. cm Or-
dem. — Terreno de esquina.
Enorme, 32 x 40, à r. Cajá, jun-
to ru,» 1.157. — Apenas 40 m„
fin. - Tel. 31-2851 ou 31-1621.

IMOB. LUIZ BABO. — Cre-
cl 466. . ¦ ¦

PENHA — Praça do Carmo. —,
Rua Irapua n.° 241, ap. 202. —
Vazio. — Ver Hoje— 2 qts.., 2
salas, etc. — 7 m. de entr. —
Tel.: 31-2851. — IMOB. LUIZ
BABO. — Creci-466.
RAMOS.' — Terreno de esquina430 m2. — Vende-se, pi 8 m.
A vista. — Tal.: 81-2851. — Cre-
cl 466. IMOB. LUIZ BABO.
VENDE-SE conf. residência na
Rua Muanfi n? 88, Brás da Pina,
c/21 qts. sala, saleta, sala de
jantar, copa-cozinha, varanda e
demais dependências. Ver no Io*
esl e trat. na Firma T. SANTOS
IMÓVEIS. Tel. 22-9881 ou CETEL
96-1751 ou Governador 18. (AceUto propostas). Creci 603.12182 3200
ACEITO troca — vdo. urgente
c| peq, entrada 2 apts, vazios
em Bonsucesso. Ver- hoje Av.
Nova Iork, 479|302-402. — 38-4031
ou n| Territorial Amazonas —
Creci 743 — 02-1312 — 42-8942.
RAMOS — Prédios térreos e de-
pendências, i Rua Dlogo de
Brito n.» 342 e 323, sario ven-
dldos em lellío judicial peloLeiloeiro GASTAO, têrça-felra,
16 de Maio de 1967, is 16,00 hs.e 16,15 hs., nos respectivos lo-cais. Mais Inf. tel.: 82-0233.
LEOPOLDINA — Vende-se ter-
reno Estr Vigário Geral serve
para bomba gasolina ou Super-
mercado — Inf, 37-8707.
CASA — Vendo Av, Br. Pina
1615 junto Lg. Bicão, 2 q, sal.
jardim na frente. NCrf 15.00 A
vista ou combinar, tel.: 26-8780.
CAXIAS — Vendo casa c| 8 qts.,sala coz. quintal e meias águas
Área de 10x40 Av. Paulista 76
Tel.; 464698 Slnd. CRECI 834
Santos Jr.

mentos, Simões vende pelostelef oAes 6374 — Niterói —
St-0B41 ~ Guanabara' —
CRECI ERJ — 128.

880Q7 3300
VENDE-SE: 3 residências com
três quartos, sala e demais de-
pendências. Rua Dr. Mário Via-
na. 480. 32123 3300

comp], empreg. peças amplas, preço NCr» 60,000 80% à viste eedf. de 6 aps. sob pilotis, vaga o rest. a comb. Chaves cl FER-
pi carro. NCrf 10. saldo em 48 REIRA. Tel. 3012. CRECI 898).
meses como aluguel. Chaves noap, 101. 'CAVADAS, 

42-7750 —
Sirid. CRECI 497. :.
GOVERNADOR — Vendo terr£no rua Tremembé, 423 Área12x50. NCif 14.000 — JoSO Ma-
«on '--.F. 42?8303 — Creci 169.

CASA >¦: rreguesla «r Rua Comen.aador Bastos, vendo 2 aptos, emITAIPU — Vendem-se lotea re-
sldençlata e.comerciais. Av Rio t^nbT.Tsxtt^ertaX^aSi:
^rf.nc.2.F0, "I m Tdef< 27-M3a íomiar bela resldíncia troco ap.e 4Z-3ÍK. ,Pdsto 4 Copacabana Q. sala sep.
NITERÓI — Casa sl. 2 qts. dep.
varanda, J. quintal, nova, vasta
luxo. Ent. 13.000, a Sm das bar-
cas. Tels. 82-8847 e 32-2499 —
CREOI 348. JBEOI

ÜroõVENDO ap. 2 salas, 3 q. e de-

Jiend. 
Joaquim Távora nf 101, ap.

01 — Icaral. .
PRAIA ICABAÍ 251/1001 — Alto
luxo„400m2, 130,000,00 novos fac.
Ver no local. Tratar 46-6648 —,
ALEXANDRE O. F. DE MAYOR
IMÓVEIS — CRECI 931, ¦-..¦¦¦

NITERÓI — Terreno, frente à'
Lagoa de Maricá, SSo José Im-
bassai, km 32, NCrí 1.800,00, fa.
ctllto. TEIXEIRA, fones 3752 e
7811. CRECI' 871

ANTUNES, CRECI 651, tel.62-666S. '
VENDE-SE 3 apartamentos naflua Henrique Lacombe,v 279apart.'s 101 e 103. Ver no localcf D. MARRA, durante o dia, etrat. na Firma F. SANTOS IMO-VEIS, Tel.'22-0581 ou CETEL —

PETROP. í — Vende-se ótima
res. na Coronel Veiga. dep. sa-
Ia, 3 qtos., banh. copa e coz.
dep. de emp. garage e jardim.Chaves cl FERREIRA. Tel. 3012
(CRECI 595).
PETROP. — Vende-se ótima
res. no Q. Ingleln em centro de
terreno, dep. vda.-esc. 3 sala»,
3 qtos. banh. copa e cos, gara-
ge, jardim, casa de caseiro etc.
Preço 80,00 50% a. vista e o
rest. a comb. em 20 meses. Cha.
ves et FERREIRA. Tel. 3013 —.
(C1JECI 595).
GRANJA — Vende-se uma das
melhores de sio José do Rio
Freto 5.o distrito de Petrop. «
alq. frente do asfalto, sede em

CASA NOVA — Otlnio acaba-
mento com ampla sala, 3 quar-tos, dois banheiros, quarto a
banho, de empregada. Centro
de terreno plano — 65.000. Par-
te financiada. Tel. 45-3517.
PETRÓPOLIS — Vendo na Es-trada UniAo Indústria, 1 km, de
Areai, Sitio c| 39,000 mS. Todo
plantado — Casa com s. 3 q. e
casa caseiro, água encenada —
MILTON MAGALHÃES.- CRECI80 — Fone: 22-6128 — De 12 ás18 horas.
PETRÓPOLIS — Vendem-se no
Lqteamento Tlrol as 2 últimas
essas de alto «sbario. Ia. loca-
çao, grande living, 3 qtos, 3banheiros sociais em cór, depen-dênciss e garage, centro de ter-reno s.OOOmg plano, todo gra-madd, frente grande lago. Pre-
Sde 

custo para desenvolvünen-
. do lotesmento. , Pagamento

.todo facultado san 3 arTos. O
,Tlrol, pela, perfeição e re-
qulntado gosto na sua constru'
çâo, foi dlstinguldo pelo Tou-rln* Qub para a construção jáiniciada^ dò seu primeiro Cen-tro Turístico, caracterizado co-mo o único lotesmento no Bra-ail que .possui, um Centro Turis-tlço, fazendo parte do seu todo.
Dista 18 minutos de Petrópolis, e00 do Rio.. Estrada do ContornoapósJCm 80. Inf. 43-3632 -*

ÍpagniAgA^ Wp-TERESÔPOLIS
KILM/43 proprietário vende ter-reno com.luz, água encenada enascente. Base 1 cruzeiro novo
pi m. quadrado tels, 27-5202 e33-8427. •
AMORA IMÓVEIS y- Vende bo-nlto.e grande apto. à Rua Joio
Passos, 183 — 801, fte. 3 qts.salso e mais deps, — Chave no
603—40 mU c/ 15. Aceito troca.
Inf. 28-3196 e 32-3115 — CREOI
178. 18737 3800' AMORA IMÓVEIS vende J. HI-
glno — apto. sl. 3 qts. 3 banhs.
soe. deps. garagem 88 mil Inf.
36-3196 3 32-3118. CRECI 178.

16715 3500
FJO-PETRÓPOUS-KmlO —
Bairro Equltetlva — Vende-se
residência nova todo conforto,
luz e água em terreno 18 x 45,'plantado. Tel. 33-7768, ramal 93
e 36>3634, c/Dr. JOSÉ.
CORREAS •— Vende-se ótimoterreno *¦ Rua Vigário Correia,medindo 22.93 x 180 metros, área3.825 ms. rua asfaltada, água,luz, telefone, Ônibus, nio lnva-dido por enchente. Tratar comRAMOS Sanatório IPASE —
CORREAS-RJ.  i
VENDE-SE no Bairro da Moselacasa, 3 quartos, sala, banheiro,dependência de empregada. —
27-3153,

TERESÓPOLIS 3600

£&£^-'"-<^-f*. R^^S^va?ktrag}âI. GOVERNADOR — Vendo casa produzindo. Fotografias à FER-
c| sala, 3 quartos, amila cozinha-•'banheiro, 2 varandas, terrenode 12.00 x 45.00 — 4 Estrada do
Dendê 523 — Entrega-se Vazia.
Entrada NCr$ 15.000.00 saldo fl-
nanclado longo prazo.- ;
JARDIM GUANABARA' —.Ven-
die-se excelente terreno - de 538

28022 3300 JP2, à Rua Bul, Vas-Pinte. Tele-
SUOU. a,™>!tonar. para' 3S-4190'. .

NITERÓI — Sitto .tssèubandê —
Casa vazia, varanda, sala, 3
quartos, hall, copa. cozinha, des--
pesa, água, 4uz,' 4 lotes 15x33 ca-
da- ajardinados, murados, iru-
tetras, próximo ex-sede Country
Club, -600 mts. Estrada -Amaral
Peixoto, 18 minutos Barcas. Ba-
se 22 mil. Estuda-se propostas.
Apartamentos ou salas em tro-
ca. local Rua Rodolfo Siqueira-198. Tratar proprietário tel:;:..
3-2240. '- ¦ 22126 3300
INGA — ótimo apto. frente, ga.

REIRA. Tel. 3012 (CRECI 595).- U132 3800
PETRÓPOLIS — Ver)do, be-
Ia RBidência à roa Barão do
Amsionas, 88 (entre a Fa-
culdade Católica e Praça da
Liberdade) com telefone, 8
quartos, 2 salas «demais de-
pendinclas. 80.000,000 (ta-
cllltados) tel. 28-5668.

12171 3500
PETRÓPOLIS - Poldcote.
Vonde-se no centro, d Rua

GOVERNADOR —Terreno
— Vende-se ou nermnfa-se.
Na.antiga Estrada de Ga-leSo. em frente a Portuguê-¦a, c|550m2. Preço NCrl .... ¦.-.- --,-- „• «„- ,18.000 cl 10.000. Aceita-se Coronel Veiga n.° 185 p|

«o, sr. Vasconeeuos, na B«a lf;Íl^::?J.ÍWV»31;l«l.Visconde de Inhaúma, 134 — IMOB. LUIZ BABO. CRE-sala 416. TeK: 43^205. Cl 4Wt àmtjrinfi:

PETRÓPOLIS 3500:

VENDO uma Ilha com 10.000m2
.rasami saleta, Jailío', »%íuafW?i' ^S^^tS^ê^m^mMbaniu cores. desp. "èbnrpletelir- MH^p, Av. Hjjlra^Mar, 205y;

NCr» 30.000,00 multo facilitado. «smbmmbmbi
Tratiir: José Clemente,'StfJ.stib,
Tel: 2-4282; CRECI RJ 214;\

-,¦_--¦-¦-.¦"¦ 22124 3300
ICARAl — Apto. 2 salas, 3 qtos.cozinha, banheiro, copa com
azulejos em cOr até o teto, va-
zlo pintado,. 30.000, sinal 12,000,
140 m2, frente, 2.* andar, ed.
et elevadores. Chaves Rua da
Conceição 00 — 202 — CREOI
RJ 1. 88214 3300
SANTA ROSA — 2 euu sala,
3 quartos, copa, cozinha, banhei,
ro, azulejos em c6r até o teto,
varanda. Dep. completas cons-
tração nova, fundos, aala, 2
quartos, dep. completas, separa-
da, entrada e luz,- 40.000, a com

PETRÓPOLIS — Vendo — Ven-
de-se ou troca-se casa nova c|
3 quartos por apto. 2 qtos. na
Tijuca, NCr| 38.000, sendo NCr?
10.000 de entrada- e 25 em prest
mensais, Tel. 4322, Pet. — CRE-
CI 330. 41424 3500
CASA antiga e gde. jardim em

i terreno plano, de esquina, de
1.300 m2. Vende-se. Bua Vise.
de Itaborai, 485 — Valparatso.

. 3248- 3500

PETRÓPOLIS — Caia em Ara-
ras — Vende-se urdsf (ótima casa
com' quatro grandes quartos,
dois.banheiros de luxo, aala de
refeições, ura living' com 40m2
e lareira, varanda de 28m3 casa
de caseiro, chalet, terreno com
área de 3500m3 a 4 Km da Es-
trada do Contorno, no asfalto.
Ver no local e tratar com o pro-
prletárlo à Av. Erasmo Braga,
377 8/ 1111/1113. Tet 22-2538.

/¦- 70643 3500
CASA DE CAMPO — VALE DAS
VTDETRAS (Petrópolis) -í Ven-
de-se casa: 3 dormitórios, living,
sala de jantar, cozinha, duas va-
rendas e casa de caseiro. Cons-.
trucio de primeiríssima ordem,
uma granja toda equipada para
18.000 cabeças de frangos — Tel.
34-0977 — Sr. Vicente.

PETRÓPOLIS — vendo na LOJA —<¦ Vende-se em Pe-
binar. Chaves Rua da ConceiçSo Sl^% J^S^&ÍÍHf trópolis, Rua 13 de MoÍO tl.°
99 - 202 - CRECI RJ 1. 5Í85S.Í2'50x5 50, ?™ííí,iS; 111 A.L Ah U\n OA m9 ae38013 3300 57-0638. Olymplo (CRECI *n, área da loja «J ml, es-

374).ICARAl — Próximo praia, apar-
tamento vazio, vendo, sala, 3 PETRÓPOLIS
quartos, copa, cozinha, 3 banhei-
ros sociais, dep. empregada —
Ver e tratar, Rua da CohceiçSo13 — 3.» — 301, telefone 2-1837,Edlf. sulacap. Base NCrf ....40.000,00 — CRECI RJ 88.

. 38008 3300

14228 3500

ICARAl — R. Moreira César, 33— Tsi. 3-1342, prop. vende belaresidência sm ótimo estado pprNCrS 120.000 financiados.
38017 3300

ILHAS 3400

ATENOAO ILHA DO GOVER-
NADOR — Jardim Guanabara.
V, ampla casa sobrancelra de250 m2 em c|t de l.SOOma c]ma-
ravilhosa vista panorâmica, Tel.:
26-3456. JoSo Gualtev — Batul-
ta de Souza. CRECI 190.

Pedreira inex-
piorada, rocha viva, com gran-do área e multe água própria,
vende-se à Estrada Contorno, por
preço muito' Inferior ao realva-
lor. Plantas e lnformacSes Rua
TJrugüalana 55, sala 924, tel.

33-2927, CRECI 141.:'
PETRÓPOLIS S3 Vdo. apto. conj.
no Centro, mobiliado, aparelha-
do, lnst. esp. dé gis, por NCrS
12 mil ou troco p, apto. Copa
ml base 57-0232.
PETRÓPOLIS — Vendem-se lo-
tes para residências e aparte-
mentos. -27-6832 e 42-3452 — Av.
Rio Branco, 270, g| 806.
PETRÓPOLIS — Mansão, em*
terreno de 81.000 m2. todo era-
mado, árvore frutíferas Piscina,
Laero, etc. Propicio a Clube e
Colônia de' Férias. Base 400.00
novos. Tratar VIMAP — Av.
Rio Branco ,150 Gr. 1013 — Tel.
52-1460 Creci 872.

GALPÃO — PETRÓPOLIS - C/
ILHA — Apartamentos, sala, 1 o1 462 m2. — Casa cl 2 quartos e
2 qts., varanda, quintal, etc. c/ dep. — Área total 1.600 m2 —
NCrí 3.500, saldo como aluguel.. Cobertura de telhe francesa, luz , „,,.„„„..,.„ , ,„„^. „„,Rua üruaçú. 419. Tratar: Estra- o fftrça, com água própria nas- J^t^tata'" «-S1B4 —da do Galeão. 514. hnlo 'Trfa PnnfA P»rr,i,p H Vlronto. nrA. « SSn 9« 0147

rá vazia, serve para qual-
quer neqãcio esc. e plantas
c| FERREIRA. Tel: 3012 -
CRECI 595.
PETRÓPOLIS — V. linda casa
campo, jardim, pomar, água pró-
pria. Est. calçada, perto Country
Club. TOda moblliada — NCrS 28
mil, Nathanlel — 27-8584.
PETRÓPOLIS — Vendo ou alu-
go para os meses de junho' e
julho, bom apto.' de qto., sala,
grande banheiro' c| box, cozinha
c| ampla claridade. Edifício nA-
vo, no centro da cidade. Mobl-
liado. Tratar c| Rubens de La-
vra Pinto, tel.: 45-9610 — CRE-
CI 1.149. sindicalizado 888.
ITAIPAVA — Vendo à Es-
trada União Indústria) ex-
oelente casa, recém-cons-
traída, área de 50.000m2.,
com-living;, salão, varandas,
5 qts,. 3 banheiros sociais e
mais 2 apts. d 4 qtos, e 2
banhs., tendo campo de fn-
tebol, horta, cochoeira elo.
Própria para família de alto
tratamento, Clube, etc. —•

NITERÓI 3300

LEOPOLDINA 3200

ATENÇÃO — Jácarepaguá —
Casa — Vendo à Rua Trancls-
co Acquarone. nf 104. Ver no
loca'. Base de prero 42 mil á
combinar. Tratar á tarde ....
S2-B074.
JACAREPAGUÁ - Vendo R.
Aibano 148 casa J3 vazia resl-
tlíncla c\ sala 2 qtos deps. pa-
gamento parte à viria norte íl-
nan. 36 meses s| Juros chaves.
R.-Albano 129 casa 18. Tratar
SÉRGIO CASTRO, R. Assem-
bléia 40-12Í and. 31-0898 — ...
31-3629. CRECI 22.

RAMOS — Vende-se casa com
telefone linha 30. Tratar tel...
30-7227. 3193 3200
ATENÇÃO — OLARIA —
Vendo um Terreno de Es-
quina Junto Av. Brasil,
pronto para cons. Cl NCrS
4.000, de Ent. e o saldo em
prest. de NCrS 200. Ver na
Rua Maria Rodrigues, 106 —
Esquina clPadre Oeccarohe.
Tratar — OFIL — Av. Rio
Branco, 183 er. 503. Tel.: ...
52-5850 — CRECI — J —
238.

HÍGÍFNóPOLIS — Transfiro
apart.0 cm construçSo na Rua
Dark3 de Matos, 121 — 8 pavts,
sob Pilotis, sala, 3 qs. e 2 ba-
nheiros, 87-4520 ou escr. 42-2650
a tarde.
VILA DA"penha" — Vendo ca-
sa nova vazia, 2 pavs., 2 salfies,
copa, cnz., lavand., garagem
dep. de empreg., 3 qts., 2 banhs.
compl., 230 m2, área constr. Ver
á Rua Gilberto Goulart de An-
drade, 311 — Tratar OFIL —
Av. Rio Branco, 183 — gr. 503

Tel. 52-5850 — CRECI J-238.
B. DE PÍNA — Vende-se uni
apto. vazio r/qto., sala, cozi-
nha e rio. de banho a 3 mi-
nutos ca Ksl.^o, Darle finan-

.ciada 'ílijtar a Rua José ila-J-
rtelo n." 33J sala 205 — Penna.
Tel. 3U-3173. CRECI 545.
RUA CUBA — Vendo 2 casas e
pequeno apart. Terreno de 14 x
33 S 40.000. Facilitado. FELINTO58-1006.

PRAIA ICARAl — Apto. fren-
te, salto, 3 quartos, deps. am-
pias, banh. cores, pintura a óleo
NCr| 40.000,00 financiados. Tra-
tar José Clemente, 30 sob. tel:
2-4282 — CRECI RJ 214.

,22121 3300
NITERÓI — Apto. de qto.. sl~
kitch., ap. sanitário. Próximo
ás Barcas. NCr» 120,00. Tel.:...
2-0025
NITERÓI — Vende-se aparta-
mento sala, 2 quartos, demais
dependências, garagem, eleva-
dor. ruquo Estrada, 22, apto.
203. Santa Rosa. Fone 2-0670.

28018 3300
NITERÓI (Jardim Icaral) ^
Terreno plano, à Rua Está-
cio de Sá esquino da R. Gen.
Silvestre Rocha c| 671,00m2
— Preço: NCr$ 26.000,00 c|
50% facilitado 13 meses.

L' sVatfiei^eVse^eileiíeHSsjHli

I DIVISiQtfVEIDIS 1
1 2.» indir-Tsl. 122-1048 jg1 Slndicaliado. CRECI 13» [

da do GaleSo; 814, hoje.'Tels.
82-2809 o 52-8251. IMC. Creci 577.

28503 3400
CACUIA — Vendo casa 3 qts.ai. etc. gar. gr. cisterna — terr.12x30 — Ver Uruaçu 336 (chá-ves n.» 294) entrar pi Rua Cum-
bu — ac| oferta Inf. 22-6917 e42-6748 México ri.» 41 Gr. 1.203— CRECI 643 — "Edson Fortes,
Imóveis". 
PAQUETA — Vdo. A Rua To-
más Cerquelra 31, magnífica
área plana de 20x50. Tr. A Rua
dos Andradas 29 sl 407. Tel.:
23-3368. CRECI 286.
ATENÇÃO ILHA DO GOVERNA-
DOR — Rua Luiz Vahia Montei-
ro n.° 167, vendo excelente pré-dio centro de terreno c|. gara-
gem, varanda, salão, 3 quartos,copa-cozinha, banheiro em már-
more, lavanderia e dependência
de empregada. — Pintado aóleo. LUIZ RODRIGUES — Tels.:
32-6545 e'42-7067 — CRECI 1.096.
ILHA GOV. — Praia Cocote
terreno peq. Financio exc. mo-
dalldades. Atendo hoje 23-8688
C-940. _^
I. GOVERNADOR — Praia da
Bica, apts. c| qt. e sl. sep. banh.
coz., dep. empreg., área e ga-rage. Entr. de 4.000, e o rest.
fin. e fac. em 34 meses. Ver
A R. Uçá, .345. Vendas exclusl-
vas WALDEMAR DONATO —
T. 43-8000 e 43-8700 — CRECI 8.
JARDIM GUANABARA - Ven-
do os lotec 12 e 13 com 47 me-
tros de frente, A Rua ItuA (an-tes do ni 610) NCr$ 15.000 cada.
Tratar 2,'-feira, tel. 57-2159,
RUA CDOR. BASTOS — Mobl-
llafo c'2 qtos., sa'a. dep. comp.
c| garage NCr$ 25.000 a combl-
nnr. Tratar 57-4940.

cente. Parque. S. Vicente, pró-
ximo a Quitandinha. Tratar R.
México, 41 — Gr. 601, 42-8710 —
CRECI 830. ¦ 

' ' 

PETRÓPOLIS — Posse — Ven-
dem-se 2 luxuosos sítios com
todo o conforto água, luz, con-
duçSo A porta. NCrí 70.000,00 e
35.000,00 com 50%. Tel. 52-4844.
Creci 453. T. Rebelo. 
PETRÓPOLIS —i Vendo terrê^
no 21x100, com Água, esgoto e
luz, 0 mllh. Tel.: 28-3596.
PETRÓPOLIS — Casa — Vend.
2 Itelpava — Troco 1 por casa
no Rio. 3 qts. sala, coz. cop. 2
banhs. gar. ter. 320 m. e uma
2 qts. sala, copa. coz. banheiro.
Tel. Jard. 15.000 financ. Praça
Dr. Sá Earp, 40 8/ 4 — Tel.
2076._
PETRÓPOLIS — Vende-se ótima
área no Vale do Bonsucesso no
asfalto, com água, luz, 30.000m2
á NCrt 0.80. Tel. 62-Í844. Creci
453; P. Rebelo.

42-8539 e 52-8055 — CRE-
CI 633.
PETRÓPOLIS — Corres — SI«
tios e lotes com água e luz a
partir de NCr$ 3.600,00. Financ.
em 20. 30 e 40 meses. Inf. Av.
RIò Branco, 114 s/51. Telefo-
ne 42-9599 — Aldta — Creci 584.
PETRÓPOLIS — Vende-se casa
antiga perto da Av. IS — Ga-
barito 12 pavimentes. Telefo-
nar Rio para 43-1415 das 15 As
17 horas. Gilberto.
EM TERESÓPOLIS — NSo com-

Íire 
nem venda imóveis sem an-

es consultar o "P. I." Ponto
dos Imóveis 20 anos de eperi-
ência no ramo. Rua 16 de Mar-
ço 277 loja. Tel.: 4603 — CRE-
CI ERJ — 66.
PETRÓPOLIS — vende-se no
Bingen, A Rua dos Expedido-
nários em frente a praça, mag-
nifica residência nova. Ia. lo-
cação, com varanda, living c|PKTRÓPOLTS _ Vende-se lindo tI,v„u> ,.„,„ ,„.„..„„, ,.....,, -

sítio c/ 30.000mts. portado p' 2 lareira, sala, 3 quartos c| arma-_.--.,._.. ^_.-_.. ,... . _.<_.__ rios> cQ^ Dann_ soc|al em cór
azulejados até o teto, garage,
dependências de empregado,
grande Jardim, piscina, ônibus
na porte. Preço 55 milhões:
Com 15 milhões de entrada e o
saldo em 30 meses. Vêr no lo-
cal e tratar no Rio, tel. 22-6140,
45-9547 e 52-5225 GastSo Maciel.
CRECI 10.

70690 3300

PRAIA DA BANDEIRA - Pon-
ta do Tlrn. F-cnto nitorc-o (Ia
Ilha. Coníutável residência em
p'ario elevado, c na própria ru»
ria praia, 27 metros de frente,
Entrego VAZIA 160 milhóes — 35 financ. Inf. 47-9730 BATUIRA
r.7-S523 — CRECI 68. I HECI 190

riachos encachoelradc: c várias
nascentes. NCrS 0,50 p/ metro.
Tel. 52-4844 — Creci 453. F. Re-
belo.
PETRÓPOLIS — As melhores ca-
sas, terrenos e apartos., estão A
venda no "P. I." Ponto dos
Imóveis. Rua 16 de Março, 277

loja — Tel.: 4803 consulte-nos.
CRECIERJ — 66.
PETRÓPOLIS — ótima casa em
centro de terreno 3 quartos sa-
Ia copa-cozinha,' banheiro 2
quartos do empregada. Rua D.
n.» 27 Bairro Castrioto. Vià Bim-
tr:n, preço NCrS 28.000.00 farili-
tadi a lon"o Dra*o. Tel. ?5-8387

C;il\-a Pcstnl 227B — ZC — 0'3
Guanabara. CRECI 108'.

26339 3500,
CENTRO--— Petróp. apt. de fren-
te cl terraço ). inv. sl, 3 qts.
2 banh. snc. roDa coz. 2 ats
empr. pintado 26 mil A vista ou

VENDO — Apto. com 3
quartos sala, varandas e de-
pend. NCr$ 40,000, facili-
to pag. Tratar tel: 5560 —
Petrópolis. 14061 3500

PETRÓPOLIS — A venda casa
e mansão em Petrópolis e arre-
dores. Também sitio — Singéry
e Armênio — 43-7522 — 43-8513
— CKECI 9JS.  
V/ôTIMO apt. em const. 8.» laje.
Centro. 5 milhões. Tel. 28-0200.

TERESÓPOLIS — Nio percal trealmente um excelente nego-cio ti Vendo apsrtamento de am-
pia saia, 2 bons quartos, espa-
cosa copa-cosinha, banheiro clbox., área c| tanque e WC deempregada. Sinteco. Edifício nó-vo, com elevador, 29 andar, defrentel Chaves com LAGINES.
TRA. Cine Alvorada, loja 4 —
Crect 420 — Telefone 2265. -
TERESOPOUS — 20 meses sem
Juros, para pagarl Apartamento
de frentel Sala e quarto separa-
dos, banheiro e ^ cozinha. Em
isente A Prefeitura. Parclalmen-
te mobiliado. Entrega Imediata!
Chaves com LAGINESTRA. Cl-
ne Alvorada, loja 4 — CRECI 420— Tslefane 2265. •- ¦ .
TERESÓPOLIS — Espetacular I
Terrenos (2 lotes), ótlmamente
localizados. Topografia excelen-
te. Ideal para'casa de fino gís-to. Paisagem deslumbrante. — 3
anos para pagar! Visitas cora
LAGINESTRA. Cine. Alvorada,
loja 4 — CRECI 420 — Telefo-'-na-2288.'i :#' ¦ ¦¦¦ — l.l» | mi' ¦¦! | | | | | ||
TERESÓPOLIS-—Para'pessoas
de bom gOsto, vendo apartamen.
to mobiliado • decorado. Con-
Jugado amplo, dividido em. sala
e quarto separados, banheiro*, e
kitch. Acabamento impecável. O
edifício tem vaga para carro,
piscina e sauna. Viste deslúm-
brantel Local maravilhoso, Jun-
tlnho ao .Parque Nacional da
Berra dos órgãos! Chaves com
IAGXNBSTRA. Cinema Alvo-
rada, loja 4 — CREOI 420 -
Telefone 2285; <

TERESÓPOLIS — Casa recém-
construída a 10 min. da Várzea
Vale Tellz, arvores -frutíferas.
4722m3 condução a 300 metros.
Tratar com D. Adriana — Av.
Nova York, '252 (fundos), casa
102. 41421 8600
VBNDÓ terreno SOm. frente pró-
xlmo Centro. Tel. 37-0036.
RIO-TERESÓPOLIS — Km 38 —
Parada Modelo. Vendemos óti-
mas casas a partir de 6.500 mil.
Facilitemos. 57-1661.
TERRENO no Alto Bairro'Ara-
ras, vendo 20x50 linda vista
NCrt 6 entrada 2 rest. combinar
ANTUNES, CRECI 651, tel. ..
82-6665.
TERESÓPOLIS — Vendo 6.000
m2 — Rua Manuel Lebrfio. NCr$
75.000, troco p/ loja S. Cristo-
vão ou Tereaópolls — Pitanga,
42-4070.
TERESÓPOLIS — Vendo casa
nova com 2 S. 3 qts,, 2 banhei-
ros, dep. em?, garagem, jardim.-
Av. Pres. Roosevelt, 660, Vár-

. zea.'Rlo. TeL 28-9109.
TERESÓPOLIS — Vendemos os
2 últimos sítios próximos a Paz.
da Boa Té, terreno de 8.000, em
10.000 mts2. Local maravilhoso.
-Estrada, asfaltada, luz e Água.
Tratar cl BERNA LTDA. Gon-
çalves Dias 85-39 — Tels.: ....
42-6613. 82-3198 — CRECI 188.
TERESÓPOLIS — Vende-se fa-
zenda plana cervtedo para lo-,
teamento, indústria, haras, vaca-
ria, lavoura. Informações, tel.:
27-2509. 28001 3600

BIO-TERBSÓPOLIS — Vdo. em
ter. de 1200m2, murado, confor-
tá vel residência com acaba-
mento de luxo, com Água e luz
elétrica. Tr. Rua dos Andradas
29 s| 407. Tel.: 23-3368. CRE-
CI 286. 
RIO-TERESÓPOLIS — Vdo. C/ 7
alqueires, magnífica área com
matas, nascentes, 900 metros de
encalchoelrado, formando plscl-
nas naturais e grande pomar,
principalmente banana, em fran-
ca produção. Negócio <de rara
oportunidade. Tratar .A Rua doa
Andradas 29 sl 407. Tel.: 23-3368.
CRECI 286. 
TERESÓPOLIS — Sala e quarto
separados, prontos p|morar, no
Alto e na Várzea pi 13 mil c|
60% financiados e outro p|10,800
c] elevador e garage (ent. dezem-
bro). Creci 688 (31-0497). '
TERESÓPOLIS — Vale das Iú-
cas. Vendo linda casa junto da
sede, ricamente moblliada c!50%
financiados I Chaves cl SA FREI-
RE IMÓVEIS em Terez. A R. Jor-
ge Lóssio, 316 (31-0497) — Cre-
cl 688.
TERESÓPOLIS — Apartamentos
prontos c| salão, 2 quartos, etc.,
a partir de 16 mil c|50% finan.
ciados, no Alto e na Várzea I De-
talhes c| SA FREIRE IMÓVEIS,
(Creci 688). Tel. 31-0497.
TERESÓPOLIS — Várzea — Lo-
teo; o — Quinta da Barra —
Lotes de diversos tamanhos e
preços. Finar-lamentos sem ju-
ros. Ambiente seleto. Av. Prcs.
Roosevelt, 660. Informações Rio.
Tel. 23-9109.
TERESÓPOLIS — Vendo no cen-
tro, ap. mobiliado, c,.' cortinas
jtponêsas, sinteco etc. de sala,
quarto separado, copa, cozinha e
área c/ tanque. Tudo amplo.
Acelio carro nacional Preço
18.000 A vista. Tratar te' ^
29-1738.

TERESÓPOLIS — Sítios — Ven*
demos financ em 20, 30 • 40
meses. Entr. a partir de NCrt
1.000,00. Inf. Av; Rio Branco,
114, s/51. Tel. 42-9599. Aldêa —
Creci 684.'
TERESÓPOLIS —- Vende-se na
av. principal, Av. Feliciano So-
dré, apart Ia. locação, s. 2 q. coz.
banheiro e dependências, Rio tel.
37-2408 proprietário. ¦
TERESÓPOLIS - Vende-se
cata alto luxo,. Vale das
lúcas, com 280 m2, 2 pavi-
mentos. Aceita-se troca
por imóvel menor: Tratar
pelos tels: 43-0551 «...
45-2952.
FAZENDINHA EM TERESÓPO-
LIS — Próx. Centro — 800.000
metros 4 casas excelentes —
Meai p. famílias amigas. 2.400m.
galpões p. criação, pomar, rio c/
prainha. Uma beleza! NCrt 130
mil sendo-20 ent. e 80 de l.ooo
e 30 a comb. PLANETA — R.
Fanne de Amoedo, 58 — ipane-ma — 37-7596. CRECI 153.
TERESÓPOLIS — Vendo dõu
lotes Juntos. Vila Olímpia. Tra-
tar Av. Graça Aranha 81, s. 813.
SÍTIO. CHÁCARAS E FAZEN-I*AS -t Campo Grande — Gran-
ja ótlmamente Instalada; luz,«res, telefone e água nascentes
J500 roí galpões; capacidade ..12.000 aves podendo ampliar *-
Tel. 42-7088 -f Sr. ENBtT;
CHÁCARAS — Rio-PetropoliS
Iote.44 18X50 Rua 9 quadra 44,K 18. Aceito oferta tel. 30^1378dona STELLA.
TERESÓPOLIS - Rua Co-
ronel Santiago n.° 67 ap.
107, chaves cj porteiro. Ven-
demos apto.. quarto, sala
separados, banh. cozinha
tíwLSli?n<«,,e' NCr^ •"
11.000,00, sinal NCr$ ....,
6.000,00, saldo a combinar;
H. MARTINS & MOLINA-
RI LTDA. Sete Setembro,
88, s| 604-6. Tel: 22-3655
-CREÇI 265;
uwraopoLIS - Vendo magnlf..residência na Rua Mucury, 401Alto, onde poderá ser vhrtei 4qts, 2 banhos. 2 alas. varandaem volta da casa; copa-cozinha
conjug. lago tipo aquário, dep.compl. empreg. garage, bem co-mo casa de caseiro cl - qto. coz.
Jan. . edlflcada em terreno deIMO x.35. Base NCiflOO nül ei80% financiados. Maiores deta-lhes Rua do Catete, 388 sl. 19128tel.: 25-7206 — Creci 197.
TERESÓPOLIS - Alto, ca-
sa grande. Casas duplex
em conj. res. c| pise. de
salü, 2 qtos. ban, deps.
comp. e garagem. Sinal
NCrS 5.000 e NCr$ 500
mensais,' Av. Oliv. Bote-
lho 1075 - Rio: 427874.
Const. SARTE ENGENHA-
RIA S.A. 71583 3600

FRIBURGO 3700

MURY — Friburgo — Vendo ex-celente casa recêm-construlda
centro terreno todo ajardinado.,Grande sala, varandas, 3. quar- ¦•
tos. Acabamento la„ cozinha •banheiro ,em cores, lambrls. >ar-RiArlos embutidos, córrego, gran-'de ntscina. Para ver procurar ATeimo na obra em frente, aoPouuçte .aalssã. Trate» Niteróifonei?-7241 com WASHINGTON'depois 19 'horas. , 22121 3700
FRIBURGO — Apartamentos de
i"31? a_fL3 '*¦• «arage indlvi-dual, entrega- imediata. -NCr*
20.000, 50% em-40 meses s/ ju-ros, Sua Portugal "— GaleriaCentral — loja 16 — chaves aiSALLES CANANO. CRECÍ Hji

FHIBÜRGO _ 1 alqueire, luz,ítua^e vArios Ônibus na'pôr-

tpJk~üef a "O m-'da lotea-mento de grande aceitação.Preço muito abaixo -deu£u va-lor. Telefonar para 23108VNite.*6U  221118700
FRIBURGO - Vende-se ou tro-
TJ.e ?' taível í110 °« Niterói,casa 2 pavimentes, 4 quartos.copa, cozinha, 2 banheiMarga-ragem, dependências emprega.
Sn ^etemente proprietário —Niterói, fone 6082, José:

28023 3700
FRIBURGO - Terrenos — ÁÜo
vi «rraA Ba,rro Evangélico.Km 69, 60 prestações, entrada2 preateçfies, Água encimada,
?nr°C«r,f .ANTÔNIO MIRA Km70. Niterói,, fones 8752 e 781LTeixeira. CRECI 871.

28021 3700

SmoS-PAZENDAS 3800

SITIO — Campo Grande — /Ven-do um com 133.000 m2, todoplantado, casa 3 qtos., sl., coz.,copa, banh., varanda envidraça-oa, Jardim, quadra tênis, galoSo.íórca luz estAbulo etc. a 200 nída Estrada das Bandeiras, ótimopara-lotesmento. Ver A Bstradados Palmares, 293 — Tratar —
OFIL — Av. Rio Branco. 183
Pi..803 "~ Td- «i-5850. CRECIJ-238. ?ji
ATENÇÃO — Capitalistas —Oferecemos grande negócio pró-xlmo a GB. Capacidade de. lu-cros certo. Área de 12.000 míc/prédio 3 pavs. e mais 3 aptos,de hóspedes. Casa de caseiro,
galpío, represa, piscina: Serve
para clube, repouso, granja ou¦ churrascaria. Tratar OFIL —
Av. Rio Branco, 183 gr. 503 —
Tel. 52-5850 — CRECI J-238.
ARARUAMÂ — Sitio 10 mil mJ
c| benfeit. Água, luz, desmemb.
aprov. para 80 lotes 15 x 30,
perto lagoa e rodovia, NCrl EO
mil. 57-0222. T
GRANJA — V. em Austln, .,
7.300m2, casa sla. 2 qts. ban. coz.
casa p| emp. fruteiras, horta,
Água corrente, luz; 5 casas p|criação, chocadeira, capac. pro-dução 12.000 cabeças, 70 mil. fi-
nane. Próx. E. Ferro, Inf ,
57-5357. 
SÍTIOS — V. em Friburgo, ...42.000m2, casa, 3 qts. lareira,
piscina, fruteiras, 100 mil cr.
novos, otitro, Petrópolis, 
4.000m2, dasa, 3 qts. piscina, 40
mil cr. novos. Inf. 57-5357.
GRANJA MODERNA — Vende-
se uma. com instalações moder-
nas pura crlaçAo de 6.000 fran-
gos. mensais e gaiolas indlvi-duais para 5.000 poedelras. 15
galpfies com 2.150 m2. 2 ótimas
residências. Água encanada e luz
elétrica. Km 33 da Rio-Teresópo-
lis, A beira do asfalto. 48.000 m2.
Tratar no local.
GRANJA — Campo Grande.
ATicola — Leiteira, 201.000 m2,
toda cultl7?da, mais 70 cabe-
çás de gado Holandês, boa resl-
dência. Visitem Estr. Tingul,
3.240. H. SILVA. R. Gonç.
Dia.". 89 s| 405. Tels.: 52-3886 —
52-3840. Creci, 648.
StTTO — Rio Teresópolis. Km 18— (300 m2) Plano fértil, já plan-tados. Rio navegável NCrS .,..
3.000 cl 10% de entrada. IMOB.
MONTE CASTELO LTDA. Rua
da Quitanda, 30 Gr. 808. Tels.:
52^28ÜD — 52-3251 IMC, CRECI
511.
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VENDE-SE baratisslmo iun sitio
«m Paulo de Frontin com5.000m2
casa, 2 quartos, sala, copa, co-
zinha, banheiro e varanda. Tem
nascente muito boa, pequena
mata, luz da Light, algumas f ru-
tetras, etc, etc. Clima ótimo da
serra. Fica a 700m da estação.
Tel. 27-9628. 
SITIO — Vendo mais 300 mil
m_. c| benfeitorias, mais infor-
mes de 10 às 14 ou 18 ás 20h.
diariamente 26'0112 ou 46-2367.
SÍTIOS EM NOVA IGUAÇU —
Bairro Maraplcú. à Est. de Ma-
durelra, áreas planas e planta.
das, terra boa, ótimo clima. VI-
sitas sem compromisso. Fone:
22-5503. Cred 164.

 3211 3800
SITIO PLANO — 12.000 m2 —
Entr. NCr* 2.800 prest. NCr$ ..
220, Estr. Bandeirantes. Kin 14.
Tels.: 52-2809, 52-8251 IMC —
CRECI 811.
SmO-GUARATlBA — Vendo
excelente sitio c| 2 residências
era Pedra de Guaratlba-Estra-
da totalmente asfaltada — ....
10.000 m2 de área cultivada —
40 minutos da Praça Mauá. —
Inf. BERGAMINI. Tel.: 23-3380.
SITIO — 2 Alqs. ótima casa
mob. grande pomar, casas em-
pregado, luz, água encanada.
Dista 600 metros da Estaç&o De-
métrlo Ribeiro, Vassouras. F.

. 42-9854 — Lisboa — CRECI 948
ÁREA c| 40.000 m2, p| sitio,
granja, criação gado, suínos ven-
do, facilita-se. Nova Iguaçu. Inf.
Av. Rio Branco, 81-1105 SIND.

CRECI 628) 43-7445 — GA-
VAZZI.
SITIO — V. 20.000 m2. Bòa ca-
sa, luz, água encanada, pomar.
Ônibus na porta. Dista 2 quilo-
metros Cidade Mendes. NCr$ .,
14.000,00 — F. 42-9854 — LISBOA

CRECI 948.
SITIO — GRANJA: Cosmos —
Campo Grande, totalmente plan-
tado, excelente POMAR NOVO
produzindo. CASA LIECUOSA- c/ 150 m2. acabada construir,
varanda em frente a JARDIM
GRAMADO, salão em cerâmica
decorada, 4 dormit. a banhs.
sociais, copa, cozinha, grande
área cimentada, garage p/ 2
carros. VIVEIRO de PÁSSAROS
todo em pedra no jardim. Água
encanada em todo sitio (cister-
na 10.000 litros), LUZ da LIGHT,
casa de empregado, ÓTIMO CA-
SEIRO RESIDENTE, Galpão com
300 m2| já iniciado, instalação
p/ coelhos. Ver no local, no CA-
MINHO DAS AMENDOEIRAS
195, primeira entrada a esquerda
após o n.*1 3.511 da Estrada Ce-
sário de Mello. Tratar MARIO
PAIVA. CRECI 145. Tel
31-2972.
SITIO — Vende-se em Carangola
área 50,000 m2. sede e casa de
caseiro c| telefone, grande po-mar. Horta, cocheira. pocilga, la-
go. pateiro, égua própria de mi-
sa, plantas e visitas cl FERREI*
RA. Tel. 3012 (CRECI 595).
FAZ VENDE-SE uma das melho-
res de Passa Três, frente do as-
falto, área 50 alq. geo. sede an-
tiga, 3 lagos, 13 pastos cercados.
30 vacas de la. 30 bezerros, 2
touros de la. sendo gir e holan-
dês, informações em Petrop. cl
FERREIRA. Tel. 3012 (CRECI
595).
SITIO — Jacarepaguá 7.000 m2
murado água, luz, ótima casa,
pomar horta casa caseiro todo
conforto, tratar Estrada da Es-
tiva. 1393,
SITIO PARA WEEK END —
Vendo Nova Iguaçu, boa casa,
água nascente todo plantado
17.000m2 NCr$ 18 mil entrada 4,

restante combinar ANTIJNES —
CRECI 651, tel. 52-6565.

GRANJA PRÓXIMO RIO — Ven-
do 5 alqueires geora, casa resi-
dência, casas col. íab. ração, dep.
para ovos, pinteiros, galinheiros,
estabulo, galpão, cevas, 4.000 ga-
linhas, 80 porcos, camionete, má-
quina capim, pomar. Tratar dr.
Ary Coutinho. Av. Rio Branco,
173 — si 1701 —Tel. 52-8844.
(C. 35). .
FAZENDA PRÓXIMO RIO —
Vendo Faz. 4,1 Alqu. Geom. 40%
planos, muita água, 12 casas col.
4 pastos divididos, distante Pe-
trópolis 30 minutos, capacidade
120 vacas. Tratar dr. ARY COU-
TINHO. Av. Rio Branco, 173 —
si 1701 — Tel. 52-8844 — (C.
.!»).
FAZENDA PRÓXIMO RIO —
Vendo Faz. 50 Alq. Geom. ca-
sa residência, casas, pomar, luz,
4 divisões pastos, curral, muita
água, boa estrada, distante Pe-
trópolis, 35 minutos. Tratar dr.
ARY COUTINHO. Av. Rio Bran-
co 173 — s| 1701 — Tel. 52-8844.
(C. 35).

SITIO 40 MINUTOS CENTRO —
Vendo 40.000m2, sitio, casa res,

. 3 quartos, demais dep., casa emp.
12 cevas porcos, 3 galinheiros,
cercado, curral, muita água, luz,
boa estrada. Preço 30.000. Fac.

2 anos. Tratar dr. ARY COU-
TINHO. Av. Rio Branco 173,
s| 1701 — Tel. 52-8844 (C. 35).
FAZENDA EM AREAL — Mu-
nidpio de 3 Rios — com 53 alq.
geom. vacas de leite, -» sede,
•— casas colono. Maiores deta-
lhes 57-3671, GB. A partir 2?
Feira.

FAZENDA GRANDE LITORAL
— Vendo Faz. com 700 Alq.
Geom, com 18 Kms de Praia,
boa pastagem, mato e Estrada
Federal dentro da Fazenda, dis-
tante do Rio 3'horas, facilita-
se o pagamento. Tratar com dr.
ARY COUTINHO. Av. Rio Bran-
co 173 — si 1701. Tel. 52-8844.
(C. 35).
SITIO E GRANJA PRÓXIMO
AO RIO — Vendo a margem do
asfalto sitio com 200.000m2, si-
tuado a 1 h. e 40 min. do Rio,
Altitude: 500 ms., distante de
Petrópolis 30 minutos, casa de
residência de alto luxo, com 600
mts. de construção, com 4 ba-
nheiros, 5 quartos, 2 grandes
salões, garagem para 4 autumó-
veis, piscina azulezada, grama-
do, 2 apartamentos para hóspe-
des, 3 casas de colonos, curiais,
polcllgas, pateiros, canavial, ga-
linhelros, para 3.000 galinhas,
pomar,- pasto, etc. Preço e con-
dições de pagamento, com dr.
ARY COUTINHO. 'Av. 

Rio A
Branco 173 — s/ 1701 — Tel.
52-8844 (C. 35).
VENDE-SE fazenda c| 287 alqs.,
sendo 180 matas, {estante pasta-
rias cercadas, bananaes, café,
grandes quedas cTágua, rio, sede,
10 casas colonos, a 2 1'2 km es-
tação Rio Dourado EFL, Est.
Rio. NCr$ 90.000, 113 à vista, res-
tante financiado. Tel. 27-5672.
FAZENDOLA cavalos charrete
etc. 17 alp. ramal M. Pereira,
outra menor Magé, vende troca
casa chácara Frlburgo. Teresó-
polis, Petrópolis, Miguel Perei-
ra. 47-9942.
SANA (Macaé) — Vendo gran-
de área, divisa Frlburgo, co-
berta mata virgem, boa casa,
pastos, rio, quedas dágua etc.
NCr* 80.000,00. Tel. 4535.

-28016 3800
MAGÉ — Vendo 8 alqs. planos,
multo mato, boa casa; entr. estrs.
automóvel S. Aleixo e Teresó-
polis. NCr$ 35.000,00. Tel. 4535.

28015 3800
SÍTIOS — Via Dutra — entre
Kms 80 e 84, com frente para
asfalto, várias áreas de 3 mil
m2, até 35 mil m2. DANTAS —
36-5406 OU 42-0017.

ZONAS-VERANEIO 3900

ARARUAMA — Vendo, na Praia
Seca, em centro de terreno de
900m2, murado, confortável re-
sidência c| 3 dorms., sala,
grande varanda, banh. em cõr,
cozinha e ótima casa de casei-
ro, de sala e quarto e deps.,
com água encanada e luz de ge-
rador. NCrS 20.000,00, mobília-
da. Marcar visita cl o sr. FLO-
RENTINO à Rua dos Andradas
29 si 407. Tel. 23-3368. CRECI
286.
CABO FRIO — Vende-se
excelente apartamento, nô-
vo, totalmente mobiliado,
eom sala e quarto separados,
cozinha, banheiro e área de
serviço. Pagamento facili-
tado. Tratar com Faschoal
pelo telefone; 30-6689.
CASA p| veraneio — em Ara-
ruama — terreno 12x30, qt,, sa-
la, coz., banh. moblllada c| ge-
ladeira, móveis de quarto etc.
preço oport. prop. viagem exte-
rior. Atendo hoje 23-8688 C-940.
COLÔNIA DE FÉ1RIAS — Ven-
do 21 cômodos, área de 100.000
m2, na Rodovia Rio-Caxambu,
apenas 3hs do Rio, Eng Passos,
Município de Resende. Do-
cumentos em perfeita ordem,
propriedade pertencente' à Caixa
Auxiliadora dos Funcionários de
ura Banco. Entrada de 25.000,00,
saldo longo prazo| Tr. L. Cario-
ca 5/602. Tis: 32-5066, 42-9917,
29-7108 DffiSON CRUZ. CRECI
45.
VENDE-SE um terreno em Se-
petlba (Praia D, Lulza) 360m2.
Tratar tel. 31-2060 R. 42. NA-
POLEAO — Rua Rosário n.° 1
4.° andar.
PRAIA DE MAUA - Vend. ca-
sas de 1, 2 e 6 qtos. Sitios c
Terr. Trat. mercearia Popular,
Largo Olaria sab. c domingos.
P. C. Porto. Creci — COFI 141.
lO.a Reg.

TERRENO — Itaipava — Vende-
se dois lotes, num total de 6.000
m2 — Estrada União — Indústria
após o quilômetro 67 e antes da
Ponte dos Arcos. Primeira ser-
vidão (estrada particular) à es-
querda. Preço NCr$ 12.000,00
sendo NCrÇ 8.000,00 à vista e o
saldo a combinar. Tratar, tel.
34-8912 de 2a. a 6a. feira.
SAO LOURENÇO — Permuto 2
casas, uma com sala, 2 qtos., c|
depends. outra com sala, qto.,
coz., banh., próximas ao Parque
dos Águas, por caso ou apt. no
Rio, base NCr$ 20.000,00. Rua
México, 119 - S| 703 — 22-0167
BENONI BARROSO — CRECI-
665.

ITACOATIARA — Praia — Ven-
do uma casa em terreno de 550
m2 c| salão, varanda, 2 quartos
mobiliada c| geladeira, aquece-
dor de água, luz, água encana-
da e esgotos. Tratar no tel,:
37-7619 cl Roberto.

CABO FRIO Ogiva. Cabana 11 —
Moblllada Sal., 2 Qtos. 2 Banhs.
garage facilito ROBERTO — ,.
32-0716. CRECI 482. ,
PRAIA DE ITACOATIARA —
Vende-se residência fino gosto
centro de jardim. Informações
no Rio, sr. KURT. Tel. 42-4000
Ramal 148 ou Dona ANITA no
Clube local. '
MARICÁ — SSo José ímbassay,
3.» Distrito Maricá. Estrada
Amaral Peixoto kls. 21 oú 22.
Vendo magnífica casa residência
ou» .veraneio, 3 quartos, living
envidraçado, copa-cozinha, fogão
3 bocas, çaz eng. toda mobília-
da, geladeira Geloinatic 10 pés,
querozene, lavanderia, garage,
c/ caseiro, vista panorâmica p/
Lagoa c mar, terreno 900 m2,
todo murado. NCr$ 20.000,00,
NCr$ 8.000,00, à vista' o saldo em
24 meses. Informações corri Dr.
Mário W. Cunha. Tel. 57-5842.
PRAIA DE ITAIPUAÇU —Ven-
dem-se terrenos, sem entrada e
sem Juros, apenas EO prest. men-
sais de NCrj 25,00. Tratar Trav.
do Ouvidor, 9, 4." andar com
o sr. Antônio de Araújo, das
9 às 12 e 14 às 18 horas. Tel.
22-8777. CRECI 1047, GB.
CASA DE CAMPO — MÜüêl
Pereira (Javarl) — Palacete
estilo normando, amplos salões

4 qts. — 4 banhs. lareira etc.piscina — horta — amplos
jardins — casa convidados etc.
TAVARES & BOKEL LTDA. —
Depto. de vendas de Imóveis

Rua do Carmo 27 s/602 —
Tel.! 31-2195.
ARARUAMA — Vendo troco
apartamentos Zona Sul, linda re-
sidência com grande chácara
dentro da cidade. Tel. 49-3358.

3214 3900
SÍTIOS E FAZENDAS — Esta-
do do R!o — Rio Bonito — Ven-
do 5 alqueires junto da BR-5,
com 2 córregos, vlnhátlcos de 30
anos, a 4 km da Estação, no km

109 da estrada de ferro a Cr$
2.000.000 o alqueire. Tratar com
Nelson Cordeiro, rua Atila Sil.
velra, 32 OsTaldo Cruz — Gua-
nabara ZC — 83. Tel 90-0109 —
Cetel. 29320 3900
BANGALÔ NA PRAIA DE CA-
BO FRIO — Vende-se no me-
lhor ponto, Moderno colonial —
SI., qt. sep., bnh., coz. Ideal p.duas famílias c| entrada parce-
lada e prestações de 200 men-
sais — PLANTAS e fotos na lo-
ja da PLANEJA — R. Farme de
Amoedo; 55, Ipanema — 27-7596

Creci 153. Visitas .domingos
grátis.
M. PEREIRA — Raiz Serra. Ca-
sa veraneio si., 3 qts., deps. ter-
reno 30x45, pomar, água, luz,
gás, 13 milh. fin. Dr. JESUS —
37-3378, CRECI 424. Corretores:
Prestigiem o nosso Sindicato,
anunciando no CORREIO DA
MANHA, órgão oficial da' classe.
CONSTRUÍMOS sua casa em seu
terreno em qualquer parte do
Est. do Rio com preços a par-
tir de NCr$ 250 de sinal e NCrt
48,61 mensais. Venha conhecer
nossos planos, na Rua da As-
sembléia, 36, s| 203.
ARARUAMA — Vende-se mara-
vllhoso terreno frente Lagoa.
Tratar 26-2830. 71650 3900

COMPRAS E VENDAS DE
PRÉDIOS- TERRENOS 91

TERRENOS EM SAO PAULO —
Compramos ou fazemos permu-
tas 46-5044. Saraiva Norte.

 13199 91-
IMÓVEIS — Casas, aptos, e ter.
renos nas zonas Centro, Urba-
na, Sul e Tijuca aceito p/ven-
àér. KURI — CRECI 690 — p/
amanhã 38-3587 e à tarde AR»
NALDO 42-8404. 29446 91
PRÉDIO — Na Urca de 3
andares — estando o térreo
sendo transformado em 2 lo-
jas — e -podendo construir
mais dois andares. Vendo
todo on em parte. Tem lon-
go financiamento pela C. E.
restante a combinar. Aceito
carro, sítio, e apt». Zona Sul,
como parie pagto. 46-9821.

75841 91
AVENIDA BRASIL — Área de
2.632 m2., para Indústria ou
Pôsto. Próximo a Praia de Ra-
mos, Tratar R.'México, 41, gr.
601 — Tel: 42-8710. CRECI 930.
RUAS SENHOR DOS PAS-
SOS e Buenos Aires —
Vendo prédios vazios c| lo-
jas e sobr. Chaves S. dos
Passos, 222. Tr. L. Carioca,
51602, TI. 32-5066, 42-9917 e
29-7108 — Dirson Cruz —
CRECI 45. _*_
ÁREA — com 28 mil m2 — Na
Estr. Rio Teresópolis — logo
após Refinaria Duque Caxias —
Preço 7 mU o m2. Tel. 37-5106
ou 25-2378. Creci 813. T. 52-1892.
GALPÃO — Aluga-se ou ven-
dc-se, em Caxias com 600 m
dc área construída. Telhado
de Etemit c| 5 m de altura.
Tratar pelo telefone 27-8236.

14051 91

TIJUCA - TERRENOS
Para residência ou investimentos área 1.700 m2 — Rua

calçada - luz - água, etc... Preço NCr$ 13.000,00. Sinal NCr$
1.000,00, e presls. NCr$ 250,00. Visitas ao local. Tel. 28-3232.

Trafar à Av. Rio Branco, 131 - 8.°, g/802, fei. 42-0998 - (CRECI
16 e 28) Sindicalizados.

APARTAMENTOS EM 15 ANOS
A PARTIR DE NCr$ 580,00 a entrada (FACILITADA) e NCr$

90,00 a prestação SEM INTERMEDIÁRIAS, compre seu apartamento
de sala, 1, 2 e 3 quartos todos de frente, com dependências comple-
tas e garagem, no confortável ED. COIMBRA na RUA CÂNDIDO BE-
NÍCIO, 916 — Ver e tratar no local ou na AV. 13 DE MAIO N.° 23
— Gr. 1.513 — 14 — TELS.: 52-5920 e 22-8835 — CRECI 999. Reg.
no 4.° O.G. de Imóveis à fls. 162, livro 3 x 13379. 42434 91

BARRA DA TIJUCA
Apartamentos de

SALA QUARTO SBMI-DUPLEX
. COM GARAGEM

TODOS DE FRENTE PARA O MAR
ESTRUTURA PRONTA

SINAL „
PRESTAÇÕES
PREÇO TOTAL

700,00
220,00

8.080,00

AVENIDA
SERNAMBETIBA, 3550

(antiga Av. Litorânea, ao lado do
Jtivlera Country Club)

IncorporoeBo rigliirado ns I." Oficio R.T.D., 10b o n." 16.810 1.27 . Cr.cl-?1S

¦£!__¦¦ CONSTRUÇÃO E VENDAS

jl I ORBITA S.A.
I jL_J DRGONIZflÇãQ BRASILEIRA DE COHSIRUCÓES E INCORPORAÇÕES

Informações e vendas sábados e domingos no local ou durante a semana à
:flua Senador Dantas,7 - 4." andar - Tels.: 22-5208 - 22-2683 - 22-8039

VENDO próximo da Av. Brasil,
tereno c/4O0m2. Rua asfaltada,
melhor da Penha,; 25 mU cru-
zeiros novos, 1/2 fallcitado. Tel.
25-4972. ' »

VENDE-SE prédio na Rua 7 do
Setembro n.° 187 desocupado.• Chaves no Escrit. Alexandre
Kamp, CREd M68, tel. 42-5773
com sr. CONRADO.

PRÉDIO
COMERCIAL

CENTRAL
Vende-se na Rua do Mercado,

25, e outro prédio de habitação
na Rua 25 de Marco, 10, no Rio
de Janeiro, por motivo de par-
tilhas. propostas para Armando
C. Neves, Rua dos Vanzeléres,
2J6, Porto-Portugal.

26069 81

TERRENOS-
IPANEMA E LEBLON
Precisa-se para incorpo-

ração, testada mínima de 10
m. Pagamento à vista. '—
Negócio direto. Marcar en-
trevista Dr. Manoel — Tel;
22-6873 — 22-4528.81451 91

ALTO
BOA VISTA

VISTA SOBERBA
Vendo apto. 211 — c|

frente p| piscina — 3 qtos,
sala etc. garage. CrS .....
17.500,00 à vista. Tel.: ....
48-2548 — CRECI 132.

15689 91

DIRSON LISBOA DA CRUZ— Corretor Oficial — Vende
o imóvel de Vs. c| rapidez.
Sólidas referências,, 17 anos
no ramo imobóliárlo. L. Ca-
rloca. 5|602. Téls. 32-$066, —
42-9917 — 28-7108 — CRE-
CIÍ45...; ¦,

^Topografia"
Loteamento-; — Levants. Topo-

> gráficos ¦ —, Demarcações terras
Desmembramentos' —'» Loca-

ç5es — Avaliações — Cálculos
Projetos — Desenho Plantas

em geral, etc. DR. JOEL —
O.R.E.A. :n.» 135-D 

'— 
Av. N.

Sa. Copacabana, 128/1.003 —
Tel. 37-3378 (diariamente das 8
às 12 horas). CREO 424.

.44049 91

AOS CONSTRUTORES
Terreno c/ projeto aprovado,

incorporação registrada, funda-
çfies prontas, troco por unidade
a ser edificada no local. Dr.
DARCY 52-9158 OU 58-1613.

29533 91

Grande Terreno
Vendo próximo Largo da

Freguesia e E. Grajaú, ..
600,00 m de frente na Estra-
da Jacarepaguá. Condução
na poirtqj luz, força, telefo-
ne. Proprietário. Avf Gra-
ca Aranha, 174, sala 807.
tel: 42-0789, CRECI 106.

12041 91

INDUSTRIA
Terreno c/30.000 m2
Área tolal: 7.506 ml

, 650 KVA — Telefone
Caxias —Rh

Contatos pelo tel. 43-9466
70851 «

¦) AV. BRASIL
; fp 130.000 m2
Vende-se total ou parte

801 financiado'em 4 anos
Tá 23-8627 - 43-1633

/ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
Aceito prédios, apartamentos, condomínios; atualizo-

ção de aluguéis, depto. jurídico e despachantes, prática de
15 anos.com referências. Av. Pres. Varqas, 417, sala 910,
tel. 43-9798 Walter Gomes, CRECI 835.

29352 SI

IPANEMA-COMPRO
Prédio residencial, em condições de habitabiliddde nas

Ruas Prudente de Moraes, Joana Angélica, MariaQui-
teria entre V. de Pirojá e praia. Base: NCr$ 300.000 —
Ofertas para Waldemar P. S. Moreira — Creci 904. Tels.:
47-0344 e 52-6994.  081191

Compra-se Apartamento
Com o mínimo de 4 quartos e duas salas, mais

dependências e garagem. Avenida Atlântica ou proximi-
dades, telefonar, para 37-5495. 0751 91

LÂMBARI
CONDOMÍNIO IMPERIAL ¦ ¦

Vende-se apart. de frente «o « andar, quarto e banheiro
otimamente mobiliado, piscinas, parque etc. Tratar com o sr. Pinto
telefone 32-4200. *<1S9 SI

MODAS E BORDADOS
ATENÇÃO costureiras conserto
posso portátil coloco motores
em qualquer máquina a doml-
cillo _ 49-822* e 29-0531 COR-•REIA.

EXECUTA-SE alta costura a do-
micilio. Madame Maria, telefone
36-7117, Copacabana.
ALUGO lindos vest. bordado. —
Noiva, baile, toilete. Alta cost.
facilito. E. Odeon s. 815. F. ..
25-6697 e 62-1440.
COSTURA-SE com perfeição tu-
binho. a partir de NCr| 10,00.
Rua Alm. Tamandaré. 41, apto.
421.

MODISTA — Executa simples
Crf 10.000 e os mais finos tua-
letes por figurino, fina costura.
Rua Sá Ferreira, 228 — apto. 204
— Pflsto 6.
COSTUREIRA — Só fai re-
formas e consertos. Leblon —
27-3697. 75806 81

VENDE-SE luxuoso vestido de
noiva, tamanho 44 para noiva
de 1,70, m de altura. Tratar
pelo tel!: 37-5240. _^
ENXOVAIS de bebe finamente
bordados, vendo' prontos e exe-
cuto. Tels 27-7381 e 38-6571.

53124 81

Perucas "Soçaite"

¦¦#'«#
TEL 57-8375

"AS MINEIRAS AFAMADAS"
EM LIQUIDAÇÃO

Perucas? Nfto t preciso vender tio caro. Venba buscar > tua
na remarcaçáo das afamadas "Soçaite". Sio 3 fatAres que a fa-
vorecem: tonalidades, qualidade do cabelo e preço. 1/2 peruca a
partir de 40.000 e inteira a partir de 120.000.

Você disca... 57-8375 e Mme. Lúcia resolve o sen caso. faço
também demonstração a domicilio. Ateneio... cuidado ao com-
prar sen rabo ou sua mela peruca, pode nio ler cabelo natural.

14154 81

VESTIDO DE NOIVA — Ven-
de-se baratisslmo, com véu, grl-
nalda e bouquet riquíssimo ves-
tido em estado de novo em point
d'esprlt aplicado, manequim 42.
Tel. 47-7332.
AS MÃES elegantes merecem
sempre um toque feminino com
as afamadas perucas e me'.as pe-
ruças do salfio Nova York. Rua
Juiz de Fora, 193 — grajaú,
ENXOVAIS p|nolvas. Llngérle,
cama e mesa executam-se com
perfeição bordados à mfio e ser-
vlços de costura. Alguma coisa
já pronta. R. Dias Ferreira, 196,
Leblon. Tel.: 47-0691.
CONSERTOS em roupas. Exe-
cutam-se com rapidez e períel-
çio qualquer conserto em roupas
senhora, cama, mesa, reformas
etc. R. Dias Ferreira, 196, Leblon.
Tel.: 47-0691 — Zulmira.
VESTIDO DÉ NOÍVÀ em ze-
bellne com bolero de renda
francesa, bordado em pérolas —
Tel. 57-2520.
PERUCAS — Cabéloc naturaisT
.Fncllltn-Eo pagamento. Des-
conto para revendedores. Fone:
30-2480. 73156 81

PELES
Vendas de rolas, punhos e

peles em geral. Reformas e
consertos de casacos. At. 13
de Maio, 23 — 18.° and. s|
1.915 — Ed. Dark. Tel.: ...
32-0305. 3229 81

VESTIDOS — Baile festa passeio
casaco pele véu grinalda sapatos
bolsas pouco uso mudança 
47-9t42. r
MODISTA — » Faz casacões, tal-
leurs, vestidos simples c de fes-
ta, para noivas c também borda-
te a miçangas etc. R, Hilário
Gouveia 71 apto. 904. Copaca-
bana.
CONFECÇÕES FINAS para bou-
tlque e revendedoras, vestidos
Chemisier blusas, calças, saias
terninho. TAvcsia Angrense 14/
403 em frente ao. C. de Metro.
Copacabana.
ROUPINHAS PARA BE-
BÊS — Lindas, finíssimo
acabamento. Modelos exclu-
alvos feitos a mio. Telefone:
27-0901.

, PERUCAS "ELITE"
AS FAMOSAS DE"UBERABA"

As Mineiras de Uberaba.
Peça sna peruca de cabelos

natural e selecionados, pró-
prlag par o calor. Famosas
nos E. Unidos e na Franca.
Ver para crer: chamando a"Representante" em sua ca-
sa, escritório, etc. Qualquer
hora do dia ou da noite. Re-
presentante no Rio. Telefo-
ae: 37-4719. 1396 81

OFERECE-SE costureira corta •
coso diária 15.000. Recado PF.
Tel. 46-6509.
NOIVAS — Vendo vestido em
cloquê francês — véu — grlnal-
da e bouquet — Tratar 25-8101.

75839 81
VESTIDO NOIVA — Vendo oe-
llssimo do zibeline. Lindo ar-
ranjo de cabeça, trazido da
França. Véu 15 mts. 32-4683.
VESTIDO DK NOIVA — Vm-S
de-se do Zebellne bordado, ma-
nequlm 42, 44. Tels. 57.0539 e
67-7852. 73818 81
MALHARIA — Pura li e
linha, preços sem competida»
res vários modelos feminino.
Fabricados em Caxias do
Sul (R.G.S.). Rua Dr. Pe»
reira dos Santos, 35 — Or.
1007 — Sans Pena — Fone:
34-5679 e 28-2170 — Ataca-
do e vareio.
CORTINA nova. vendo uma, cor
gelo, largura 7,90 in, com al-
tura comum. Rua Bolívar, 97,
apto. 42.

SÓCIOS E REPR. 77

M. SILVA SOpTO,... „..,,,. ..„r— — Ferro ve-
lho — Precisa eóclo com 4.000,00
NCrt ou nas»»v*e contrato —
Estrada Quitungd 941.

i',l -1*1. MÁQUINAS EM GERAL
MOINHO PARA LABORATÓRIOS

marca "TIGRE" modelo DV-1
em aço inoxidável ou aço comum
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para moer sais medicinais, produtos químicos secos, plan-
tas, raízes e cascas medicinais secas, etc.' Força motriz necessária:

Motor elétrico de 1/2 a 1 cv
Fabricantes:

Máquinas Agrícolas "TIGRE" S.A.
Indústria e Comércio

Rua Guarisinho, 469, C. Postal, 6099 — São Paulo
71503

I SUCATA 1
Compro-se qualquer quantidade de ferro,

chapa preta, flandres pelos-melhores pregos. Reli-
rada Imediata. Temos 16 caminhões.

Tels; 30-0276 e Cetel PBX 91-2010
-91-2080-91-2249 o 91-2299.

GRUPO DIESEL
Vende-sc ainda instalado em conhecida indústria mineira, pouco

uso porque teve sempre força hidráulica, de 185/210/220 KVA, Ge*
rador Still Inc. Quadro comando, 50/60 ciclos, para pronta entrega.
Cartas a Industrial C. Postal 2525 — Rio. 0806 78

TERRAPLEXAOEM e Favlmen-
tnçfio — Tratores 30 • 300 HP:
Escavadeira) e carregadoras 1|2
a 4 jc. Patrols de 30 a 150 HP;
Compressores de 90 a 600 rolos
5|8 e 10(12; Batestaca; Usinas as--feitiços e concreto; Geradores,
Guindastes — CLAMSHEU, e
DRAOLINE — Caçamba de 1!2,
3|4 e 1 1|I Jc. LAMINA — PJ tra-tor Oaterpllar D-8 completa clbraço — MICHIGAN — Carrega-delras 75.A série 2 e 85-A. RO-CHA — 22-6897 e 52-3884.
MAQUINA DE SOLDA
ELÉTRICA —Vendem-se
à vista em estado de novo
com multo pouco uso, abai-
xo do custo, marca G.E.
250 amperes; Cm torno"Sanches" Blalne "00 mim.
placa universal, ferramcntal
completo, montado em me-
sa com gavetas e porta de
correr com motor de 112
HP.; Máquina de furar elé-»trica CKD, nova mandrll de
112 a 1|4"; Brocas, machos,
tarrachas par tubos e para-fusos o varias ferramentas
para mecânica e eletricidade.
Máquina de calcular Mui-
tissuma Olivetti, importada
sem uso. Ver na Rua Bon-
fim, 318-A. em Sáo Cristo-
váo de 11 às 13 horas.

8933(1 78
VENDE-SE prensa lltográfica ver
e tratar. Rua Senhor dos Mato-
slnhoa 198.
SERRA CIRCULAR — Com mo.
tor, nova. Preço ocasião. Vendo.
Av. N. S. Copacabana, 830-201.
LIXADEIRAS automáticas, res-
plgadeira, serras clrculares pren-
sai de madeira, tupla, dasen-
grosso, furadeiras, serra de fita,
prensa manual, traçador, máqui-
na de afiar,- aparelho de ar con-
diclonado, ventiladores, de pú e
de mesa, móveis diversos, arqul-
vos, extintores dc Incêndio, dl-
versas bancadas, madeiras diver-
sas e tudo o mais que compõe
a Massa Falida de Trixi — In-
dústrla e Comércio de Móveis
Ltda.", será vendido cm lellSo
judicial pelo Leiloeiro PAULO
BUAME, terça-feira, 23 de
maio de 1967, a partir daa 14,30
horas, a Rua Fl.ick, 134, Ria-
chuelo. Mais inf. á Travessa do
Paço, 14 — l,o andar — Tele-
fone 31-0228. 12238 78
QTOIMADÓRES DE ÓLEO para
fogfies ou fornalhas. Aceito ofer-
ta. Motivo mudança ramo. Rua
Hilário Ribeiro, 228 (inicio' R.
São Cristóvão, P. Bandeira).

» 4222 78

Parafusos
MAFE — Rua Carlos de

Carvalho, 47 — Pca. Cruz
Vermelha, em transe de mu-
dança. Agradece consultas
pelos Tels.: 32-2920 — ....
22-1790. 27269 78

t ¦
CONTROLES DE PRESSÃO i TEMPERUA

jl i
1

SÉRIES 25 -P-T-PT.

¦ REAÇÃO RÁPIDA AS
VARIAÇÕES ¦ PROTE.
ÇAO CONTRA SUPER.
AQUECIMENTO ¦ BAI-
XO CUSTO DE INSTA-
LAÇAOE MANUTENÇÃO
RECOMENDADO PARA:

t AQUECEDORES • TANQUES • FORNOS
• TROCAOORES DE CALOR, ETC.

CONTR01.ES:+-.!.•_
PROCURE NAS BOAS CASAS DO RAMO

IND. E COM. S ARCO SULAMEUil

.4

' 
V

tet ¦

AV Dl) I MISSAí
.'¦¦i ,.'. »'A

ENROLAMENTOS
Firma especializada faz enrolamentos: Motores Schrage,

Motores de Anéis, Geradores de corrente alternada e con-
tínua, Motores monofásicos e trifásicos comuns, em 48
horas. Serviços garantidos e urgentes. Rua Bonfim, 318-A,
em Sao Cristóvão, fone 34-6897. 70355 78

LOCAÇÃO DE COMPRESSORES
DE AR E EQUIPAMENTOS

sD
duARte

GRUPO GERADOR - DIESEL 960 HP
BAIXA ROTAÇÃO ¦

VENDE-SE ,
Em perfeito estado de funcionamento, grupo Gerador-Diesel, Marca Siemens-Deutz,

com pouquíssimo uso. O Diesel é de 960 HP, com 360 RPM e 8 cilindros. O gerador é
de 820 KVA, 3.800 V e 60 Hz. Inclui-se grande sortimento de peças de reserva, ferra-
mentas, painel de comando etc.

Interessados queiram dirigir-se à Caixa Postal 210 — São Paulo. 70362 78

EíS S____ hm\
^^*^"1-*-^^ ii 

¦ ¦¦¦¦ _^r jf T ^Ê I

*- u ,»p-—' ''^_^I'•

EXECUTAMOS TAMBÉM DESMONTE,
A PREÇO HORA.

M. DUARTE s.
Locação de Compressores^díTííl

R. Senador Bernardo Monteiro, 167
Tels. 48-7391 e 54-3024
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CENTRO
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CBNTRO — Alugamos apt. de
qvo., Mia separados, banheirocompleto e kltch. 1.» locação do
frente, com ou «em garagem. —
Ver R. Cardeal SébastiSo Leme,67, apt 407, José. Tratar Ttaeo-
philo da Silva Graça — Av. Co-
PBcabana, 1088, sala 301 — Cre-
cl 101 -- Tel. 87-3443.
ULXJGO casa. 437 Rua General
Pedra, 3 quartos, 3 salas, quln-tal « outras dependências. Cha-
ve 438. Aluguel 350 e taxas. VI-

1JSIRA DE SOUZA IMÓVEIS -.
¦i.CBECI 1115. Tel. 22-6408. __i_
[gamboa — Alugo apto. soa
Bua do Monte, 38 — NCrt 250,00
mais taxas, .3 qtos., cozinha,'banh.. comp. corredor. Tratar R. .
Teófilo OtOni, IS - s|201 -
43-2750 — Orlando a. Les ton —
CRECI 727.
PRAÇA OO CARMO — Aluga-se
apto. 302, Rua Riria, 12, cora

. jard. inv. sala, 2 qts. demais de-
pends. compls. 50m. Estr. VI-
cente de Carvalho. Ver no lo-
cal Tratar com Sr. MUton —
Tels. 49-0183 e 82-2382.
CENTRO —, Àlüga-se NCrí ...800,00 _ Rua* Costa Bastos n.° 8,
apt. 1002, c/3 salas conj. grande
quart, jard. Inv. banh. a coz.
Chaves no apto. 1001. .Tratar Av.

. AH.- Baroso, 90, 4.» ¦—' s-403. —
42-8878, ¦•' " -. -
ALUGA-SE p| res. ou esc. solo,
banheiro, kite, Rua LeandroMortns, 22, apt. 813. Chave For-
teiro. Tratar. Tel. 33-5081.
CENTRO — Cais i. Porto —
Alugo R. Pedro Alves, 3 anda-
res (ed. de 3 pav. construção
moderna): para oficina, associa-
«fio, deposito ete. Av. Graç» Ara-
nha, 174, sala 807. Tel.: 42-0789.
Aluguel NCrt 500,00. A. J. Cepe-
de, CREa 108. ,
MOCA DIST., morando em bom
apto. procura outra que trab.
fora • dê ref. plmorar Junto,
R. André Caválcflntl, 118 — 211.
ED. MUNICIPAL — Av. 13 de
Maio, n.° 13 — Aluga-se con-
junto, 3 salas com sanitário —
Chaves na portaria após 12 ho-
ras. — Tel.: 42-4725 ou Petró-
polis 4606,
CENTRO — Aluga-se q ap. 813
da Rua Carlos de Carvalho, 34,
com quarto conjugado, banhei-
e kltch. Ver no local, chaves
com o porteiro, e tratar ha
COMPANHIA COMERCIAL E
CORRETORA NOVO MUNDO, k
Rua do Carmo, 71, 2," anaar,
s/201, ou pelo tel, 82-2010, ra-
mal 238 (E. BICALHO — CRECI
n." 937). 
CENTRO — Aluga-se o ap. 406da Rua André Cavalcante, 133.
Ver no local, chaves com o por-
teiro. e tratar na COMPANHIA
COMERCIAL E CORRETORA
NOVO MUNDO, A Rua do Car-
mo, 71, 2.° andar, s/201, ou pe-
lo tel. 31-3448. Falar eom Sr,
JACQUES — (E. BICALHO —
CRECI «37). ;
CENTRO — Aluga-se o ap. 414
da Rua Rlachuelo, 289, c/quar-
to, sala e cozinha e banheiro
completo, Para ver e tratar ns
COMPANHIA COMERCIAL E
CORRETORA NOVO MUNDO, 4
Rua *> Csrmo. 71 — 2.» andar
— s/201, ou pelo tel. 82-2010, ra-
mal 238 — (E. BICALHO —
CRECI 937).
FÁTIMA — Aluga-te excelentq
apartamento de 3 quartos, sala,

banheiro, cozinha e Aren com
tanque, Ver no local, chaves
com o porteiro, à Av. Nossa
Senhora de Fátima, 83, ap. 403.
Tratar na COMPANHIA CO-
MERCIAL E CORRETORA NO-
VO MUNDO, â Hua do Carmo,
71 — 2.° andar — S/201, ou pe-
lo Ul. 31-3446 — falar com Sr.
JACQUES — (E, BICALHO —
CRECI 337).
CENTRO — Alugo — Sa-
Ia 414* da R. Acre, 47 — pint.

i e/slnteko. Chaves na 415. Trsttr
ORO. ROMANO. Pres. Vargas.

IgO, s/712. Creci 1006,
'ANDAR — Centro — Aluga-Je
e/4 salas, 2 tels, Ar condiciona-
dd. Rua 1? Março, 39-89.
CENTRO — Huo RUchuelo n9 257
apt? 311 — Aluga-so ótimo apt?
c/quarto e sala conjugado, ba-
nheiro e cozinha completa. Bate
NCrt 160,00. Chaves c/portelro.
Trstsr SÉRGIO CASTRO IMO-
VEIS. Depart» Admlnlstracto dn
Bens. R. Assembléia, 40 — 127
andar — Tel.: 31-0717. Creci 22.
CENTRO -r- Rira Rlachuelo ne 217
apt? 902 — AÍugs-te ótimo aptv
c/quarto e sala separados, "banh?
c coz., área de serviço c/tanque,
«jardim de inverno, Bato: 210,00

'Chaves c/portelro. Tratar SíR-
GIO CASTRO IMÓVEIS. Depart?
AdmlnlttraçSo do Bens. R. At-
sembléia. 40, 129. Tel.: 31-0717.
Creci 22.
CENTRO — Alugn-se ótimo apt?

LOJASESCRITÔRIOS 2

BOTAFOGO ~- Lojas grandes —
Alugam-se 3 lojas, lí locaçüo,
com aproxlmadamento 80.00 m2
cada uma. Em frente o Unlver-
sldade do Brasil. Aluguel médio
NCrl 800,00. Ver R. Gehersl Se-
verlano, 48. Lojas "A", "B"e "E**
Trstsr SÉRGIO CASTRO IMO-
VEIS. Depart? AdmlnlstraçSo de
Bens. R. Assembléia, 40, 129 an-
dar. Tel. 31-0717. CreU 22.
CENTRO 

" 
— Alug<HÍe~salas co-

roerciais em la. locaçío, óti-
mo ponto. Ver Av. Passos n.°
118, sslas 410 e 411, chaves com
porteiro. Aluga-se Juntas ou se-
varadas, aluguel barato. Tratar
Rua do Carmo n « 88 «obreloja.
Tels. 42-1317 ou 42-1228. — Sr.
Antônio.
COPACABANA — AlUg»^e~sa-
la comercial, nova, <ar cond.,
acabamento fino. Av. Princesa
Isabel 838 sala 318. Chaves como porteiro. Aluguel bsrsto. Tra-tar Rua do Carmo n • 38. S/loja— Tels 42-2847 ou 42-1217. —
Sr. Antônio.
ALUGAMOS ótimas salas co-
merclal», de frente, 1.» locaçfio,
com saleta, sala, banheiro ekitch. Ver e tratar Av. Copaca-
bana, 1088, sala 301,— Theophi-
lo da SUva Graça — Creci 101— Tel. 27-3443.
ALUGA-SE ótima loja no Cen-
tro à Rua Bsrfio de Sfio Félix,
102, quase esquina da Rua Vis-
conde da Gávea, ótimo ponto
para qualquer ramo. Oportunl-
dade. Mais informes: 27-4141.
CRECI 83.
ALUGA-SE sala para escritório
com banheiro privativo, TraUr
Rua Álvaro Alvlm, 33/37, solo
801.
ALUGA-SE a sala 1810 Largo S.
Francisco 16, NCrt 300,00 e en-
cargos. Chaves com o porteiro,
IASA II, PREST VG7~e42~^.
Alugo sala 1.707 e 1.709. Int;
telefone 33-3694.
ALUGO grande aala comercial.
Av. Copacabana, 608 — s|6l0 —
Chaves porteiro. TraUr & noite.
38-0891. .
BEIRA MAR, 318 — 8 sls gran-des. Frente mar. Tratar portaria.
CENTRO — KAIC 

"aluga 
p|finscomerciais no Av. 13 de Maio.

47, a s|26l3, c|banh. Chaves c[
porteiro. Tratar na Rua do Car-
mo, 27-A — Tel.: 32-1774 —
CRECI 283.
RUA ALFÂNDEGA — Loja — A
poucos metros, Rua Urugualana
c|tel,, Instalações, contr, 6 anos,
novo.-Passo loja, aluguel barato,
Inf. Av. Nilo Peçanha, 158. s|703.
CENTRO — KAIC aluga p|flnscomerciais o Gr. 2001, frente, Av.
Pres, Vargas, 883, c|2 slt. e banh.
Chaves clportelro. TraUr na Rua
do Carmo, ,17-A — Tel.: 32-1774— CREa 283.
CASTELO — Alugam-se duas sa-
Ias (Juntas ou separados) paraescritórios ou consultórios na Av.
Erasmo Braga, n.° 285 — 4." pa-vimento. Tratar: Av. Nilo Peça-
nha, 26, s|1201-1203. Tels.: 43-0448
e 32-7289 — CRECI 122.
LOJA LEBLON — Transfiro
contrato 3 anos a 400 mensais.
Ver R. Dias Ferreira, 220, a tra-
tar GRACINDO, 32-8778 ou
47-9021.
ISCRITORIO c/ telefone —
Trawílro R. México 119 sala 1507
cl banh. kit. atapetada, ar cond.
com ou sem móveis. Contrato
novo 180 mensais.
ALUGA-SE uma sala na Fracn
Tlradentes, 9, sala 800. Chaves
na sala 808 — Telefones: 37-4075
a 38-0080. 
CENTRO — Aluga-se sala gran-
de p|' escritório à Pres. Vargas
n.° 440. Ver c| porteiro RUBEM.
Tratar Alclndo Guanabara ..
24/1214. Fone: 33-7812. CRECI
202.
ESCRITÓRIO — 3 salSes, 3 ba-
nhs,, tel. e ar cond, Alugo ou

de quarto e sala separados banh'.>8Jvondo, preço ocsslfio. Rua Gra-
e coz. — Ver Rua Rlachuelo nV
70 sl. 202. Bate NCrS 200,00. —
Tratar StRGIO CASTRO IMÓ-
VEIS. Dept? Admlnlstmçâo do
Bens. R. Assembléia. 40, 129 —
Tel.: 31-0717. Creci 22. 
CENTRO — Alugo-se — Largo S.
Feo. 20, Ed. Patriarca, gr; 1411,
frente, largo, pintura, sinteco
novos. Para oscW comercial. —
Tratar com Porteiro CORREIA.
CENTRO — 1» locaçfio — Aluga-
¦e ótimo apt9 c/snln, 2 qtos.
bonh9 e coz., área de serv. c/
tanque e banh. de empregada.
Ver Rua Rlachuelo n? 271 apt9
901. Baso NCrS 300,00. Chaves c/

.- porteiro. Tratar SÉRGIO CAS-
, TRO IMÓVEIS. Depart? Admi-

nlstraçlio de Bens. R. Assembléia,- 40, 129. Crocl 22.

CENTRO — Rua Rlachuelo n9 257
apt9 922 — Aluga-se ótimo apt'.'
c/sala, quarto, banh9 coz. Jar-
dlm do Inverno. Chaves c/portel-
ro. Base NCr$ 220,00. — Tratar
SÉRGIO CASTRO IMÓVEIS. -¦'
Depart? Administração de Bens.
R. Assembléia, 40, 129. — Tel.:
31-0717. Creci 22.1
ALUGA-SE para comércio ou
depósito sobrado grande à Rua
Inválidos 184. TraUr tel. .....
47-4428.
RUA LEANDRO MARTINS, 22
apto. 711 alugo — Chaves com
porteiro — Tratar 42-3291 e ....
32-2433. CRECI 45H 29443 1
SÓCIO PARA APTO. — Rua dos
Inválidos, 18 apto. 404 de 8 in
11 c de 14 ás 18 lis. NCr$ 80,00.

3261 1
ESCRITÓRIO — Aluga-se com
telefone a empresa dc classe.
Informações com porteiro. Av.
Rio Branco 25 ou tel.: 87-9104.

0820 1
CENTRO^ _ Alugo excelente
apto. frente com saleta, banhei-

J ro, sala grande com armário em-
; butldo, com telefone. Ver à Rua'. Imperatriz Leopoldina 8. (Pra-ça Tlradentes) com corretor', Menottl na sobreloja. (Sindica-
. lisado — CRECI 28).

CENTRO — Rua Rlachuelo,
271 — Junto ao Bairro de
Fátima — Alugam-se diver-sos aptos. c| quarto e sala,
banheiro e cozinha — la. lo-
cação — Base NCrÇ 180,00
~ Chaves c| porteiro —
Tratar Sérgio Castro Imã-
veis — Depto. Administração
de Bens — R. Assembléia,
40-12.° — Tel.: 31-0717 —

Í.CBECI 22.
ICENTRO — Alugo casa na Rua
IParaiso, 40, com 2 salas gran-
des, 2 quartos grandes, área,
terraço, dependências completas
muito bom vale a pemi ver no
local e tratar na Av. Rio Bran-
co 158, sala 024. Aluguel 3 sala-
rios mínimos. CRECI 1076.
CENTRO — Alugo a casa da
Rua Pedro Alves 129, com 2 sa-
Ias, 2 quartos, área e cozinha
muito boa. Chaves na caso 1 —
Tratar na Av. Rio Branco 156.
saln 924. Aluguel 120,00. CRECI
n." 1076.

__I:í
W_V.

ca Aranha, 148, gr, 908, esq.
Araújo Porto Alegre. Chaves
porteiro. Tel: 43-6491 depois 14
horas, dias úteis (CRECI im..
LOJA — Passo cont. novo dc
5 anos, cl lnst. vit. e telf. loja
c/ 100 mts. servo p/ qualquerramo. Aluguel barato. Melhor
trecho da Av. 28 de Setembro,
V. Isabel. Tratar p/ tel. 86-120»ANTÔNIO.  3216 2
ED. AV. CENTRAL — Av.
Rio Branco, 156 — Conj.
22S1 — 2 salas, 2 ent. indep.
venez., ar cond. armário-sep.
5 janelas. Tratar dr. Fer-
nando, Ed. Av. Central sa-
la 815. 70192 2
CENTRO — Alugam-se sa-
Ias no Edifício Ouvidor, Rua
do Ouvjdor, 165J169. Edifí-
cio Carioca, Largo da Ca-
rioca, 5 e Edifício S. Fran-
cisco, Àv. Rio Branco, 87J97

Tratar com o sr. MIL-
TON, no Largo da Carioca,
5, no horário de 16 às 18h.
Diariamente, exceto aos sá-
bados. 67581 2
ESCRITÓRIOS — Alügõ^c7ss"mts.
úteis, aprox. 2 banh. Tratar c/o
prop.. na sala 1.620. Pres. Var-
gas, 583. B. DE TOK10. PAULO
VALENTE. Creci 1144. GB. Cre-
d 28 M. Gerais.
CENTRO — Aluga-so andar am-
pio para fins comerciais com
elevador, sem luvas. Rua Sete de
Setembro, 139.
PASSA-SE escritório com telefo-
ne no Castelo — Ligar para ...
28-3411.  
GRUPO — SALAS — Alugo últi-
mo grupo. Ed. Banco Comércio
Indústria, R. Branco, esq. Ou-
vidor. Também vendo sala c/
88 m2 — 37-1922.
AV. CENTRAL — Aluga-se sala
8.» andar. Infs. 45-9140.

71865 2
AV. BRASIL — Alugo ótimo are
p| Lojas ou Depósito. Perto da
Gastai S. CrlstóvSo c| 40 m íren-
te. Ponto excepcional c| estacio-
namento. 84-1098 ou 38-2184.

13172 2
ALUGA-SE saleU independente
c| tel. no Centro Crt 100. Po-
de tirar Alvará. Recados p| ....
38-4031 -*. 42-8942 — Ou cede-se
grátis em troca de tel. p| uso
nl mesmo. Hoje 38-4031.
__, 28820 2
CENTRO — Alugo sobreloja de
esquina c| telefone privativo.
(Possibilidade de 2 solas Inde-
pendentes) e saleta c| banheiro.
Serve p| vários Tomos, ótima
localização, facilidade de esta-
clonamento. Ver e tratar. Rua
Carlos de Carvalho 34 sl. 113 sr.
Paulo 42-3293 ou 38-1423 (resl-
d8ncia). Somente Crt 250.00 c|
depósito; Apanhar chaves na
portaria. (Creci 172) (atrás de
C. Vermelha.)

3262 2

LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTOS
PRAÇA MAUA — Alüfa-se àRua Sfio Francisco da Pralnha,
41, grande prédio de 3 pavlmen-tos, em concreto armado, comi 3salSes para comercio ou indús-
tria. Ver diariamente no hora-
rio de 8 ia 18 horas. As chavesfettfio ho Adro de Sfio Francls-
con.» 18. r
CENTRO— Alugo parte de sa-Ia c| telefone Manoel — 81-6813.

0824 1

LOJA e sobreloja Centro s/ es-
tadonsmento aluga-se,serve pa-
ra áglhcla de automóveis ou p/
firma de aUcado, Rua do Resen-
de. 137. A marcar hora para ver
tel. 82-2012.
LOJA NO CATETE - Passo
em excelentes condições novo
contrato de nm loja com mais
de 880 m2, inclusive depósito.

- Tratar a partir de 2» feira
pelo telefone 28-0661.
ALUGO — Sola.R. Real GrOn-
data, 193 a/ 234 própria p/ con-• sult. méd. dent., salfio beleza,
boutlque etc. neg. urgente, aten-
do hoje 23-8683. CRECI 940, '

ALUGA-SE conjunto, solas com
ISOma po Ed. Comercio, e In-
dustrla, i /Av. Rio Branco, n.°' 123. TraUr com sr. LUIZ peloTelefone 31-3387.. '¦'.. 

,'¦' ;
ED. AVENIDA CENTRAL
—¦ Aluga-se loja na galeria.
Tratar sr. MIGUEL tel: ..
23-5268.

AV. PRES. VARGAS —
Alugam-se salas juntas ou
separadas, la. locação. Av.
Pres. Vargas 1146. Tratar
sr. MIGUEL. Tel: 23-5268.

73151 2
SAENS PENA — Conjunto
comercial — Eskye — Diria
quartos amplos — sala — ba-
nheiro. gto — Conde de Bon-
fim «2 ap. 418. Inf. 28-748*
—i Chaves porteiro.
ALUGA-SE grande loja no
melhor ponto da Penha. Fôr-
ca, 4 portas, 45m2. Tel.: ..
87-7583.
CENTRO — Sola —? Aluga-sõótima sala para comércio ou
pequena Indústria. Ver e tra-
Ur. Ruo Gonçalves Dios n.o 84,4.° segunda-feira 9 âs 12 horas.
SALAS — Av. Rio Branco,
25 — Aluga-se conjunto sa-
Ias, 300m2. de área corrida
virloa sanitários p|homens e
mulheres, chuveiros, toiletes
e klchet, parcialmente ata-
peatdos cl armários embuti-
dos em Edifício fino acaba-
mento 3 elevadores OTIS
FUNC. dia e noite. Informa-
çoes Dr. Bernardo. Fones:
42-8634 — 25-2368 
57-0751. .
LOJA — Cinelândia ou pré-ximldade. Para compra ou
locação. Necessito urgente.
Trat. Dr. Júlio — Álvaro Al-
vim, 48 s| 910 — 22-6466.
LOJA TUUCA — Rua Hadodc
Lobo, n.° 382-D — nova, área
62 mts. Aluguel 6 sal. mínimos.
Cont. S anos sem luvas. Tr.itar-rua das Marrecas, 40, sl 705 —
Tel. 52-5481._Crecl_784. *

•SALA — Aluga-se com telefone
e móveis. R. México,. 148-5.0 s/601. Tel. 62-0542.
LOJA — Transpasso contrato
Mima lo.<a Rua da Alfândega,
137 — Ncg-çto direto.
SAIA — Centro ém edlflcicTcõm
tel. Aceito sficlo para qualqu%ratividade lucrativa. Tratar. Tel.28-3389., -
ALUGO sala c/ 40 m2. Local decomércio intenso o grrnde mo-vimento de passagem; váriosescrlt. consult. e oficinas no
prédio. Tel. 30-7825.

ANDARAI E GRAJAÚ 3

BOTAFOGO ~ Janto ao
Iate Club — Alugam-se di-
versos aptos, na B. General
Severlano, f 40, em frente
Universidade do Brasil —
Novos,— la. locação cl qto,sala, separados, j. de inver-
no, banh. e coz. completa cl
ou sl área serv. — Pecas
grandes — Aluguel a par-tir de NCrÇ 290,00 — Chaves
c| porteiro.— Tratar Sérgio
Castro Imóveis —Depart.
Administração de Bens —
B. Assembléia, 40 — 12.° —
Tel.; 81-0717 .— CRECI 22.
BOTAFOGO — Aluga-se _ Praia
Botafogo n.° 118 opto. 803, c|
sala, 1 qt; separado, banh. coz/
e área c| tanque.: Trotar Alein-
do Guanabara 2411214. Fones ..22-7812 e 22-0020, CRECI 202.
BOTAFOGO — Aluga-se à~RÜaHumaitá' n9 229 apt. 703 c| 2
qts., sl., coz., dep. empregada,
parcialmente mobillado cl tele-fone. NCrt 350,00 J- taxas. Verdiretamente no apt Tratar Al-cindo Guanabara 2411214, clGÓES. Fone: 22-7812 — CRECI202. :¦

CATETE E GLÓRIA

.GLORIA — Aluga-se amplo e
conforttável opto. com 2 s. 3
qtos. banh. garagem à Rua Cân-
dldo Mendes, 68 apto. 202. Cha-ves c/ o porteiro. Tel: 23-9109.
MUDANÇA? GATO PRETO
armazena, transporta e em-
bala desde 1940. Telefone:
45-8128. 35781 5
LARGO DO MACHADO — Alu-
ga-se os ap. 711 e 906, da RuaBento Lisboa, 184, c/mobllla, qt.e sl. conjugado. Chaves c/por-teiro Tratar c/ORLANCO VIA-NA, Av. Rio Branco, 156, s/506.Tels. 22-1791. Creci 206.

COPACABANA «.EME-, 8

ALUGA-SE apto. à R, AraújoLeitão, 545, cf sala, 2 qs„ coz.,bwc. em côr, área, depends. es-tacionomanto, trator & Ruo Ma-ria Amálla, 188, ver 'qualquer
dia e hora.
GRAJAÚ — R.~Barfio do Boni
Retiro 388 optoi 203, 3 qtos,slfio, bsnli. social, - deps. do
empr. área Interna e externa.
Aluguel NCrj 202,50. TraUr R.Debrct, 79 — 4.» and.
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BOTAFOGO E URCA 4

ALUGA-SE por 1 ano, op. de lu-Jto, mobillado com telefone, 2salas, varanda, 3 qtos. grande,bonh. social, rouparia, copa-co-zinho, depend. completa dé 
"em-

preg. e garagem. Ver no local.Av. Atlântica,. 1212, ap, 1101.ROMULO MOLEDA 52-9020 —
(Creci 147).
COPACABANA - ÃíüiíTeapto. 301, Av. N. S. Copaca-
bana, 74, saleta, 2 salas, 3
qtos, % banh. soe. cos. dep.emp. Chaves cl porteiro.Tratar Lowndes Sons Pres.
Vargas, 290 — Tel-: 23-9525.
CRECI — 204.
ALUGA-SE ap. com 3 q." —i so-Ia ban. cozinho, banheiro de-
pendência de empreda. Ver e
tratar no local a Av. N. S. de
Copacabana 481, ap, 1002 com
garage;
ALÚGÀ-SE um quarto para um
senhor de-tratamento favor te-
lcfouar 36-1623. .'-COPACABANA -^Aluga-se Rua
Domingos Ferreira, 70, ap. 101.
Apartamento 2 quartos, 1 solo,
banheiro sócia), cozinha, depen-
dencias completas de emprega-
do. Ver no local.
ÀLUGÀ-SE' ap, 802Tsltüãdó~ na
Rua Constante Ramos, 120 c/2 s

k e-.sala e' dependências, ver no
Íòcol 

das- 9 âs 12 horas e trat.
?el. 22-0581 ou CETEL 98-1751— CRECI 005. P/NCrl 400,00 dq

aluguel.
CÕP. — Barata RÍbeíro, n °
269, apto. 403 — Saleta —
Sala — quarta — dep. comp.
ver porteiro —Tratnr — D.
Hka 22-CG42.
ALUGA-SE ap"? térreo, írente
ra'a qunrtq sep. ban. coz. NCr5
2.10,00 fora taxas. 22-5627. Sá
Ferreira 23412.
PÔSTO 5 — AÍÜga-sc op. 303 R.
Xavier Silveira 29 (4 q. 2 s. va-
randa dependências). — Tratar
30-6058.
ALUGO 2 meses ap. mobillado
com telet. Rua Rodolfo Dantas.
6 ap. 405. Trator 32-6810.
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APARTAMENTO — Alugo ótl-
mo, de frente, multo claro c|
ampla sala, 2 qtos., varanda,
qto. empregada, conversível etc.
380,00. Ver c| o porteiro Jo8o o
apto, 701 da rua Siqueira Com-
pos, 164 e trator 22-5952.
A Sr: IDÔNEO, afnplo qtoTfi-
xo ou nilo, amb. fino, tel. gel.dispôs, ou casal classe, temp. P,
4. Perto praia. T. 36-2192.'QUARTO — Aluga-se moças quetrabalhem fora (frente) — Gus-
tavbs Sampaio, 610-701 — Leme.
COPACABANA — Alugo O flpT
1015 da Avenida prado Júnior
135, sala e quarto conjugado.
Aluguel NCr$ 180,00, e mais'os
despesos de condomínio, impôs-
tos e taxas. Ver com o portei-
ro. Tratar na Av. Pres. Antônio
Carlos n.» 615, -Grupo 702 '—
Tel. 42-8819.
ALUGA-SE apartamento! mobl-
liado frente, Copacabana Palacs,

dormitório, 1 dormitório du-pio com armário embutido. 2 sa-Ias, 1 eala de Jantar,' varanda,
dependências,, geladeira, telefo-
ne, Av. Copacabana, 324, apto.
51..Tel.! 57-4456.
ALUGAMOS apt. conjugado c|saleta, cozinha e banheiro com-
pleto. Ver Rua Rarata Ribeiro,74 apt; 312 trator Theophilo daSUva Graça. CRECT 101 — Av.Copacabana, 1.085 aala 301 —
Tel.: 273443. ^
ALUOO apartamento mobilladoalto luxo, pronto a ser habita-vei, roupa.cama, etc. Rua Do-mingos.Ferreiro, 92. Com 3 salasamplos quartos; banheiro emcor, dependências empregada —Tratar pelo telefone 37-0370.Preço NCr« 700,00 fora tom,
ALUGO para temporada um be-llsslmo ap. peaueno com luxuuisa decoroçfio e finamente mob.Rua Domingos Ferreira, esqui-na, prolq pôsto 8. Tel.: 47-5008.
AV. COPACABANA 1072— Comercial la. locação —
Ampla saia, banh., kltch, sa-leta. Prédio de luxo. Gara-
*e 250,00. Tratar diária-
mente sala 501. Telefone —
27-5331. ; .
ALUGA-SE, ap. 505. R. PradoJúnior, 330, c| sla., qto., conj.,ban., kit. Frente. Moblliado.Trotar. APSA. CRECI 258. Tv.Ouvidor 32, _.o; ãe 12117. Tel.:
52-5007. Cor. Resp. M. GUER-
RA. CRECI 4.
ALUGA-SE Rua Sta. Clara 200
opto. luxo mobillado, Telefone,
salSo, bor, sala ;ontar, 3 quar-

,toB c| armários embutidos, 2 bfe-
nheiros e garage. Bose NCrS
1.300,00. Tratar a rua Buenos
Aires 17 — 7.» andar tel.' 81-3298.
ALUGA-SE dep. A-do âp. 105.
R. Prof. Gast&Oí Baiana 50,. cj
qto. e bonh. TratafAPSA. Tv..
Ouvidor 82, 2.V de 12117 Hs. -•TeI.i-52-5007.. ' ¦
ALUGA-SE op. 604, .R. Barata
Ribeiro, 200 c| sla., qto.-conj.,banh., kit.. Tratar APSA. Tv.
Ouvidor 32, 2.°,-de .12117 Hs.
CRECI 253. Tel.: 52-6007. Cor.-
Resp. M. Guerra. .CRECI-4.'
CORTE CANTAGALO ,— Alu-
ga-se, todo pintado, tapetado, á
rua Prof. Gast&o Baiana, 400 o
op. 503, com 2 frentes, j. in-
verno, 3 quartos c| armário em-
butldo, salüo, banh. completo em
efir, cor., área, dep. empregada
e garage. Chaves c|. ponteiro.Tratar â r. Buenos Aires, 90
s| 707 tel.: 52-7344. .
ALUGA-SE. ap.' 612, R. Raul
Pompeia, 195 c| sla., qto., conj.
ban., kit. ch. c| port. Tratar.
APSA. CHECI 253. Tv. Ouvidor
32. 2.?, de 12117 Hs. Tel.1 82-5007.
Cor. Resp. M. GUEBRA. CRE-
CI 4.
ALUGA-SE ap. 401 R. Gustavo
Sampaio 358, c| 2 sls., 3 qts,coz., banh., jard. inv., deo.
emp. grdo., chaves na portaria.Tratar APSA. Tv. Ouvidor 12,
2.», de 12|17 Hs. CRECI 253. tel.:
52-5007. «or. Resp. M. GUER-
RA. CRECI 4 NCr$ 500,00.
ALUGA-SE"peq. apto. de fun-
des bem arejado o Av. Atlântica
3 808 — 12." and. — Tratar pelo
Tel. 30-4907 c/ o proprietário.
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ALUGA-SE apto. perto da praia
com telefone, sala e qto. sepa-
rados, coz., bonh., dependências
completas empregada, mop. e
atapetado. Alusuel NCrS 450,00.
Depósito. Gustavo Sampaio 98,
apto. 501. Tratar 25-0286.

71656 8

QUARTO PARA CASAL — Casa
de família, aluga-se com oü sem
refeiçSes — Av. Copacabana,
331 apto. S01 — Tel. 57-0804.

r ;____________  71882 8
ALUGA-SE apto. finamente mo-
billado, c| telefone, garage, to-
do atapetado, constando de gran-de living, sala jantar, 2 quar-' tos c| closcd, banheiro em már-
more, coz., e dep. empregado.
Ver Rua Anita Garibaldl 25, ap. •
401, c| porteiro.
COPACABANA — Aluga-se p|résid. ou coméro. apts. 1002._
1008 — R. Flg. Magalhães. 219 —
frt. c| sita, grd. salSo — cor.
kit. embut, bonh, comp. ver

. c| port. Chagai — trotar Av.
Alt. Barroso 90 — sl 402 —

. 42-8878. . 
LEME — ótimo apto. Junto ao' Leme Tênis Clube — Salão, 3
qts., armários,'efe. — Tel.: ga-rage , — Gustavo Sampaio 88
apto. 502 — sáb. e domingos
9|12 hs. — Outros dias 17J19 hs.
ALUGO apto. and. térreo, So-
lo. 2 quartos, q. empregada de-
mais dependências. Aluguel NCrÇ
480100 mais taxas. Ver c| por-teiro.-R. Gustavo Sampaio, 390,
apto, 104. ¦ 
COPACABANA — Alugamos em
Edifício de luxo, salas comer-
dais com 44 m2, banheiro, co-
zinha e saletü, la, locação, de
frente. Trator Av. Copacabana,
1085, sola 301 — Theophilo da
Silva Graça — CTecl 101. Tel.i
27-3443.  , - ..
COPACABANA — Alugo opto.
grande, bem moblliado, junto, à
praia, frente linda vista com
telefone, 86-1760*.
TEMPORADA — 

"I 
Alugamos

aptos, moblllados c| todos per-tences de copa-cozinha, temos
dezenas de 1, 2 ou mais qusrtos,Pasto 1 00 6 — BRASILIO is
CIA. — Tel.i 87-1133. .
A BASIMAR aluga os melhores
«ptos. moblllados de Copácaba--na, .nos melhores condições, pa-
ro temporada curta ou longo.
Rua Barata Ribeiro, 90, 81 203.
Fones: 36-3622 e 38-2972. •
LEME — Aluga-se opto. grde.Av.' N. Sa. Copacabana 44, ap.
301, esquina de Princesa Isabel,
todas as dependências de íren-te, c/ 3 qtos. grande solo, 2 ba-
nheiros sociais, dep. compl. emp.
e carsge. Ver no local e trator
na Av. Graça Aranha 333 sl. 2.
Tel. 82-2607, 
COPACABANA — Aluga-se am-
pio e luxuoso apartamento de 3
quartos, 3 salóes, jardim de in-

verno em mármore carrara, co-
. zinha, dois banheiros sociais,

> sendo um com duchas, dois
quartos de empregadas com bo-
nheiro completo, vogo no goro-
gem, poro dois carros, telefone
e ar condicionado em um dos
ijüartci Apartamento próprto'para Embaixadas' ou Diretores de
grandes companhias. Ver'no lo-
cal, chaves com o porteiro, à
Rua Ministro Viveiros de Cas-
tro,- 185, od. 1.101. Trotar na
COMPANHIA COMERCIAL E
CORRETORA NOVO MUNDO —
à Ruè do Carmo, 7t. 2.» an-,
dar, s/201, com Sr. .TACOUES —
Fono 3J-S440 — (E. BICALHO

CRECI, 937). • ¦•-¦,-
COPACABANA —• Aluga-se à
Av. Princesa Isabel, 323, o con-
junto' 408, com saleta, sala, cio-

(set o barbeiro. Paro. fins co-
merclais. Para ver e tratar na
COMPANHIA COMERCIAL E
CORRETORA NOVO MUNDO, á
Rua do Carmo, 71 — 2.» andar

s/201, ou pelo tel. 62-2010,
ramal 238 — (E. BICALHO —
¦CRECI- 937).-' .

. POSTO 4 1/2 js Mobillado c/
tel. geladeira, «fqtos. 2 s. cont.
«•te. Rua Ponflleu Loureiro 9,'
ap. 404. Tratar no op.- 302. .
COPACABANA — Alugo ap. 604
o/ 2 qts. si. ban. dep. R. Prof.
GastSo Bahifinp, 58, continuo-
ção D.lalma Ulrlch, NCrS 300,00,
mais tOKB-!. Ver c/ porteiro. —
Tratar SILVEIRA — 46-2392 —
CRECI 914. __
ALUGA-SÊ — Av. Atlântica, rifl
2730 — npto. 403 de fundos 2
salas, 3 qtos, com armários em-
bútldos, co». bnnh. arpa e de-
pendênein de emprepoda, mob.
com geladeira, máquina de lor
var e or cond^ionadn. Ver das
13 às 18 horas. Tratar. Tel.
43-7912. Administradora Orlon.
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ALUGO quarto p/casal ou ca-vkihelro.de fino trato em apto.familiar. Tel.; 87-8457. Rua 8de Julho 323, apto. 401 ¦— Cop.
PERTO do Lido alugo-se gran-de quarto mobillado a senhordistinto trabalhando fora. Tel.
37-5396. ,
LEME próximo da praia aluga-se. quarto para rapaz ou maçoresponsabilidade Crt 100. Tratar
37-9391. ¦
LEME — Próximo da prata alu-
ga-se um conjugado mobillado
por temporada ou definitivo. CrÇ300,00. Tratar 37-9391.
ALUGO apto. sala e quarto con-
jugado, cozinha com geladeira,banheiro completo, atapetado,
moblliado com fino gosto, portemporada de 8 meses ou-1 ano.
Ver à Rua General Azevedo PI-
mentel 7 apto. 1009 — Pça. Ar-
coverde, Copacabana. Tratar com
ar.. Aloysio. Tel. 87-8016.
MUDANÇA? GATO PRETO
armazena, transporta e em*
bala desde 1940. Telefone:
45-8128. 35782 8
COPACABANA — Aluga-se .apto.
1020 à Rua República- do Peru
n.° 73 c| salão, 3 qts. copa-cozi-
nha, 2 banhs. sociais, toalete, ar-
mários embutidos e demais de-
pendências, duplex c| telefone.
NCr| 650,00 mais taxas. Ver e|
porteiro. Tratar Alclndo Guanà*
bora 24|1214. Fones 22-7812 e..

.22-0020 cl G6ES. CRECI 202.
COPACABANA — Aluga-se p|
temporada apto. moblliado c| qt.
sl. coz. bonh. à Rua Prado Ju-

•nlor, írente. NCrS 350,00. Trator
Alclndo Guanabara 24(1214. Fo-
nes 22-7812 e 22-0020, c| GÓES.
CRECI 202. .
ALUGA-SE apto. Barata Hibel-
ro, 669/703 hall,. 1 sala, 2 quar-
tos, jardim de Inverno quarto e
WC de emp. Miblliado e T«e-
fone. Tel.' 42-3330. ' '

COBERTURA — Alugo Copaca-
- bana ap. sal, qto. coz» bnh. com-
pleto. grande área.-Rua Sousa
Lima. 363, ap. C-02. Ed. Dom
Miguel. Trotar 27-0698. ¦ .
ALUGA-SE apto. Av. Atlântico,
.4.206/302 1 hall.:2' salas; 2 quar-
tos, banh; cozinha dep. emp..
Tel. 42-3330.
ALUGA-SE apto. Av. Atlântl-
ca, 734/1.202 hall, 1 sala, 2 quar-
tos, grande varando, cozinho,
banheiro, dep. emp.. c/ telefone.
Mobillado Tel.: 42-3330.
ALUGA-SE apto. Av. Copaca-
bana, 99/503 1 hall, 1 sala, 3
quartos, copa-cozinha, azulejada,
até o teto. Banheiro azulejado
otê o teto 2 jardins de Inverno,
dep. emp. sinteco e armários
embutidos. Tel: 42-3330.

POSTO 4 — Aluga-se por tem-
porada ótimo qto. Indepcníen-
te para moça ou senhor». Tel.
28-1706. 75860 8

ALUGA-SE —. AR. 913 da Praia
de Botafogo, 340 c/ sl. qto. con-
jugado, banh. quitch. Tratar
APSA. Tv. Ouvidor, 32, 2.» ds
12/17h. CRECI 253. Tcl: 52-5007
cor. resp. M. GUERRA CRE-
CI 4, aluguel NCr? 200,00.
BOTAFOGO — Alugo" aptoTTosT
Ruo SSo Monoel. 37 — NCr$ 250mais taxas, condomínio. S„ qto,coz., banh., compl., área clton-
que. Tratar J_. Teófilo Otôni,
123, s|201 — 43-2750 — Orlando
G. Leston — CRECI 727.
ALUGO optõT 201~~ r7 Rodrigo
de Brito 7, de solo, 2 quartos.dep. compl. empreg. por NCrS
350,00. Chaves no 101. Tel.: ..
43-8122 dos 15 os 16 horas.
BOTAFOGO — Aluga-se ò Ruã
Voluntários da Pátria, 320, as
lojas S e T. Trator Av. Nilo Pe-
çanha, 26 s/1.116 — com Sr. Bap-
tista das 17 âs 10 horas.
ALUGO — Ap. conjugado, Praia
de Botafogo, 460 ap. 434. Chave
porteiro. Alug. 160 e taxas. ..22-6408 VIEIRA DE SOUZA
IMÓVEIS — CRECI 1116, Pço.
Floriano, 19 s| 63.

AVENIDA RUI BARBOSA 422— Alugo ótimo apartamentofrente com garagem, trotar por-teiro ANTÔNIO.
QUARTO PARA CASAL - Alu-
ga-se ótimo quarto, mobillado,
sinteco, clvaranda, para casal dls-tinto s| filho. Direitos a combi-
nar. Rua Marechal Francisco
Mouro, 249 — apto. 301 — Bo-
tafogo F

BOTAFOGO —ALKIC aluga mo-
blliado, írenterRua Martins Fer-
reiro, 15, o opto., 101 c|sl., 2
qtos. cjarm. embut, coz., banh.,
qto. e WC empreg., área c|tan-
que e vg. garagem. Chaves c|
porteiro. Trotar no Ruo do Car-
mo, 27-A — Tel.: 32-1774 —
CRECI 283. 
BOTAFOGO — Alugo ap. R.
Bartolomeu Portela, sola, 3 qts.deps. compls. 2 banh. sociais —
Garagem — Tel. 27-1998.
BOTAFOGO — Alugo gde. ap.
finamente mob. telef. ar cond.
etc. Temporada Bartolomeu Por-
tela 35 op. 203, chaves porteiro.Inf. 27-6490. prózimo Ynch Club.
ALUGA-SE — Quarto para mô-
ça que trabalhe fora. Tratar
pelo tel. 48-7479.
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BOTAFOGO — Alugo apto. r.
Humaitá 60 c| 4, tipo casa, 1 c.
3 qs. boa área, dep. compl.
NSo pag. condom., estaclan. au-
to. NCrj 500,00. Fone 26-7535.
Ary. 14232 4
BOTAFOGO — Aluga-se com ou
sem mobília, o apt. 803 da Run
Senador Vergueiro 81, com 3
quartos, salfio, cozinha, banhei-
ro, dependência de empregada,
tratar na .EMPRESA BRASILEI-
RA DE ADMINISTRAÇÃO —
Rua da Quitanda 49. s/302. Tel.
22-5827. Aluguel 900,00 ou 750.00.
REAL GRANDEZA 193 — Alu-
ga-se a loja 15 e 10. Tratnr Av.
Rio Branco 270 s| 800 — 42-3452
c 27-5832.
VAGAS com refeiçOes para mo-
ças que trabalhem. 120 cruzei-
ros novos. Real Grandeza, 115.

CENTRO-LOJAS
Aluga-se próximo à Praça Pio X, 2 lojas, juntas ou

separadas. Tratar c/ Sr, Edson à Av. Rio Branco, 131,
gr. 503/04 das 12 às 18 horas. Não se atende por
telefone. 71585 38

PRECISO ALUGAR-"
CASA GRANDE

Mesmo velha, faço reforma por minha conta. É para
sublocação dos cômodos. Tel. 26-5349. 25628 38

Aluga-se Fábrica de Confecções
Com área 800 metros quadrados, minimum. Tel.

32-3276 e 42-2269, sr. FELIX, segunda-feira.13228 38

ARMAZÉM PARA ALUGUEL"2.000 a 3.000 m2"
Grande Empresa desta capital, necessita de um arma-

zém com área supra para recebimento e expedição de
mercadorias dé preferência com plataforma, para carga
e descarga e local para escritório.

Localização: Nas imediações da Av. Brasil, em rua de
fácil acesso. Todavia aceita-se outras ofertas para estudo.

Ofertas para a Empresa de Transportes Atlas — Av.
Guilherme Maxwel, 95.

Com detalhes, isto é Preço por m2 — Prazo e demais
condições. 26349 38

PASSA-SE CONTRATO
De uma cosa toda reformada, c/ 9 salas, 3 banheiros, sito _

Rua S. Clemente, 459, para fins comerciais, o quem indenizar os
nastos da reforma no valor de Cr$ 25.000.000, aluguel CrS 840.000
U.. setembro c de outubro em diante CrS 1.700.000, c/ taxas —
TraUr c/ sr. Ferreira pelo tel. 27-5190, das 9 às 13 hs. Motivo
doença — Negócio urgente. 14052 38

COPACABANA
AlUGA-SE

1 (um) andar para escritórios em edifício comercial
na Av. Copacabana, 928 — Tratar no local com o sr. Wol-
demar no 9.° andar. 13139 38

AUT^A-SE ótimo qto. único in-
quillno p/2 rapazes ou «enhor de
fino troto. Tel. 30-5467.
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COPÀHABA\A ^"Maio- cor:
íunto cime ciai — R sala* (3
salôei de frente) — 2 banhei--
tot sociais — 2 entradas in-
dependentes: — Cniro.«. poli-
rlinica, mag»rir>. etc. Av N.
Sa. flopsn. 1 12)1 apto. 1001
Inf. 28-7484 Chaves porteiro.

PLAZA COPACABANA HOTELAluga-se p/ 10 meses ou 1
sno apto. com 3 ótimos quar-
tos, todos atap. e com 3 grand.
arm. emb. banh. kltch. gel.
telef. TV roupa cama, utensílios
e serviço do hotel. Complet.
mob e com capacidade 5 a 8
pessoas. Ver das 17 às 21h30mluApto. 507 — Tel. 57-1870.
ALUGA-SE por temporada, aDt.
o/tel. sala, 2 qts. todo mobília-
do. Tratar à R. Bolivar, 120 ap.
70_4.__
ALUGA-SE vaga de garagem. —
Rua M. Mascarenhas de MoraesTel. 47-6146.
COPACABANA — Aluga-se apt.
mobillado com tel. 2 s. 3 q. Rua
Raimundo Corria, 28, apto, 902,
Informações: Tel. 58-0573.
COPACABANA — Aluga-se per-to do Lido, uma vaga em um
quarto, a uma moça que tra-
balhe fora. O quarto é para duas
mocas aonde já tem uma. Tel.
57-5772.
DOMINGOS FERREIRA — Alu-
ga-se amolo apto. frente, multo
bem localizado, sala, 3.qtos. jard.inverno, dependências completas
ótima garage. Tratar tel. 37-1460.
COPACABANA — Aluga-se ap.
Íiintado 

c/ sinteco, írente c/ sa-
a, quarto, cozinha, banheiro,

arm. embutidos, área serv. c/
tanque e dep. empr. por 350 —
Domingos Ferreira, 63, ao. 502.
Tratar Dr. GALDINO — 52-3506.
COPACABANA — Aluga-se um
apartamento de luxo no 8.° an-
dar de frente com 2 salas e 4
quartos, 2 banheiros sociais, ar-
mários' embutidos e outras de-
pendências com garagem. Cha-
ves com porteiro na Rua Pom-
peu Loureiro, 44 at>to. 801. Tra-
tar por telefone; 36-4906.
TEMPORADA — Apto. mobilia-
do; 3 qtos., sala, depends. em-
preg., gelad. etc. Av. Atlântica,
1930 ap. 404. Chaves no apto.
401.

,AV. ATLÂNTICA — Apartamen-
to com ou sem móveis de 1. 2
salas, 2. 3 qtos., dep. compl.

Çaxa'temporada 
ou contrato. —

ratar: AGtNCIA ANGLO-AME-
RICANA — 36-2761 OU 57-7796.
ALUGA-SE frente Pôsto 6, per-
to da praia totalmente mobília-
do armários embutidos, tapetes
etc. 3'quartos, living, garagemTemporada ou 1 ano. Tratar
47-6834.
ÀLUGA-SE vaga a rapaz. Pede-
se referências. Preço NCrj ...
70,00, tel. 27-5515.
ALUGA-SE quarto mob. para
uma maça ou senhora NCrS ...
100,00. Rua Xavier da Silveira,
46. opto. 203.
ALUGO escritório vazio. Edif.
Marquês do Herval, tel. 27-6361.

¦ av. AwJumc^'«ir_.,TO
n.« 478 ap. 405/Leme. SalSo, ta*leta,- 9 qts. de frente, jardim 4ainverno,'banheiro, cozinha, área
de serviço, ban. e qt de cm*
pregada. Pode ser visitado porgentileza do" inquilino transferi-
do que desocupará o apt. Tn<
tar Dr. HEITOR,S7-994».' »¦

' POSTO S — Aluga-se ap; eonji
ban. coz. 1Ò0 'cr. novos, int ..
57-5357.
ALUGA-SE o apto. 304, * Rua
Inhangá, 33, 3 sls. 3 qts. 'com

' armários embutidos, copa' lí co-
zinha, dois banheiros sociais, de-
pendências o telefone; Tratar
fone 43-2880 sr. AZEVEDO •
chave na portaria cj o tr., Be»
zerra. J.r
ALUGA-SE excelente quarto In-
dlvidual em apto. privilegiadoapto. fino tratamento;. — Tel.
37-0184. Copacabana. -; . ,,.
COPACABANA — Alugo ap. 61,
Rua Bolívar, 35, írente. Juntoao mar.' «ala, 3 qts. deps. em-
preg. mob. gel,, utensílio». Ba»

¦ se WO. Tel. 37.-0239. Ver local.
COPACABANA — Atan-
so por vm ano magnifico
apto. com living*, sala 4e
Juntar. 3 quartos, banheiro •
dependências cõDÍcrtirá-
mente, moblliado eom dois
aparelhos de ar refriferado
H .telefone, ver e tratar Sa.
e 3a.-feira. de 20 às XI ho-

, ras. Bua Sta. Clara, 196 —
4.° andar. ¦ < ,
TEMPORADA — e meses, Leme,

, eom ou. sem móveis, living, 3
quartos, dep,. comp. Inf.: ....37-3242..
COPACABANA — Alugo apar»
tamento n.o 604 à Rua BarataRibeiro n.° 682, c| seda « quarto,banheiro, cozinha, .armários «m»bútldos, pintado • com sinteco.
Chaves c. o porteiro.'Tratar pitel: 82-4133, sr. CARLOS VAZ.
COPACABANA — Alugo — Rua
Miguel Lemos 44, grupo de 4
salas, esquina com N. 8. Copa-
cabana com banheiro privativo,telefone e extensão para 

'fins
comercial ou consultório medi-
co. Chaves na portaria. Tratar
ORG, ROMANO — Pres. -Var»
gas 280 s| 718. CRECI 1006.
COPACABANA —' AlUfa-f» 4Av. Prlnc. Isabel, 166 ap. 804c| 2, sls., 3 qts.. dep: Chaves c|
porteiro. Tratar c| ORLANDO
VIANA, Av.. Rio Branco 186 sl
806. Tels. 22-1791. CHECI 806.
COPACABANA — Aluga-se ap.de luxo. R. Aires Saldanha 36ap. 1301, c| sala contendo tstan-te e bar conjugado, 3 qtos. darmários embutidos, banh. azu«lejado,- cozinha azulejada, dep.completa empregada, copa, Arta
d tanque. Contam ainda:'las-
três, perslanas, secadores è cl
telefone. Marcar visita, JJOt-Í>IAL PALBRMQ LTDA. H.. Se»nador Pantás ÍI7 s| ÍOR.Tsl.82-4326. CRK3 485.
COPACABANA — Vaga firagsimediações Alaska.- Crf! 10.008mensais. 7 ás 15, domingo a ouor-
ta — 27-4581. : T^

COPACABANA — Alugo apto.
qto. salá/sep. NCr$ 300, choves
c| port. R. Belford Roxo, 331/
711 tratar 52-2706 — Santos Ba»
hla — CREa 822. ¦mhms
COPACABANA — LIDO — Alu^
go num grande opartamento, aa- FLAMENGOla e quarto* luxuosamente mo- »»-"••».¦ ww
billado; uso cozinha, entrada ln-
dependente, terraço visto para
praia, temporada. Tel. 87-4700.
ALUGA-SE Apt. de írente c
solo, quarto, banh, coz, e área
coberto, NCr$ 300,00, mais ertear-
gos. Chave cl porteiro Av. N.
Sa. Copacabana, 914,. apt. 204,
contrato 1 ano. Fiador.
APTO. LUXO — '2 salões, 4
qts., 2 banhs., coz., deps. de
empr , sar. R. S4 Ferreira 304
apto. 601. Chaves porteiro, tel.
36-543ÜI . • '

¦•¦¦  7S812 8
EM APARTAMENTO de família,
senhora aceita rapaz idôfteo que
trabalhe fora ou estude, roupa
de cama e café — Informação —
M-734B- ..'_ _

73150 8
ARPOADOR — Aluga-se aparta-
mento mobillado, living, cala de
jantar,. 3 quartos, eopa, cozinha,
2 banheiros, dependências com-
pletas, garage. Prazo máximo 2
anos. Chaves à Rua Joaquim
Nobuco, 202, apt. 601.
COPACABANA — Kaic aluga
Rua Figueiredo Magalhães n,°
219 o' ap. 1011, pi comércio ou
residência, c| sl-qt. conjg, banh
e kitch. ChOves c| porteiro. Tra-
tar na Rua do armo 27-A. Tel.
32-774. CRECI 283.
COPACABANA — Kaic aluga p|
comércio ou residência, mobi-
liado, o ap. 704, Av. I CoDacaba-
na, 728, cl 2 qts, conjg, sl, banh,
e kitch. Chaves c| porteiro. Tra-¦ tar na Rua do Carmo, 27-A. Tel.
32-1774. CRECI 283.
COPACABANA — Kaic alugo
NCr$ 230,00 mais encargos. Rua
Ayres Saldanha 124, qto, banh,
kitch, aparts: 104 c| área co-
berta, 301 frente. Chaves e| por-
teiro. Rua DJalma Ulrlch, 49.
Tratar Rua do Carmo, 27-A, tel.
32-1774. CRECI 283.
COPACABANA — Kaie aluga
mobillado. na Rua Barata Ribel-
ro 292, o'ap. 404 c| sl-qt conjg,
coz e banh. Chaves c| porteiro.
Tratar na Rua do Carmo 27-A,
Tel. 32-1774. CREO 283.
COPACABANA — Alugamos sa-
la com banheiro, de frente. Rua
Hilário Gouveia, 66 ap. 512. Tra-
tar--com MERCANTIL. Tel. ..
22-0601 (CRECI 936 P. Nardi).
COPACABANA -r 'Alugamos
ótimos apartamentos" de írente,
sala-quarto, banheiro, kit. R. Sá
Ferreira, 215 aptos, 102 c 104.
Tratar com MERCANTIL. Tel.
22-0601. (CRECT 938 P. Nardi).
APTO. SALA — quarto, coz.
compl. banh. Rua Figueiredo
Magalhães, 442, apartamento 110

chaves cl port. aluguel NCrí
120,00. Tratar dr. FERNANDO

Tels. 22-0454 — 52-1027 — ...
57-6426. 70191 8
COPACABANA — Aluga-se apto.
de quarto e sala conjugados _
Rua Raul Fompéla, 180, apto.
1004. Chaves com porteiro. Tra-
tar no Banco Nacional Brasi-
leiro, à Av. Erasmo Braga, 255-A.
AVENIDA ATLÂNTICA 38061701

Frente, conjug. gde. mais sa-
la. Mobll. conforto e limpeza.
Chave no 702. Inf. 37-3066. Alu-
guel 330 mil.
ALUGA-SE ap. quarto, sala se-
parado fundos Av. Prado Jú-
nior, 281 gr. 508 chaves portei-
to. Aluguel 230 e taxas.
QUARTO lind. mobillado c| ou
s| pensão a 1 ou 2 pessoas. Ou-
tro menor indep. Inf. Av. Co-
pacabana. 9051901.
EM COPACAB. — Pôsto 5. Alu-
ga-se apart. mobil. ou não, com
2 peças grandes e banheiro com-
pleto. Tel. 26-6751 podendo pa-
Ear alug. com refeições.
COPACABANA — Alugo apt.
1118 R. Felipe Oliveira 4 — qt.
sala conj. NCr$ 300,00 e taxas.
Chaves na portaria. Tratar ORG.
ROMANO — Pres. Vargas, 290
s) 712. CRECI 1006.
COPACABANA — Esq. Atlânti-
ca em apto. limpo, sossegado de
pessoa só a senhor de trato dl-
vidir despesa. Trator 54-2960.
TEMPORADA — Alugamos
aptos, completamente mob.
inclusive com geladeira. De 1,
2 on 3 qtos. Tratar telef. ..
37-8013. IMOB. SEIRA MAR
LTDA. Av. Copacabana 583,
sala 205-A.

TEMPORADA — Precisamos
aptos. mob. de 1, 2 ou mais
qtos, para turistas chegados
de fora. TraUr telef. 37-8019.
IMOB. BEIRA MAR LTDA.
Av. Copacabana, 583, sala
205-A. 75817 8

10

FLAMENGO — Alugo ap. Sftva
«1., 3 qts.. deps. Chave cbor»teiro. R. Visconde do Cruzeiro,
150, ap. 301.- Tratai Av. RioBranco, 377, 89 and. (Bttpcüls).
. 8168 10
FLAMENGO — Aluíamos •
apto, 801 da Boa Senador
Vércneiro, 128 de frente, c|
saleta, 1 sala, 3 «tos, «a 8
salas e 2 qtos, sala de atotó-
ço, Jardim de inverno • <m.
banh. dep. empr. área eom
tanque e garatre. Esfrega-tc
pintado; em cores: à escolha
do interessado; Aluguel NCrS
630,00. Chaves das 9 às ...
17,00hs. dliriamente-ei os
porteiros, Tratar.CIVIA —
Trav. Ouvidor. 17 — 4.° an-
dar. Tel.: 52-8166 — CRE-
CI 131. .1__
FLAMENGO — Aluga-SO.Av.
Ruy Barbosa apto. ocupado
andar inteiro c| elevador priva-tivo todo moblliado móveis, es-
tUo antigo, 3 salóes, 3 quartos,varanda, amplas demais depen-
dênclas p| família fino trato.
Tratar das 15 às 17,80 hs. cl Sr.
Sinésio Freitas, Rua Debret, 23
s| 1313 a 1315, fones 43-8371 •
42-0301. - ¦ • .
DIPLOMATA brasileiro transi,
para outro pais aluga, aeu apto.
luxo. Av. Rui Barbosa; rica-
mente mobillado de fino gosto
com 3 salSes, 4 quartos, 2 banh.
armar, embut. garage 'e telef.
Contrato de 1 ou 3 anos. NCr$
2.500 entrega imed. Visitas avi-
so prévio acompanhado. Trator
IMOB. ALEXANDRE KAMP —
CRECI 468. com CONRAD, ....
42-5773.

MUDANÇA? GATO PRETO
armazena, transporta e «m»
bala desde 1940. Telefone:
45-8128. 35783 10
FLAMENGO — Aluga-se aparta»
mento conjugado, cozinha, ba»
nheiro. Telefonar 45-2785, manha.
FLAMENGO — Kaic aluga o ap.
1303, da Praia do Flamengo, t
cl sl-qt sep, saleta, coz, banh,
varanda o área c| tanque. Cha-
ves no local de 2 às 5 Hr. Tro»
tar na Rua do Carmo 27-A, tel.
32-1774. CRECI 283.
FLAMENGO — Alugamos ap.
luxo, um por andar com 3
ãuartos. 

2 banheiros, varanda,
ependências completas, goro»

gem e quarto para motorista.
Av. Rui Barbosa, 598 ap. 601.
Visitas exclusivamente segunda»
feira entre 10 e 15 horas. Trotar
com MERCANTIL. Tel. 33-0601
(CRECI 936 P. Nardi).
FLAMENGO — Alugn-se o apto.
220 do Ed. & Rua Senador ver»
gueiro, 203, com quarto, Wtche-nete e banheiro. Aluguel NCrí
220,00 e taxas. Chaves com o
porteiro. 71589 10
FLAMENGO — Aluga-se ótimo
apto. a rua Buarque de Mace»
do, 23, apto. 403. com 3 quar»
tos grande sala, saleta jardim
de inverno, dependências de
empregada. Tratar Praia do Tia-
mengo, 122-1003. Chaves com
porteiro.

GÁVEA 11

GÁVEA — Alugamos o apto. 102
da Rua dos Oitls, 47 c| sola, 2
bons qtos., coz., banh., dep.
empr. recóm-pintodo. Aluguel
NCr$ 390,00. Chaves porteiro. —
Tratar CIVIA — Trav. Ouvidor.
17, 4.° and. Tel. 62-8166. CRECI
131.

IPANEMA 12

ALUGA-SE ótimo ap. 103, da
Vise. de Plrajá 12 c/ 3 grds.
qtos. sendo c/ arm. embutidos,
sala, 30 in2, banh. dep. emp.
garage, póco artesiano p/ a óleo
— Tratar APSA, CRECI 353. —
Tv. Ouvidor, 32, S.o da 12/17h.
Tel: 52-5007, aluguel NCr* 500,00
corr. resp. M. GUERRA, CRE-
CI 4.
IPANEMA — J. Alah aluga-se
apt. 402 Av. A. Paiva 80 blo-
co B2 — c| grd. sla, 2 quts.dep. comp. empreg. área serv.
c| tanque ver port, JoSo tratar
Av. Alt. Barroso S0 sl 402 —
42-8878.

tm
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IPANEMA — Alugo - Rua Al-
berto Campos 25 apt. 111 NCrS
300,00 • taxas apt. 303 NCrf ..
220,00 e taxas, salas, qts. sep.
dep. emp. Chaves c| sr. Manoel,
depois das 10 hs. Tratar ORG.
ROMANO — Pres. Vargas 290 s
718 — CRECI 1008.
PARTICULAR procura aparta-
mento ou cobertura para alu-
gar, em Ipanema ou Leblon, com
aala, 3 quartos com armários, 2
banheiros sociais e dependências.
Tratar tel. 27-7686, parte da ma*
nhS com D. CECÍLIA.
ALUGA-SE por NCrS 400,00
mensais e despesas (NCr$ 25,00)
o apto. 203 da Av. Epitáclo
Pessoa, 670, de sala, 3 quartos,
varanda e dependências comple.
tas. Chaves com o encarregado
ar. FRANCISCO. Fone: 23-0120,
dr. LUCH-O. 
ALUGA-SE Qto. sala sep. banh.
cozinha, garage. Aníbal Men-
donça 10, 104. Chaves cl por-teiro. 3221 12
IPANEMA — Alugo apto. 102,
R. José Linhares, 117 — Q. s.
tapetados c/ cortinas, gelad. c/direito garagem. Preso 330. Cha-ve c/ porteiro. Tratar tel. 25-0691.
IPANEMA —.Brtudo ofertas pa*ra alugar magnífico apto. 403 â
Av. Vieira Souto, 402 — Gde.
living, sala jantar, 2 dormito-
rios, banh. coz. deps. vários arms.
«mbuts. ar condicionado, atape*
tado. vaga na garagem. Ver no
local — Chaves c| porteiro —
Tratar: Dr. EDMUNDO ALMEI-
DA — R. Ouvidor. 130 sala 505
dia» ateis. TeL 52-1621.
xpapusmA — Aluga-se um qüãr*-to com casa casal estrangeiro
para cavalheiro de fino trato.
Tratar por tel: 27-7405.

LARANJEIRAS — Aluga-se apto.
qto., sala, banh. compl. Kit. —
Tel. 46-0894 ou 25-6753.

75861 16
LARANJEIRAS — Aluga-se à
Ruâ Professor Luiz Castanhedes.
265 (entrada pela Rua General
Gllcérlo), ótimos aptos, de sala.
quarto e sala e 2 quartos, co-
zinha e banheiro. Ver no local
com o porteiro. Tartar pelos
telefones: 43-4059, 27-9273 ou

23-3897.

APARTAMENTO DE CO-
BERTURA — Aluga-se na
Rua Pinheiro Machado. —
Acabado de construir, com 2
quartos, 2 salas, % banheiros
e grande varanda. Tratar na
CIVIA, Travessa Onvidor,
17.

PENHA CIRCULAR — Aluga-se
1 terreno com 500m2. na R. Enes
Filho n.» 188. Ver no local —
Tratar TeL 54-0928. Sr. Paulo.

71882 30
TELEVISÃO portátil USA 9'\
moderna nova. Verdadeiro cl-
nema. NCrÇ 220,00.' Outra 21**
marfim pé palito. NCrf 160,00.
Tel. 57-2014. 71866 60

CENTRAL 29

RIO COMPRIDO 22

LEBLON 17

SENHORAS — Vaga quarto e
banheiro independente. Leblon

— Tel. 47-4626.

GARAGEM no Leblon, alugo ...
NCr$ 40,00, mensal entrada e
salda ampla. Hua General Urqui.
za, 236. Tratar cl porteiro GER-
SON. 29483 17

RIO COMPRIDO — Aluga-se
apto. 2 quartos — sala, cozinha
área com tanque, quarto de em-
pregada, à Rua Azevedo Lima, 49
— Chaves no apto. 101. NCr$
300,00.
RIO COMPRIDO — Aluga-se
excelente apartamento com 2
quartos, sala, cozinha, banheiro
e área com tanque. Ver à Rua
Campos da Paz, 111 — c/8 —
ap. 201. Tratar na COMPANHIA
COMERCIAL E CORRETORA
NOVO MUNDO, à Rua do Car-
mo, 71 — 2.» andar — s/201, ou
pelo tel. 52-2010, ramal 23B —*
(E. BICALHO — CRECI 937).

IPANEMA — Aluga-se — Ga-
ragem. Fone 47-2621.

70349 12
GARAGEM — Alugam-se vagasà Rua Barão de Ipanema, 127.Tratar no local.

LEBLON — General Artlgas, 340
NCr$ 600,00 mais NCr? 35,00

condomínio — Alugo ótimo apto.
sla. — var. — 3 qts. — copa —
coz. — Todas deps. de empr.

Ver e tratar no local.
71853 17

LEBLON — Alugamos ótima ca-
sa de 2 pav. junto a praia. Ver
i Rua JoSo Lyra 11. Tratar F. P.
VEIGA ENG. LTDA. 42-5231 e
42-7144 — CRECI 832.

RUA PAULA FREITAS. 90 —
Apto. 902 — Aluga-se de 2 qtos.
e todas as dependências bem mo-
blllado c/ telefone. Ver no local
e tratar p/ tels. 22-0716 e ....
32-0575.

SANTA TERESA 23

SANTA TERESA — KAIC aluga
o ap. 201 da Rua Alte. Alexan-
drino, 496, cl saleta, sl., 3 qts.,
coz., banh., WC empreg. e irea
cl tanque. Chaves no ap. 1-A.
Tratar na rua do Carmo 27-A.
Tel. 32-1774. CRECI 283.

BARRA DA TIJUCA — Vende-
JADHIU d/\ti.ii'a «_ M -rande área Inicio BR.-101.-IAKDIM BOTÂNICO 14 Região grande valorização. Tra-

tar tel. 27-6031.

LAGOA — Aluga-se aparto RuaLEBLON — Apartamento mobi-
lldeídnso Simões I*opés?"56/3oT uído c/telefone, c/ 2 salões, 4
3 q., 2 arm. emb., a saiasTvar. 1*os* c_ arms- 2 banhs> soc-'
copa, coz., q. emp., banh. luxo, 2 <ltos' de^mpreg.
*•* • £*?*•• na -"ragem e vaga
gar.. Telefone, NCr$ 650,00 mai9cond. e Taxas. Informações ...46-0339 ou 26-1923. 3220 14
ALUGA-SE apartamento, sala, 3
quartos, banheiro, cozinha, dep.empregada garagem. Rua lide-
íonso Simões Lopes 56 apto, 202— Tratar 26-8186.
RUA ITAIPAVA n.o 136 apto.
103 mobiliado c/ telefone e ar
cond., c/ sala, 3 qtos., dep.
compl. Marcar visitas 47-8160 —
Tratar: AGÍNCIA ANGLO-AME-
RICANA — 36-2761 „OU 57-7796.
ALUGA-SE apartamento de 3
auartos, 

salas e demais depen*
«nelas com vista para o Jar-

dlm Botânico na Rua BarSo Oli-
veira e Castro 77, chaves no n."
79 com sr. Antônio Coelho. Tel.
26-0420.
JARDIM BOTÂNICO — Aluga-
ae o apto. 202 da Rua Inglês de
Souza, 193, com 2 quartos, .sala,
cozinha, banheiro, garagem e
dep. de empregada. Ver no lo-
cal, chaves com o porteiro. Tra- ,tar na COMPANHIA COMER-
CIAL E CORRETORA NOVO
MUNDO, à Rua do Carmo. 71,
2.» andar, s/201, ou pelo telefo-
ne 53-2010, ramal 238 — (E. BI-
CALHO — CRECI 937).

LARANJEIRAS 16

ALUGO ótimo ap. 201. de frente
(2 por andax), à H. das Laran-
jeiras. 358, em frente à Em-
baixada Israelita, todo pintadode novo, entrada ampla, c| sa-
Uo, 3 bons quartos, gabinete de
costura, tudo com sinteco, ba-
nheiro social e cozinha novos,
grande área, depnedênclas com-
pletas de empregada. Com ou
•em garagem. Tratar Dr. FRAN-
CISCO, fone 42-7626.
ALUGA-SE alto 804 Rua das La-
ranjeiras, 243 c| sala, 2 quar-
tos banheiro e cozinha e depen-
déncias p| empregada. Tratar no
local.
LARANJEIRAS — KAIC aluga
O ap. 604 da Rua das Laranjei-
Tas 328, c| vest. 2 sls. 3 qts.
coz. banh. varanda, qt. e WC
empreg., área c| tanque e ve na

Íarage 
Chaves no ap. 404. Tra-

Rr na Rua do Carmo, 27-A. Tel.
32-1774. CRECI 283.

dep. compl.
garagem. Perto escola america-
na. Visitas: 47-7401. — Tratar:
AGÊNCIA ANGLO-AMERICANA
— 36-2761 OU 57-7796.

LEBLON — Alugamos apto. mo-
blllado, cobertura, c| sala, quar-
to, coz., banh, deps. empreg.,
terraço e área. Temporada má-
Xlma 6 meses. NCr$ 500,00 pagt°
adlant. Próximo à praia. BAR-
HOS FILHO & CIA. LTDA. (ad-
ministradores desde 1936). Av.
Rio Branco, 108, grupo 801. —

CRECI 805.
TEMPORADA — Alugo apto. de
frente p| o mar — Praia, vista

maravilhosa — completamente
mob., 2 qts., 1 sla. ampla, etc.

tel., gel., gar. Ver e tratar Av.
Nlemeyer 174 apto. 103.

75828 17

QUARTO — Leblon —'Casal sem
filhos aluga um ótimo quarto

c| telefone, café da manhã, mo-
blllado, para uma moça que tra-
balhe fora, único Inquilino. Tel.
J7-0691.
LEBLON — Alugo, apart. q. s.
Mt. banh. varanda. Ataulfo Pai*
Va,1228|202. Tratar 57-5197.

LEBLON — NCí$ 700,00 — Alu-
ga-se apto. com 3 slas. conju-
gadas, 2 qtos., deps, de empre*
gâda. Vaga garagem. Ver no lo-
cal à Av. Ataulfo de Paiva 221
— Chaves com porteiro.

73157 17

ALUGA-SE — ótimo an. 402715.
José Linhares 154 c/ sl. 3 qtos.
ban. coz. dep. emp. Tratar
APSA. CRECI 253. Tv. Ouvidor
32. 2.» de 12/17h. Tel: 52-5007,
cor. resp. M. GUERRA. CRE-
CI 4, aluguel NCrS 400,00, ch.
c/ port.
ALUGA-SE o apto. 403 da Rua
Engenheiro Cortez Sigoud, 220,
com 2 quartos, sala, cozinha, e
dep. de empregada. Ver no lo-
cal, chaves com o porteiro. Tra-
tar na COMPANHIA COMER-
CIAL E CORRETORA NOVO
MUNDO, à Rua do Carmo, 71 —
2." andar — s/201, ou pelo tel.
52-2010 — ramal 2?8 — (E. BI-
CALHO — CRECI 937).

SAO CRISTÓVÃO 24

ALUGA-SE um qto. grande a
um rapaz ou senhora, podendo
lavar e cozinhar. Tratar tel. ..
34-3527. 71846 24
S. CRISTÓVÃO — Aluga-se
quarto em sob. na R. Visconde
de Niterói 1092. Chaves no lo-
cal. Tratar p| telefone 52-4325.
CRECI 455.
SAO CRISTÓVÃO — Aluga-se
ótima residêneti c| 2 qtos., sa-
Ia, copa, coz., Banh. e dep. com-
pletas de empregada, > área c|
entrada para carro. Peças am-
pias. Base: NCrS 320,00. Ver Rua
General Gustavo Cordeiro de
Faria, n.» 351, térreo. Chaves no
local. Tratar SÉRGIO CASTRO
IMÓVEIS. Depart. Administra-
ção de Bens — R. Assembléia,
40, 12.». Tel. 31-0717. CRECI 22.

VILA ISABEL 26

APTO. grande, s. 3 qts, coz,
banh, etc, Barão Bom Retiro,
910, desde 270 mil, 43-4033, sr.
BERNARDO, e duas lojas.

TIJUCA 27

SAO CONRADO
— BARRA 18

LARANJEIRAS — Apt. de fren-
te, 3 q. s. coz. 2 banheiros so-
ciais, armários embutidos, gara-
gem e dependências, 550 e ta-
jcas. Chaves na port. Rua La-
ranjeiras, 95 ap. 502, tratar

82-9237 c. JASSON.

APARTAMENTO de sala de ..
45m2, 3 q. com armários, 2 ba-
nheiros, etc. Rua das Laranjei-
ras, 226 apt. 104. Ver com o por-
teiro, tratar na Av. Osvaldo Cruz
139, apt. 302.

LARANJEIRAS — Aluga-se ap.
201 R. Pereira da SUva 148, c|
sala, 3 qtos. banh. coz., área c|
tanque, j. Inverno e garagem.
Chaves c| porteiro. Tratar PRE-
DIAL PALERMO, R. S. Dantas
117 s| 905. Tel. 52-4325. CRECI
455.

BARRA DA TIJUCA -- Aluga-
se, próx. a praia, casa flnamen-
te mobiliada, com sala, 3 quar-
tos, etc. quintal. Tratar tel: ,,
52-7344.

PRAÇA DA
BANDEIRA 19

QUARTO — Alugo. Praça da
Bandeira, com banheiro comple-
tamente dependente. Tel. 48-9564.
_____  71864 19
GATOS slameses — Vendem-se
lindos gatinhos com 3 meses de
idade. Tel. 57-6291.

73198 63

TIJUCA adj. senhora respcl-
to precisa qto. c| família ou ou-

. tra para alugar ap. juntas pa-
ra ligar est 34, 38-5092, senhora
Nunes.
ALTO BOA VISTA — Apto. —
Aluga-se c| 3 qts. sala, c| banh.
compl. dep. emp. plnt. nova
gar. tanq. Condução à porta,
ônibus CTC. Alug. NCrt 250,00

e taxas . R. Muçu T. na mes*
ma n.» 421. Tels.: 38-8029 —
38-6657.
TIJUCA — Aluga-se apartamen-
to n.o 301, de frente, com 3 quar-
tos, 1 sala, varanda, banheiro
completo, cozinha, quarto e ba-
nheiro de empregada, área com
tanque, à Rua Conde de Bonfim,
967. Chaves no apartamento 302.
Telefono 42-3060, sr. Rosalvo.
ALUGA-SE — Conde Bonfim,
35 ap. 802 frente sala 2 quar-.
tos deps. chaves na portaria.
Tratar T. Otoni 72 — 23-1915.
Sr. Walter. CRECI 183.
TIJUCA — Aluga-se a casa da
Rua Gcnernl Rocca, 413, c/8,
com 3 quartos, sala, banheiro,
cozinha, varanda e dep. de em-
pregada. Ver no local, chaves na
casa 5. c tratar na COMPANHIA
COMERCIAL E CORRETORA
NOVO MUNDO, à Rua do Car-
mo, 71 — 2.» andar — s/201, fa-
lar com Sr. JACQUES. fone:
31-3-46 — (E. . BICALHO —
CRECI 9371.
TIJUCA — Alugo apt. 205 da
Rua Professor Gablzo, 115, com
sala, 2 quartos, dependências
completas. Chaves com o por-
teiro. Tratar na Av. Rio Bran-
co, 156. sala 924. Aluguel 350,00
— CRECI 1076. /
TIJUCA — Aluga-se na Rua
Haddock Lobo 290 ap. 304 de
írente com varanda 2 quartos sa-
Ia dupla e mols depend.
ALUGO — Vendo saleta sala 2
quart. dep. emp. depósito pln-
tado a. óleo. Rua Silva Teles,
30-A. Ver ANTÔNIO.

MÉIER — Aluga-se grande apt,
frente, cj salão, 3 qts., coz.,
banh., área, dep. compl. empr.,
prédio só 4 apt. R. Afonso Ari-
nos, 311201. Chaves no 202. Tra-
tar: tel. 38-2630 a partir 2.»-íel-
ra. 13288 29

METER — Alugo' apto. r. Capi-
tão Resende, 620/201. Com slt. sl.

qts. dep. emp. írente. sinte-
co etc. Tel. 49-9149 Marcar hora.Creci 1036. .

ENGENHO DE DENTRO — Alu-

§o 
ou vendo apto. 2 qts. aala

ep. etc. Ver Rua Bento Gon-
«alves 70/201. Chaves p.f. 202,
preço NCrf 230,00. Tel. 37-4827.
ALUGO — Casa. cl 2 quartos,
sala, coz. e dep. Aluguel 150 e
taxas. Rua Fontoura Chaves. 83
chave no 81 trat 22*6408 VTEI-
BA DE SOUZA IMÓVEIS —
CRECI 1115. Praça Floriano, 19
Bl 63.

ALUGO — Casa, 1 Trav. Carlos
Xavier 372 Madurei**, 3 qts. aa-
Ia, varanda e dependências. —
Alug. 220 e taxas. 22-6408 VIEI-
RA DE SOUZA IMÓVEIS —
Pça. Floriano, 19 sl 63 — CRECI
1115.

ROCHA — Alugo ótima casa c/
sala, 2 quartos, saleta, cozinha,
copa, área. Ver na Rua Dr. Gar-
nier 725, c**a io. Tratar na Av.
Rio Branco 158, sala 924. Alu-
guel 3 salários. CRECI 1076.

TRAJA — R. Amandiú, 298, c/3
q. s. cozinha, banheiro. Alu-

guel NCr$ 190,00 — Ver no lo-
cal, chaves no n.° 200 —¦ Tratar
Av. Rio Branco, 185, s/2114. Tel.
22-1583 — CRECI 331 — GE-
RALDO.

a
IRAJA — R. Amandiú, 272 —
írente — q. s. cozinha e ba*
nheiro. Aluguel NCrf 150,00. —
Ver no local, chaves no n.° 200.
Tratar Av. Rio Branco, 185 —
E/2114. Tel. 22-1583. CRECI 331GERALDO.

TRAJA — R. Amandiú, 280 —
ap 102 — melo c/ s. q. cozinha
e banheiro. Aluguel NCrf 150,00

Ver no local chaves no ,° 200
Tratar Av. Hio Branco, 185,

s/2114 — CRECI 331. GERALDO.

SAMPAIO — Aluga-se casa c/
qtos. 2 s. copa-cozinha, ba-

nheiro social, área de serviço e
dependências de emp. Ver no
local chaves no n.° 18 — R. Paes
de Andrade, 14 — Aluguel NCrS
400,00. Tratar Av. Rio Branco,
185, s/2114. Tel. 22-1583. CRECI
331. — GERALDO.

ALUGA-SE casa c/ 2 qtos. sala,
coz. e banheiro, na Rua Samuel
Pereira, 43, Parque Colúmbia —
Acari, mais informações na Rua
José Maurício n.° 339, sala 205,
Penha. Tel. 30-9178 — A. C.
FONTES — CRECI 545.

ALUGA-SE uma casa Rua Ca-
pltão Pires n.o 47 — Bento RI-
beiro, tel. 52-9642.

ENG. DE DENTRO — Alugo
apto. 101, Rua Washington da
Mota, 155, NCr? 170, mais taxas
s., 3 qtos., banh., coz., área c|
tanque quintal. Tratar R. Teófl-
Io Otôni, 123, s|201 — 43-2750 —
Orlando G. Leston — CRECI 727.

RIACHUELO — Aluga-se o ap.
201 da Rua Filguelras de Lima,
32, com sala, 3 quartos, cozi-
nha, banheiro e área com tan-
que. Ver no local, chaves com
o porteiro, tratar na COMPA-
NHIA COMERCIAL E CORRE-
TORA NOVO MUNDO, à Rua do
Carmo, 71 — 2.» andar — s/201.
Ou pelo tel. 52*2010, ramal 238
(E. BICALHO — CRECI 937).

ENCANTADO — Aluga-se o ap",,
206 da Rua Dois de Fevereiro,
214. Ver no local, chaves com
o porteiro. Tratar na COMPA-
NHIA COMERCIAL E CORRE-
TORA NOVO MUNDO, à Rua
do Carmo, 71. 2." andar, s/201,
ou pelo tel. 31-3446, falar com
Sr. JACQUES — (E. BICALHO
— CRECI 937).

CONSOLAÇÃO — Aluga-se o
apto. 101 da Rua Raul Cardo-
so,' 14, com 2 quartos, sala, co-
zinha, banheiro, área, garagem
e jardim com varanda. Para ver
c tratar na COMPANHIA CO-
MERCIAL NOVO MUNDO, à
Rua do Carmo, 71, 2." andar,
s/201. Ou pe'o tel. 52-2010, ra-
mal 238 — l_. BICALHO —
CRECI 937).

PENHA — Aluga-se, aala 2
quartos . e dependências, Rua
Montevidéu, 1206, sobrado. Alu-
guel NCrt 250,00. Chaves no
térreo. Tratar com EDITH —
Fone 56-1882.
ALUGA-SE apto. á Rua Guatá
n.o 22, apto. 101, c/ 2 qtos. sala
e coz. Ver no local e tratar à
Rua José Maurício n.° 339, s/205

Penha — Tel. 30-9173 •— A. C.
FONTES — CRECI 545.
HIGIENOPOLIS — Aluga-se à
R. Cap, Bragança, 293, perpen-
dlcular i Av. Democráticos, dt*
versos aptos, c/ 3 q. a. e de-
pendências de empregada. Tra-
tar Av. Rio Branco, 185, 8/2114TeL S2-1583— Ver no IoíaV
CRECI 331 — GERALDO.
CORDOVTL — Aluga-se i Rua
Cel. Camisâo, 2 ap. 202, c/ 2 q.
a. e demais dependências. Cha-
ves no ap. 201 — Ver no local
• aluguel NCrf 150,00. Tratar
Av. Rio Branco, 185. Tel. 22-1583CRECI 331 —.GERALDO.
TRIAGEM — Aluga*-* _ casa 11
da Rua Costa Lobo, 57, com 2

âuartos, 
sala, cozinha e corre*

or com tanque. Para ver e
tratar na COMPANHIA CO-
MERCIAL E CORRETORA NO-
VO MUNDO, A Rua do Carmo,
71, 2.* andar, s/201, ou pelo tel.
52-2010, ramal 238— (E. BICA-
LHO — CRECI 937).
CORDOVTL — Alugo casas, Rua
Cambucy, 128, írente, fundos,
NCr* 140. 120 mais taxas. Tra-
tar R. Teófilo Otónl, 123, s|201

43-2750 — Orlando G; Leston
CRECI 727.

FREGUESIA (I. Governador) —
Aluga-se apto. 201 da Rua Co-
mendador Bastos, 484, com 3
quartos, sala, ..cozinha, banhei-
ro, dep. de empregada, telefone
• garagem. Ver no local, chaves
com o porteiro, e . tratar na
COMPANHIA COMERCIAL E
CORRETORA NOVO MUNDO, A
Rua do Carmo, 71, 2.» andar —
s/201, ou pelo tel. 52-2010, ra-
mal 238 — .(¦_» BICALHO —
CRECI. 837).

PETROP. Aluga-se um ótimo
galpão c| área de 170m2 vasto
e pintado de novo serve' para

qualquer. Industria, Chaves, cl
Ferreira, tel. 3012 (CRECI 595).

TERESÓPOLIS 36

PETRÓPOLIS

(LHAS 34

JARDIM AMÉRICA — Alugo Cl-
sa Rua Gilberto Cimas, 99 —
NCrf 200,00 mais taxas,»., 2 qtos.,banh., copa, coz., quintal, qto.
separado.-Tratar R. Teófilo Otê-
nl 123 s|201 — 43-2750 — Orlan-
do G. Leston — CRECI 727.

PETRÓPOLIS — Aluio os
sm. V» e 502, de frente,
plnt. nov», «| 2 atos, sl. b»-
nh. coi. d-P. K. Gen. Osório,
106 e 11» — Ver port. Telí.
27-S273 e 4317, Peíp. c| ED-
GABD.
PROCURO casa pi • alugar Pe-
trópolls até 350,00 p| mês s|
móveis, c| 3 qts. deps. quintal,
garagem ou ent. p| carro. Só ln-
teressa próximo A condução p|
o Rio. Tratar tel. Rio 29-3014 ou
82*6939. '. 

.

PETRÓPOLIS — Hotel Quitandl-nha, aluga-se amplo e luxuoso
apto. mob. e c/telefone, s me-
ses. NCrf 500,00 — 88*1294, ...
58-2388 — 58-2388.

ALUGA-SE ou vendt-se casa lu-
xuosa, 4 q. 2 salões, 2 bani. so-
ciais, gar. jardim. NCrf 450,00
mensais — COUTINHO — Tel.
«325 — Petrópolis.
ALUGA-SE casa em - Petrópolis
4 quartos, sala, dep. emp. ga-
rage, telefone, quintal. Só se
atende a partir 2a.-felra. Tel.
26*7533.

PETRÓPOLIS — Aluga-se casa
sala, 3 quartos, telefone, ótima
para fim de semana. Informa*
ções 36-2651.

TERESÓPOLIS — Alugo 1 casa
^^ moblliada cl telefone garagem¦*-*¦ mesmo na Várzea; Tel.:-28-2843,

Dutra ou Teresópolls — 2873 Ve-
35 ' ited-no. .,..'¦'¦¦ •' .:-

TERESÓPOLIS — Flnsdesema-
na ou pequenas temperadas, alu-

Si-se 
apto. q. e s. mobiliado.

«ladeira, piscina, play-ground.
Linda vista — Tratar teL 52-9237

..çl 
"JASSON. ,

SAO LOURENÇO — Aluga-se ou
vende-se casa moblliada perto
do Parque — 58*1607.

CAXAMBU — Aluga-se amplo
apto mob. c/gel., fogfio de gas,
roupas de cama e meia, junto
ao Parque das Águas. Ed. c/
piscina. NCrf 160,00, — 56-1294

56*2388. ¦

TERESÓPOLIS — Aluga-se casa
mob. situada no Parque de Im-
bul, c| todo conforto c| uso de
piscina, tel. Contrato de 1 ano
por NCrS 250,00 mensais. Tra*
tar tal.: 87-9244. D. MARGOT.

TERESÓPOLIS — Alüga-se ou
Vendo no Alto Tes. mob. c| tel.
Rua írati, 115 (esq. Beira-Rio)

Tel.. 27-8575.

CAFÉ-BAR em Maria da Gra-
Ca (ponto final ônibus), boa fé*
ria, contr. novo. aluguel NCrf
50,00. Preço NCrf 8.000, facilita-
dos.,Tratai 52-3922 e 52-3311 —
J. Adlval. Creci 692. . ;

SR. PROPRIETÁRIO
Alugamos s| Casa, s| apto. p|

V. Sa. Dlrlja-se sl compromisso
A AG_N-M ANGLO AMERI-
CANA.._B.„Si_quelra Campos, 43"7-779C
sala 805, 38*2781 e 57*

0673 38

CENTRO BANCÁRIO
Prédio c| loja e 8 pavs. c|

_.800m2. Aluga-se por NCrJ
15.000,00 (sem lavas). NCr$
8,22 por metro Inclusive lo-
ja. Tratar na rua do Carmo
27-A — Tel.: 32-1774. —
CRECim 26212 38

ZONAS VERANEIO 39

ALUGUEL-DIVERSOS 38

ALUGO Salio p| Indústria ou
depósito 1.* pavimento c| 220 m2
e outro c| 60 m2. Tem fOrça.
fw. 38 de Setembro 191-B. Sr.
Mendel.

CLUBE DOS 500 — Rodovia Du- fl
tra. Alugo casa moblliada, 2a. ,
quinzena maio; NCrf 200.00. %
ideal lua de mel, família em •
férias. Piscina, lagos, tênis, bo- .'
liche. garagem etc. Tratar tel.:
32-6810.

3267 39 <

SAO LOURENÇO — Aluga-se 2
ótimas casas mobll. ou n5o no
melhor ponto e perto do Par-
que. Inf. 36-6457.
ALUGA-SE em Caxambu, aptos,
mob c/gel. Tratar Rio - 32*181 •'
ramal 6- Waldir. 75807 39»

SÃÕ LOURENÇO — Aluga-se
ótima casa 2a. quinzena de maio
NCrf 80,00 — Tel.: 54-3280. .

RÁDIOS E TELEVISÕES
GRAVADOR — Vendo stero
Philips outro "RCA" e 2

Sortátels, 
sendo 1 de bolso.

;. Marechal Cantuárla, 122
sobrado.. Tel.: 46-9821.

71869 60
TV AMERICANA nova GE pe-

Suena 
modelo 1967. Vendo 400

Crf. — 27-8573.
SEU RADIO PAROU? "Transls-
tomar" conserto com garantia
em 24 horas. Orçamento na hora
e grátis, Travessa do Ouvidor, 4
— 2.0 andar. Abrimos aos sá-
bados.
COMPRO televisão qualquer es*
tado, máquina escrever, cal-
cular, projetor cinema 16 mm,
usados, i vista, a. domicilio.
TV STANDARD Eletric 10 pol.
portátil, modelo recente com óti*
ma Imagem nos 5 canais. NCrf
350. Rua Bolívar, 27, ap. 904.
CONJUNTO STEREO Flscher 44
watts cada canal 2 caixas acústi*
cas Flscher, toca-dlscos Garrard
lab. 80. Tel. 36*7720. >
GRAVADOR TANDBERG mod*-
Io 74-B stereo grava e resrodus
4 pistas, som próprio, nflvo —
Tel. 36*7720. *
VENDO — Hádio-vitrola Groun-
dlg Stereo alemã 480 e TV Phil-
co 21" mesa 230. R. Sampaio
Viana 265, Rio Comprido.
VENDE-SE aparelho estéreo»*
nlco. Nflvo 58-4783.
CAIXAS — P| rádios, toca-dlscos,
TV, Stereo, Gabinetes, M-q.
Arcas, Decapê ou Jacarandá,
adaptamos rádios e transforma-
mos. R. Viso. do Rio Branco,
35 sob. Tels. 32-3101 e 
42-9068, | .. 3239 «0
VENDO TV GE americana IS**.
2 antenas, portátil, na embala-
gem. NCrf 550. Tel. 26*0970.
TV 12" GTE. portátil c/UHF e
escuta. Cór branca. Apenas ...
NCrf 380.00. Tel. 47-8292.

13292 60

TELEVISÃO Philco — Importa-
da, modelo antigo, bom estado
NCrf 160. Leopoldo Miques 110|
901.  .
GRAVADOR AKAY, modelo X
300 profissional stereo, 3 moto-
res. grava e reprodus 1-2 3-4
pistas, novo. Tel. 36*7720. ¦

TELEVISÃO PHILCO portátil, 19
pol., americana, pouquíssimo uso.
Vendo urgente. R.> Sousa Lima,
48, apto. 412, Copacabana — Pés-
to 6. 
GRAVADOR Grundig TK-340
Stereo Modelo 1967, na embali-
gem NCrf 1.^00,00. Tel.: 37*9792.
TELEVISÃO — S.Eletrlc"nova í>a
garantia 13 polegadas transistorl-
zada na embalagem, urgente
vendo hoje por NCrf 350,0- ver
i rua Bolívar, n.° 89 ap. 802

Copacabana.
GRAVADOR "National" estéreo
novlnho — Excelente sonorida*
de. Toca-dlscos Garrard e 2 cal*
xas acústicas. Vende-se. Tel...
27*6111.
COMPRO — Televisão e rádio-
vitrola pjmeu uso. Pago 4 vista.
Tel. 34*7594. D. Noêmla.
GRAVADOR DE VOZ OCASIÃO

Vendo americano moderno,-
Revere com Rádio tipo profl--
sional 2 velocl. Hi-Fi etc. NCr?
430,00 58*2937.
GRAVADOR FITA americano,
Wllcox Qay. de luz, grata 2 ho-
ras, 2 Tslocs. ótimo estado, ven-
do 38-3039.
TELEVISÃO Sony 8", portátil,
funciona com pilhas e na luz,
modelo 67, com canais de UHF.
Tel. 42*0364.

Sf^rTurs^piSoSo1!: ELETRÔNICA KENNEDYTel. 22-3231, Hua do Lavradlo •*•*•»ll\vm\*fl. IVUIIILUI
n.o 169-A.  3208 60
GRAVADOR asteraofflnleo Ro-
berts, rádio Scny. TV portátil
OB, Autobrldge 26*5530.

GRAVADOR "AKAI" — 1.700 —
Stereo— Audlfone — Venda-se
com 2 caixas acústicas e 30 fitas
gravadas. Novo, preço de opor-?unidade. Inf.: 87-7184.
VENDE-SE TV americana GE de
12 polegadas — 1967, 47-2563 ou
87-9604.
FITAS pré-gravadas americanas
7 1/2 rot. 4 tracks, e fitas pa-
ra toca fita de carro em 4 pis-
tai. Tel.: 47-9287.
AMPLIFICADOR e pró MATTES
SS200 compacto stereo, 100 watts
por canal, 2 caixas acústicas AR3
e grav. AKAY M6 stereo. Tel.
-17-&-97.
TELEVISÃO — S. Eletric nova
na garantia 13 polegadas tran-
sistorlzada na embalagem, ur-
gente vendo hoje por NCrf
350,00 ver à rua Paranhos, n.»
158 — Ramos.
TELEVISÃO — S. Eletric nova
na garantia 13 polegadas transls-
torlzada na embalagem, urgente
vendo hojo por NCrf 850,00 ver
á rua Álvaro Chaves, n.» 28, apt.
702 — Laranjeiras.
TELEVISÃO GE Hotpolnt 17»
funcionando bem. Rua Volun-
tárlos da Pátria n,° 1 ap. 903.
TV ZENITH 12" e Sony 7" c|
bateria — Vende-se ainda na
embalagem. Tel. 47*5427.
COMPRO Televlsío, áual-
«uer tipo, stereo, Hl-FÍ, e
plano — Negócio rápido. Tel.
87-1596 — Geladeira.
COMPRO — Só 1 televliio"
Pago bem hoje à qualquer
hora, Tenho Urgência. Tele-
fone: 36-S652.

29-0801

compro GRUNDING
ACORDEÕES ETC.

TEL.: 42-5400
. 3071 60

LEOPOLDINA 30

LINS VASCONCELOS 28

ALUGO — Apto. 3 qtos, R.
Bicuiba 141 — ap. 401 — Lins
— Tratar Dr. Charley 22-7282.

VICENTE DE CARVALHO —
Alugo casa, — Rua Apia, 231,
NCrf 260,00. S., 2 qtos., coz., co-
pa, banh. comp. grandes, qto.
empr., bom quintal. Tratar R.
Teófilo Otónl, 123, s!201 —
43-2750 — Orlando G. Leston —
CRECI 727.

PENHA — Aluga-se o apto. 102
da Rua Costa Rica, 183, com 2
quartos, cozinha, sala, banheiro.
Ver no local, chaves com o por-
teiro, e tratar na COMPANHIA
COMERCIAL E CORRETORA
NOVO MUNDO, à Rua do Car-
mo, 71, 2.» andar, s/201. Ou pe-
Io tel. 52-2010, ramal 238 — (E.
BICALHO — CRECI 937).

GELADEIRAS
AR CONDICIONADO — Vendo
Westinghouse funcionando com
garantia. Tel. 47-5715. das 10 às
16 horas.
GELADEIRA Frlgidaire moder-
na luxuosa. Vendo urgente. Rua
Souza Lima 48 apto. 412, Co-
pacabana. Posto 6. 0694 59
VENDE-SE uma Geladeira mar-
ca Westinghouse. Toodoro da
Silva n.° 27 tel.: 28-2843 NCrf
14,00.

COMPRO TV
GELADEIRA, ETC.

32-2767
3256 59

AR CONDICIONADO
MÁQUINAS DE LAVAR

Refrigeradores Domésti-
cos. Para qualquer conserto,
chame técnico Toledo. Tel.:
56-0911. — D.R.M. 26-6918!

0777 59

"CONSERTOS E PINTURAS"
De geladeira — Técnico estran*
ge!rt> — Atendo rápido. 37-G602.

14042 59

PINTURA DE GELADEIRA
A Duco, a Pistola, levando,

aparelho contra ferrugem, má-
quina de lavar, armário, colo-
cação de borracha, 52-0383. —
PINHEIRO. A domicílio.

27304 59"GELADEIRAS
Conserto todas as marcas com

garantia, troco motor na resi-
dênda. sr. PEDRO, tel. 22-3231,
Rua Lavradio, 169-A, Lapa.

3207 59

PINTURA DE GELADEIRAS
NCrf 35. Borracha NCrS 18.

Tel.; 48-541G. Sr. VALERO.
25398 59

GELADEIRAS
AR COND. E MAQ. DE LAVAR
Assistência técnica — ZS e ZN

Klystron Ltda. esp. GE, Philco, Brastemp, Clímax, Admirai,
Westlnghonse, Kelvinetor, Fedders e Bendix. ZS — R. Visconde
de Pirajá, 452, T. 27*0939. ZN — R. Carvalho de Souza, 262. Madu-
reira, T. 28-7617. 14005 59

GELADEIRA Coldspot 10 pós —
Vende-se precisando de reparos.
Tel. 26-0038.
GELADEIRA Gelomatic a
querosene na embalagem
vendo para desocupar lugar
motivo viagem — Av. 28 de
Setembro, 313 — 58-1392 —
38-5145;
GRUNDIG — Rádio vitro-stereo.
Rccém-importada. Console fino
e elegante. NCrS 500,00. DAN-
TAS — 42-0017 ou 30-5406.

TÉCNICO ALEMÃO
CONSERTO E PINTURA
GELADEIRA SR. FRANZ

Troca de reli automático,, car-
2a de gás. Serviço garantido.' Tal.
34-9131. 3155 59

TÉCNICO ALEMÃO
CONSERTOS, PINTURAS

DE GELADEIRAS, SR. STEFAN
TEL.: 48-6159

Troca-se borracha, relê auto*
mático, carga de gás — Servi-
ço garantido. 3288 59

GELADEIRA: Novas Admirai 8
pés na garantia, 5 anos vendo
hoje NCr? 420,00 ver á Siqueira
Campos, n.° 43 — loja 211. Co-
pacabana.

GELADEIRA
Vendo mod.
Ver a tarde
669 ap. 602.

FRIGIDAIRE —
luxo, como nova.
Gustavo Sampaio,

Gravador pilha parado?
Conserto em 24h. Translstel.

Av. 13 de Maio, 44-A sl 203.
12233 80

PROJETORES E
• GRAVADORES

Consertamos: qualquer marca
ou tipo com garantia. Também:
Rádios — Vitrolas — HI-FI — TVTransistores — Radlolas, etc.
ELETRÔNICA BOA SORTÍ —
Marquês Abrantes, 168 — Lola 9

Flamg./Botg. — Rec. Telef.:
25-4381 e 45-3834.

14050 60

ANTENISTA
TEL.: 52-0022

Instalações e revisões antenas
de televisões e F.M. atende-se
dias úteis, domingos o feriados
em todos bairros com garantia
e honestidade. • Tel. 52-0022.

3232 60

Conserto de gravado-
res de fila e amplifi-

cadores Stereo
Timm & Cia. Ltda. Av.

Fr. Roosevelr, 115, qr. 502.
22-9651. 25321 60

Gravador Sttrto TK-46.
quatro pistas, na embalagem
original. Vende-se tel: ...
22-9497, diariamente de 9
as 12 horas. 2794 60

TV - Socorro
 XAZOAVBS

SERVIÇOS GARANTIDOS
ATENDE TAMBÉM DOMINGOS

TELEFONE 27-0273
3245 60

TV. DEFEITUOSO?
Consertos em ias resldên-

ela eom garantia. Nio cobro
visita — Phlllphs — Philco
— Admirai — Zenith —
Emerson e outras marcas. —
Tel.* 37-5954. Sr. Santos —
Qualquer bairro.

 12221 60

CONSERTOS DE
TELEVISÃO!

Cuidado com os curiosos,
aprendizes. Conserto, em
sua própria residência, qual-
quer marchou defeito. Aten-
do todos os dias, também
aos domingos e feriados. —
Tel.: 58-2871.

15682 60

Especialista em Philips, Mu-
lard, Stand-Electric, Philco,
Semp, GE, Adimlral e outras
marcas, atendo todos bairros, sr.
ANTÔNIO. 6135 60

Compramos gravado-
res usados e com

defeito
Timm & Cia. Ltda. Av.

Fr. Roosevelt, 115 gr. 502.
22-9651. 25322 60

COMPRO TUDO •
TELEFONE: 329274

ATENDEMOS AOS DOMINGOS
0640 60

COMPRO
GRAVA, VITROLA, TV.
TV. Binóculos, Rádio. Má-

quinas de cost. e de escrever
e outros objetos, projetor.

32-5593 - 32-5593
3242 60

VENDE-SE um gravador Revere
americano t_ado em perfeitas
condições. Preço NCr» 200. Acei-
tam-.se ofertas — Telefone ....
26-0806.

TELEVISÃO — Vende-se motivo
mudança, 1 portátil 10 pol.
Standard Eletric moderna per-
feltlsslma NCr» 280,00 — Tel.:
57-2802.
HADIO Japonês, de bolso, 1 pi*
lha. Verdadeira Jóia, 38.000 em
8 pagamentos, h vista 20% ds
descarto. Rua SSo José, 56. 29
andar. Atcnde-so a domicilio. —
_fl. 22-8682.
VITROLA Portátil dois alto-fa-
lantes translstorlzada marca Es-
tandart Eletric, custa NCri
880,00 vendo só hoje á NCrS
485,00 ver á Av. Copacabana, n.«
881J211 Centro _Comerclal.
TELEVISÕES Philco, Stan-
dard Electric e Admirai de
33", 16' 13", 11", mod. 67
na embalarem — NCr$ ...
369,00. Garantia da fábrica.
Aceito troca de TV usada,
facilito o saldo. Tel.: 46-5102,
até ?2 hs.
RÁDIOS DE PILHA com FM ¦
novidades Importadas. R. Sen.
Dantas, n.* 3^- 5.» and.
TELEVISÕES em Homeiiafcm
ao Dii das Mfies. Atenção pre-cisamos vender 100 aparelhos
de TV ate dia 15-05-67, todo* no-
vos com dupla garantia, marcas
St. Eletric, Admirai, Zenltb,
Artel, Teleklng, Philco, Semp.
Philips GE e outras, 11, 13, 16.
19 e 23 polegadas, a preço 50%
a menos da tabela, a vista ou
financiado, aceitamos sua TV,
usada como parte de pagamen-
to, pagamos 200 cruzeiros novos,
pela sua TV. usada — ademais,
tem seu credito na hora — en-
tregas na hora assistência técni-
ca na hora — ver a grande ex-
posição na Loja Estrela de Pra-
ta na Av. Copacabana, 581, loja
211. Centro Comercial Tel
38-1852. AtençSo Nosso lema é
resolver seu problema

Rádio transistor parado?
Conserto em 24h. Translstel.

Av. 13 de Maio, 44-A al 203.
12234 60

COMPRO TUDO"
T.V. rádios, gravadores,

máq. escrever, louças, cris-
tais, pratas, jóias, tapetes,
roupas, etc. Atendo a domi-
cilio.

TEL.: 58-5594
SR. SILVA

3164 60
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COMPRO TV
ACORDEÃO

R. VITROLAS
GELADEIRA
ETC. 32-2767

3254 60
•4

GELADEIRAS
FICAM NOVAS

Pintamos a domicílio. CrS
35 mil. Oficina especializa-
da, com 25 anos de prática.
Não ficando perfeita não
precisa pagar. Serviço ga-
rantido, honesto e durável.
Cuidado com Imitação, Sr.
Luiz. 32-5013.

15687 59

GELADEIRAS
"""^NCrS 

35,00
PInta-re à pistola a domicilio,

rom tratamento naval contra a
ferrugem. Troca-se borracha ..
NCrS 18.00. Atende-se em qual-
quer bairro. Tel. 45-0824 e ..
48-4864, sr. ALBERTO.

29532 59

Gravadores e Fitas
Temos grande sortlmento dl gravadores desde NCrJ 135,00. Gra-

vador DOKORDER de 2 velocidades, de pilha e eletricidade eom
2 horas de gravaçio, preto NCrJ 275.

Vendemos em 3 vezes sem aumento, ou maiores facilidades.
Temos fitas de todos os tamanhos e marcas, SCOTCII, GELOSO,
AGFA, NATIONAL e HITACHI, desde NCrJ 3.00.

Recebemos geotch, carretei pequeno que grava 1 hora. Temoj
grande sortlmento de fitas gravadas com músicas elásticas e po-
pulares. Vendemos carreteis vazios de todos os tamanhos.

CASA OXFORD - Rua da Quitanda, 65-A
28246 60

CONSERTO DE TELEVISÃO 45-8210
Vendas de peca* e acessórios para rádios e TV. Zona 8nl •

Norte, na hora • no local, tidas ai marcas, especializada em
Philips, Philco, G.E. e Standard Electrlca. Náo cobramos visitas.
Serviços de garantia real. Colocamos e revisamos antenas de TV.— ELETRÔNICA DO CATETE LTDA. — Rua Sáo Salvador n 6.

1521 60

1

»K

NOVIDADE
RECEPTOR - TRANSMISSOR

Recebemos diversos tipos ati 10 km de alcance, desde
135,00. Faça-nos uma visita sem compromisso.

NCrJ

OFICINA DE GELADEIRA MAQUINA DE LAVAR Conserto de Geladeira e Ar Cond. SoioÜD-1R.7_lida. 65-A
AR CONDICIONADO TEL 38-9233

Trocamos motor, rcl.iy, automático, borracha, carga de gás,
pintura, reformas. Roa Siqueira Campos n? 143 — Loja n" 141
— Mosal Sandes. 11133 59

TÉCNICO ALEMÃO
Executamos qualquer tipo ou marca. Colocamos Relê, gás, bor.

racha ou pintura Serviço GARANTIDO. Tel. 42-7060 — Atende-
mos qualquer bairro aos domingos c feriados. 12229 59

28238 60

GELADEIRAS CONSERTOS
Consertos de Geladeira doméstica dc todas as marcas, aparelho

de ar condicionado e máquina de lavar. Coloca-se *,ás, Relê auto-
mático, borracha e motores, executa qualquer conserto. Serviço
garantido: teL 57-8610 Iineu. R. Leopoldo Mlgucz, 159. 13239 59

[brastemp PHILCO
CONSERTO FRIGIDAIRE TEL. 29-0861 PINTURA

Geladeira, .Máquina de I.avar e Ar Condicionado
Atendemos em qualquer bairro. Oficina: Siqueira Campos, 143

— Loja 141. Shopping Ccnter. Copacabana. 0396 59

r_ - T.V. CITERA -
T.V. com defeitos? Não o Sacrifique — Chame T.V.

CITERA — Aos DOMINGOS tel. 36-7512 — Firma com
Técnicos de confiança e 20 anos de Tradição no Ramo
CINE TV. — Av. Beira Mar, 216 - loja — tel. 32-5218 -
Todos os Bairros Visitas Grátis. 25689 60

CONSERTO DE TELEVISÃO - 37-0432
fi com o Caetano. Orçamentos grátis, preços módicos, serviços

garantidos. Philips Philco, GE, SE e outras marcas. Colocamos e
revisamos antena de TV. Rádlo-vltrola, rádios translstorizados,. alta
fidelidade, estéreos, de tidas as marcas. Aparelhos elétricos domes-
ticos em geral, Inclusive geladeira.

Ellane Discos — Rna Barata Ribeiro, 261. 1520 66

T.V.E VITROLAS PORTÁTEIS A PILHA E LUZ
Rádios, gravadores, radlovltrolas, ventiladores, barbeadores, agu-

lhas, cristais' e cabeçotes Philips, safira e diamantes, antenas de
rádio e T.V , lanterna, lâmpadas era geral, válvulas, pilhas, fios,solda, material elétrico, copos Arno e Wallta. exame de válvulas,
consertos garantidos de rádios, gravadores, TV, radlovltrolas, de
qnalsqaer marcas vitrollnhas de pilhas, etc. Philips Philco — Rua7 de Setembro ní 38 - 1». Tel 22-5682. Vendas à vista c a prazoBaterias de 3 e 9 volts. FogSes elétricos. Marmitas Term.

29452 60

SEU RÁDIO DE PILHAS PAROU?
"TRANSISTOMAR", oficina especializada em consertos de

GRAVADORES, VITROL1NHA8, TVs., RÁDIOS DE PILHA, LUZ
B DE AUTOMÓVEL. ORÇAMENTOS GRÁTIS. Rapidez e efl-
ciência. Abrimos aos sábados — TRAVESSA DO OUVIDOR nf 4
— 2» andar (prox. i Rna 7 de Setembro) — Rio — GB — Centro.

26671 60

TÉCNICO TV ANTENISTA
CHAME HOJE - TEL.: 25-9933

Imagem ,.  Cr$ 6.000
Som  CrS 5.000

Antena todos canais  Cr$ 20.000
SUL — 2 de Dezembro n» 22. térreo

NORTE — Conde de Bonfim, 211 — S/6
23599 «0
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LEILÕES
LEILÃO f BOTAFOGO UILAO

OBJETOS DE ARTE
.v> Lord Charles Francis Robert Cecil . :

Baron de Chillstone
REMOVIDA DA FAZENDA INGLESA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS -/>'
DO LOTE N.° 65, ÉM DIANTE 

"^r\':f

COLEÇÀÕ^ ^
. Maravilhoso serviço das Cia. da« Índias, pertencente

«d Marquês de Porto Alegre, pecas imperiais t, grande*
coleções adquiridas nos leilões de Sotheby & Cia. e outros,
valiosisslmas pinturas à óleo de renomados mestres, es-
tranxeiros e nacionais, peças das dinastias Mingr, Kangs-sl
•r outras, móveis ingleses e franceses, assinados por' 011-
Ihow, Vileet e David, móveis coloniais, prataria inglesa,
francesa, pcrtu/iiiêsa e brasileira dos séculos XVIII e XIX,
porcelanas de SaSe, Sevres e outras, diversas obrr«. sa-
oras, cristais, servioos para jantar cm Saxe, Maean e Wood
Stone, raros vasos de Emile Gallè, tapetes, persas, marfins
Silo Vermelho e tudo o mais Qne compõe a Coleção Bob-

AFFONSO NUNES
',; LEILOEIRO 

PÚBLICO 
" ''':

devidamente autorizado, continua vendendo em leilão nos
dias 15, 16 e 17 DE MAIO DE 1967, A PARTIR DAS
20.30 HOPAS, no palacete da

RUA GENERAL DIOHíSIO 33
Exposição hoje, dia 14 de maio dc 1967, das 16,00 às

21,00 horas.
Mais informações, no r«ciHórlo e salSo de venda? di

Leiloeiro Affonso Nunes, à Rua da Quitanda, 49-A. — v-l.
22-3111. 70684

SÃO FRANCISCO XAVIER - LEILÃO
v JUDICIAL -MARACANÃ

Espólio Manoel Vieira Goulart

Três Magníficos Prédios
RUA IZIDRO DE FIGUEIREDO N.°$. 11,13 è 15
N.° 11, em terreno de 9,00m x 10,00m

.N.M3, em terrena de 6,80m x 10,00m
N.° 15, em terreno de 9,00m x 10,00m
ERNANI, .leiloeiro, autorizado por Alvará do Dr. Juiz

da 4.a Vara de Órfãos, venderá em leilão terça-feira, 16
de Maio de 1967, às 16,00 horas e 16,30 horas, nos
respectivos locais. Mais inf.. tel. 31-2444. 7°679
fcll ¦¦¦ ¦!!¦¦¦ ,-,.._., *¦ II III. - ¦¦ I ¦¦.¦¦'—¦¦¦, —

REALENGO LEILÃO JUDICIAL REALENGO
Espólio de Carmen Murtinho D'Almeida

: 2.° LEILÃO, PELA MELHOR OFERTA ! f

Prédio de Dois Pavimentos,
com Duas Lojas e .;

Dois Apartamentos íf
RUA FRANCISCO FARJADO, 194- LOTE DE TERRENO

RUÀ VICENCIA, LOTE N.° 307

LOTE DE TERRENOS/N.0
AVENIDA CE; LOTE 13, QUADRA 263,

EM JACAREPAGUA
Os leilões serão realizados no escritório do leiloeiro, à

Av. Erasmo Braga, 64 — Gr. 205/6 (entrada pela
Travessa do Paço, 23)

ERNANI, leiloeiro, autorizado por Alvará do Dr. Juiz
da 4.° Yara de Órfãos, venderá em leilão, segunda-feira,
22 de Maio de 1967, às 16,00 horas, em seu escritório,
à Av. Erasmo Braga, 64 — 2.° ¦— Gr. 205/6 (entrada pela
Travessa do Paço, 23). Mais inf. tel. 31-2444. 70680

Isabel — Amanhã —
Espólio Manoel Vieira Goulart

PRÉDIO DE 2 PAVIMENTOS,
COM 4 APARTAMENTOS

Em terreno de 10,10 x 57,20 x 52,15 x 9,60

Prédio de Dois Pavimentos
Em terreno de 6,50 x 29,90

RUA JUSTINIANO DA ROCHA, 11 e 49
(O n.° 11, fica de esquina c/ Av. 28 Setembro)

Todos os apartamentos (h.°s 101 — 102 — 201 — 202)
compostos de sala, três quartos e demais dependências

ERNANI, leiloeiro, autorizado por Alvará do Dr. Juiz
da 4." Vara de Órfãos, venderá em leilão, AMANHA,
segunda-feira, 15 de Maio de 1967, respectivamente às
16,00 hs. e 16,30 hs., nos locais. Mais inf. tel. 31-2444.

NOTA: O apartamento n.° 101 não será objeto do
leilão por ter sido adjucado ao herdeiro. 70681

Copacabana Leilão Judicial Copacabana
Atenção Srs. Capitalistas, ótimo emprego de capital

PRÉDIO COM DOIS
PAVIMENTOS

AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 938
E 940 (ES0UINA DA RUA BOLÍVAR, 66)

Duas lojas pela Av. N.S. Copacabana, 938 e 940
— Duas lojas, Rua BoÜvar, 68 e 70 e dois apar-

lamentos, Rua Bolívar, 66, aptos. 201 e 202.
(Poderão ser vendidos juntos ou separadamente)

AFFONSO NUNES, autorizado por Alvará do MM.
Dr. Juiz de Direito da 4.a Vara Cível, venderá em
leilão, terça-feira, 16 de Maio de 1967, às 16.00
horas, no local. Mais inf. 22*3111. 73620

LARANJEIRAS -, LEILÃO JUDICIAL - LARANJEIRAS
ÃjWMEPI°3p2

; • Rua General Glicérlo, 445
DE FRENTE - VAZIO — COM GARAGEM

Sala, jardim de inverno e varanda, 3 quartos, copa-cozinha
e demais dependências .

FERNANDO MELLO, leiloeiro, autorizado por Alvará
do Dr. Juiz da 1.a Vara de órfãos, venderá em leilão,
segunda-feira, 22 de Maio de 1967, às 16,00 horas, no
local. Mais inf. à Rua da Quitanda, 62 —• 4.6 — Tel.
42-8205. ,.„. .-* ' 12258

Amanhã Flamengo Amanhã
Riço leilão de lindos móveis, valiosos quadros
e cristais, a Rua Senador Vergueiro, 30 —
6.° andar

0 JULI0 leiloeiro, autorizado pelo seu particular
amjgo, o sr. Heitor Rego, Venderá ao correr do martelo
além de lindos móveis de estilo, valiosas pinturas de Por-
tinari, Guianard, Estevão Silva, Purga Garcia; Calixto Cor-
deiro, Pedro Alexandrino, Barreiras, Batista da Costa,
Casfagnedò e outros, além de tela francesa do século
XVIII. Fina prataria brasileira de Io e 2.° Impérios e
prataria inglesa, francesa e russa. Lindas pecas variadas
de fino cristal bacarat e outros. Porcelanas de várias pro-
cedênrias, marfinv brorces, tapeçarias, lustres e etc...
Tudo rerá o vendido em leilão amanha, às 21 horas,
estando em franuca exposição hoje e amanhã, das 16
às 22 horas. Detalhes pelos tels.: 22-8880, 36-0042 e
36-5608. •¦•¦•¦¦- 7Q640

CÊÍÕRÕ - LEILÃO JUDICIAL _ gÜÕ
. PRÉDIO DE 3 PAVIMENTOS

E RESPECTIVO TERRENO
RUA SÃO BENTO, 11

Térreo com magnífica loja e sanitário1 e nos 2.°e 3.° pa-vimentos, ambos com 2 salões e sanitários. Edif içado em
terreno de 6,80m x 34,50m

FERNANDO MELLO, leiloeiro, autorizado por Alvará
do Dr. Juiz da 1." Vara de Órfãos, venderá em leilão
térçq-feira, 23 dé Maio de 1967, às 16,30 horas, no local.
Mais informações, à Rua da Quitanda, 62 — 4.° —' Tel.
42-8205. 12259

Vicente de Carvalho — Amanhã Leilão
Espólio Manoel Marques de Carvalho

PRÉDIO TÉRREO
Cor três apartamentos n.°s 101 -

Í02-103 -
RUA GUARAÚNA, 306

(Antiga Rua Santos)
AFFONSO NUNES, leiloeiro, autorizado por Alvará

do Dr. Juiz da 3° Vara de Órfãos, venderá em leilão
AMANHÃ, segunda-feira, 15 de Maio de 1967, às 16,00
horas, no locql. Mais inf. tel. 22-3111. 12262

CENTRO — LEILÃO - JUDICIAL — CENTRO
PRÉDIO DE 2 PAVIMENTOS

E RESPECTIVO TERRENO
•RUA SÃO BENTO, 9

Térreo com magnífica loja, cozinha e sanitários, 2." pavi-
mento com 4 salas, sanitário e área com tanque. Ediricado

em terreno de 6,50m x 33,30m
FERNANDO MELLO, leiloeiro, autorizado por Alvará

do Dr. Juiz da l.a Vara de Órfãos, venderá em leilão,
terça-feira, 23 de Maio de 1967, às 16,00 horas, no local.
Mais inf., à Rua da Quitanda, 62 — 4> — Tel. 42-8205.

12257

São Paulo — Leilão Judicial — São Paulo

FALÊNCIA DA CIA. PROPAG
Contrato de locação de duas Imensas lojas e sobre*o|at, *om\

instalações luxuosamente montadas, com 1.460 m2 (m.m.) W
brande estoque de peças pada automóveis das Unhas "Wlllys"V ¦
"Dodge", "Austln", "Morris" • "Ford", e de maquinas, m_ra^_l
"Bucyrus Elres", "Enclldes", "Fergusson", "Müller" • "Brow Bo.
very" — Miqulnas de terraplanagem e pavimentação — Granda

quantidade de luxuosos móveis de aço, estantes, arquivos dl ven
sos, Kardex, tudo seml-nSvo — Diversas miqulnas de calcular
e escrever, elétricas e manuais, também seml-novas — Mesa
PBX para 13* ramais — Oficina mecânica completa — E tudo ò -

mais que compõe a Massa Falida da CIA: PROPAC COMIRCIO
E INDÚSTRIA, será vendido em leilão judicial, h

RUA MARGARIDA, 415 - ESQUINA DA AUMBA 0L6A
- BARRA FUNDA - W SAO PAULO

a | partir do dia 16 de maio de 1967.
às 14,00 horas :!¦!

Mais Informações: : »>£

Em São Paulo — LEILOEIRO ALBINO DE MORAES — RUA:

SAO JOAQUIM, 545 — FONE: 324096 -SAO PAULO
No Rio _ GB - SR. ALUYSIO — FONE: 4J-H0S v?0*iM

INSTRUM. DE ÓTICA

CINELÂNDIA LEILÃO JUDICIAL
Espólio João Tavares de Souza
DOIS GRUPOS DE SAIAS

N.°s 401 E 405 — VAZIOS
RUA ÁLVARO ALVIM, 24 : ¦....;•;-,- .

(Com frente paro a Praça Floriano) .y
Gr. 401 com 3 salas e sanitários e Gr. 405 com 4 salas,,
sanitário e depósito. Podem ser vistos; qmanhã, segunda-

feira, a partir dás 11,00 horas
LEMOS, leiloeiro, autorizado por Alvará do Dr. Juiz

da 1.° Vara de Órfãos, venderá em leilão, quinta-feira,18 de Maio de 1967, às 16,00 horas, no local. Mais inf.
tel. 22-4057. ;.•;,12261

iNHAOflA: - - :: % leiuo judicdsl'
i Espólio Manuel Lourenço Filgueiras

Dois prédios térreos e terrenos
RUA FAGUNDES VARELA N.°s 139 e 143

Metade do prédio e terreno
RUA OITO DE SETEMBRO N.° 126

AFFONSO NUNES, leiloeiro, autorizado por Alvará
do Dr.Juiz da 3.° Vara de Órfãos, venderá em leilão
quarta e quinta-feiros, dias 17 e 18 de Maio de 1967, às
16,00 horas, respectivamente, nos locais. Mais inf. tel
22-3111. 12260

TEODOI4TQ KEHN. — Está co-
mo novo. NCTÍ 800,00. DANTAS— 42-001.7 ou 38-5406.
VENDE' secaüeira Bootativa Pa-
ko americana. Ampllndor ale-
mSo Veigel 6*9 — 9x12 — _"x_"
cota objetiva Colminem 150 m!
m o objetiva Componnr 1.4,3/
lOõmm. Máquina Crown ' Gra- .
ílo 6xÔ objetiva Tessar 1.405/
lOõmm. Objetiva Kodak' wlde
Flcld EctorF. 6:3 80m-m, Tel.
57-4-150. : ' . .
FILMADOR 16ram, Keystone, 2
objetivas, veloo. variável, Ven-
tio NCrS 300,00 — GILBERTO —
2-4052, Niterói. 22127 82
CONSIGO tudo que você
precisa pelo menor preço
possível. Vendo, troco, faoi-
lito paramento de material
fotorrifico usado. Máquinas,
fumadores, projetores e tu-
do que você precisar. Con-
suite antes de comprar. Tel.:.
46-9821. Adriana. Atendo a.
domicilio. 73188 82
FÍLMÉs"l6mm color 100 pês 100
asa — NCr$ 20,00. Centro. Foto
Canetas — Av. Copacabana, 581,
s. solo 11. "
A PRAZO — 5 pagamentos —
Vendemos nessas condições qual-
quer material exceto aqueles que
oferecemos por preço de ocasifio.
PHOTOKINA — Rio Branco, 133,
loja E — 52-8606.
UMA NOTICIA importante para
quem conhece Olympus. Já se
encontra no BrasU Olympus FT.'
PHOTOKINA — Tel, 52-8808.
(VOCÊ é funcionário público?) ou
trabalha no Castelo? Nos gosta-
riamos de receber seus filmes pa-
ra revelar, mas. n&o temos ain-
da uma loja perto de voei. Mas-
se acha que vale a pena conhe-
cer o nosso trabalho, venha noa
visitar. PHOTOKTNA — Av. Rio
Branco. 13», Galeria — 52-860».

- ÓNDJt, voe» r*?ela mus filmei?
O nosso interesse em orientá-lo
é que o rendimento do nosso la-,
boralório é multo maior quando
as fotografias são bem batidas.
PHOTOKINA — Rio Branco, 133,
loja E. v.
VOCÊ Já ouviu filar de PHO-
TOXINA. Nós nSo estamos ia-
zendo milagres. A nossa loja es-
tá sempre cheia porque tenta-
mos servir bem. Prestigie-nos
com a sua presença! Av. Rio
Branco, 133 loja E.
HASSELBLAD — Lêicaflex —
Nikon —, Pentax — Minolta —
Olympus ri Sempre um melhor
preço. Peça catálogos. PHOTO-
KINA — Rio Branco, 133 loja E.
52-8606.

VENDA ESPECIAL de fil-
mes A|fa CT 18129, poses
NCrS 10,00 e CT 18|36, po-
ses no 14.50 com revelaçio
incluída. Outros filmes eom
preços especiais. — CASA
OXFORD — Rua Quitanda,
65-A.

28239 83
. COLORBRAZ-KITS — Para to-'
dos) os processos em cores bem
como os demais atamados pre-¦parados ."Werner" para pron-
ta entrega. POLICOLOR LAB.
FOT. WD A.. Rua doa Andra-
das, 29 lojq II o ffl.
RECÉM-CHEGADA — USA ven?
do a vista, bom preço 2 máq.
fotográficas, TV Sony, bateria
11". Tel. domingo 48-5565.

71891 83
AQUELAS fotografias importan-
tes "queimaram" tôdasl Venha
conversar conosco para desço-
brir se o defeito 4 da máquina
ou de quem está atrás... PHO-
TOKINA — Rio Branco, 133, lo-
ja E.
ESTO JOS DE COURO .para mâ-
quina fotográfica. Temos gran-
de sortimento para qualquer
tipo de máquina, preços espe-
Ciais. — CASA OXFORD —
Rua da Quitanda, 65-A.

28247 82
CASA OXFÕRD~^~Tem o maior
sortimento de máquinas foto-
gráficas, Íla6h, acessórios foto-
gráficos ' rfiam, aprich. deutsch
engllsh espokcn. Qualquer nrti-
go que V. S. necessita nós lho
conseguiremos. CASA OXFORD.
Rua da Quitanda, 65-A.

28247 82
CONSERTAMOS — Qualquer ti-
po e marca de gravadores pro-
jetores, máquinas fotográficas,.
binóculos e lunetas, amplifica-
dores etc., CASA OXFORD —
Rua da Quitanda, 65-A.
.... \\. 28247 82
ARQUIVO E MAGAZIN P/SLI-
DES — Temos grande sortimen-
to de arquivos desde NCrS 1,00,
como também metálico para 150
Slides. Magazin de todas as
marcas, PAX, MAT, CABIN, AR-
GUS, AIREQUIFT, HALINA-
MAT, Ite. CASA OXFORD —
Rua da Quitanda, 65-A.

28247 82
LÂMPADAS E EXCITADÒRES
PARA PROJETORES — Temos
todos as tipos para projetores,8 e 16mm, como também um
novo tipo de Lâmpada "QUART-
ZO-IODO", enfim temos uma
grande variedade no gênero —
CASA OXFORD — Rua da Qui-
tanda 65-A.

28247 83

PROJETOR sonoro e mudo 8
mm, novo com equipamento pa-
ra sonorizar íilms 8 mm, Ven-
de-se todo o conjunto. Tel.: .
47-5427.
PREPARADOS "Werner" — Te-
mos Colorbráz-Kltts para revela-
çáo em cores bem como os de-
mais afamados preparados "Wer-
ner" para pronta entrega. Con-
sul tem os nossos preços. Centro— Foto e Ctlca Ltda. Rua
da Assembléia. 60.
KODACOLOR e Ektachrome —
Novamente na praça. Revelação
em 2 e 6 dias. PHOTOKINA —
Rio Branco, 133 loja E,
NOVIDADES no mercado — No-
vãmente na praça filmes Koda-
color e Ektachrome; Olympus
FT (pequena, reflex, automáti-
ca, bonita, TTL); lanternas com
seta (p. projeção slides); corta-
deira circular; marglnador ja-
ponês, PHOTOKINA — Rio.
Branco, 133 galeria. 82-8606.

CENTROS E TENDAS

Centenas ãa tendas estiveram
reunidas, ontem, na Praça do
Prito Velho, cm Inliòalba, para
festejar o dia 13 de maio, que
os umbandlstas dedicam aos cs-
ptritos dos escrauos, que baixam
nos seus terreiros. A Festa do
1'rèU Velho, promovida pela
.Administração Rcffional de Cam.-
po Grande, contou com a cola-
boracdb da Con/ederaçao .Espí-
rlta Umbandistà. As comemora-
çfles foram divididas em três
partes. A primeira, começada
depois das 18 horas constou da
recepção aos tatás Tancredo da
Silva Pinto, guia espiritual da
CEU, e Chavico da Guiné, qua
comanda enorme faixa espiritista
que seoue o ritual adotado na
colônia africana que tem o seu
nome. A seounda parto foi ci-
Dica. Constou de um discurso
do representante da Administra-
çáo Regional de Campo Grande
e outro do dr. Henrique Landi,
em nome da Con/ederacdo Es-
pfrita Umbandistà. Finalmente,
a terceira part» foi tomada pelo
ritual do' Preto Velho, com a
participação do todas as òrgani-
rasfles presentes. Numerosas
pessoas; dás mais diferentes sei*

. tas esplrlHsías .participaram da
Festa Ao Preto Velho,

Distúrbios
emocionais

"O corpo carnal de que dis*
pão OU a paisagem domestica-
social em qua se situa repre*
sentam em si o utensílio certo
e o lugar justo, indispensáveis
d aprovação rsgeneradora ou â
missão específica a que te de-
ves a/eicoar. Por isso mesmo* o
ponto nevrálgico da existência
e o teste difícil que te exercita
a resistência moral, temperai-
ào-te o caráter, no rumo do
s.tvíco maior do fu-luro. Nossas
perturbaçfies emocionais quase
sempre decorrem da nossa rclu-
túncia em aceitar alguns dos as-
pectos menos agradáveis, con-
quanto passageiros, da nossa ul-
Ca. Saibamos, pois, rentear com
ílcs " honestamente, corajosa-

mente. Nada de subter/tíglos.
Temos um corpo dc/eito-
tuoso ou estamos em posição
vulnorávcl d critica.. Seja as-
tim. Contrariamente a isso, po-
rim, reflitamos que ninguém
está órfão da Bondade de Bens
e, con/iando-nos a Deus, pro-
curaremos concretizar tudo de'bom ou de belo, no circulo de
trabalho que se nos atribui. Por
outro lado, vale observar que
reconhecer a existência do erro
ou do desajuste em nós é sinal
de melhoria e progresso. Os es-
ptritos embutidos na inércia não
enxergam as próprias necessi-
dades morais/ Acomodam-se d
suposta catis/ação dos sentidos
e, abraçando as tarefas de equi-
Ubrio e rceqüllbrio que nos
compete efetuar no próprio es-
pirito, en/rentemos os nossos
obstáculos com paciência e se-
renidade, na certeza de que po-
demos solucionar todos os pro*
blemas na oficina do serviço
Com a bênção de Deus." Página
recebida pe(o médium Francisco
Cândido Xavier, em reunião pu-
Mica da Comunhão Espirita
Cristái Publicada no "Reforma-
dor", órgão oficial da Federa-
ção Espirita Brasileira.

Movimento kardecista

O Conselho Deliberativo da
Zstudos Psíquicos Rlta de Cás-
tia, Rua Gattão Penalva, 31, An-
darai, elegeu a sua última dire-
toria, que é a seguinte; presi-
dente — Guilherme Ashton Fl-
lho; vice-presidente — José Ber-
nardino de Souza Vasconcelos;
diretor social — Antônio dos
Santos; diretor do patriménlo

Sebastião Silva; 1." tesourei-
to — Agostinho 'Alves Peixoto;
2." tesoureiro — Albino Lopes
da Costa; I.» secretário — Eu-
Una Sotto Maior; 2.c secretário

Ana Silva Soares; diretor de
ensino — Manoel de Almeida
Andrade.

O Centro Be-erra de Menezes,
Hua Maia Lacerda, 155, Estácio,

estará-reunido depois de ama-
nhã, d noite, para uma sessão
de estudos, devendo falar os srs.
Aloisio Paiva e Moacir Veiga,
sabre o Livro dos Espíritos e o
Evangelho.

* * •

O prefeito de Irará, Bahia, deu
o nome de Allan Kardec a uma
das principais ruas do munlcf-
pio, depois de sancionar lei nes-
se sentido, aprovada pela Cá-
mara dos Vereadores local.

O Centro Espírita Allan Kar-
dec, Rua Visconde de Piraji, 2J2,
em Ipanema, retine-se para set-
toes de estudos e desenvolvi»
mento às Ursas o sexta-/eiras,
das 20 às 22h. Entrada /rança.

O Centro Cooperadores do
Bem Amélte Boudet, Rua Pe.
trocochino, 42, em Vila Isabel,
mantém em funcionamento os
seguintes departamentos; medi*
co, de assistência aos necessita-
dos e de assistência aos deten-
tos.

Terreiros
de Umbanda

A Confederação Espirita Vm-
bandista, Rua General Canabar-
to, __C, entregou a 15 pais de
santo, o colar de oxalá, em ce-
r<minia fechada, realizada de
acordo com o ritual umbandis-
ta, com a presença) apenas, dos
altos dirigentes da instituição e
dos agraciados.

Hoje, das 10 às líli, funciona-
rá, na CEU, o curso de inicia-
ção na umbanda.

O. Maria Baiana, Travessa
João Brandão, 123, na Covanca,
em São Gonçalo, manifestou o
seu respeito aos Pretos Velhos
entem, em seu terreiro, com
uma cerimonia umbandistà. Mas

PAILARD BOLEX — Fumador*»,
projetores de 8-16mm, Amplia-
dores Durst. CâmaXs Hecsel**
blad, Alpa. Binar. Hepr;!«xclUBÍ-
vo. Av. Franklin Roosevelt, 39's| 1406. Tel. 52-0100. .
VENDE-SE um, projetor Devr?",.'-.
americano 16 mm sonoro e mudo-.
usado, em perfeitas" condições —«i-
Preço, 300,000. Aceitam-se ofew
tas — Telefone 26-9806. -r
CONTA" FLEX Sonnar" 1:1,5 Vei-:'
locldade ató 1.000. Oeaslâo. —
NCr? 160,00, Centro FotoCane.'
tas Ltda. Av, Copacabana, 881,..
s. solo 11.  . ¦,-

CINE KODAK CAMERA — 8 mmi
tipo magazine 4 vel. 2 objetiva»
(13 min e 63 mm) com filtro t».
po A e adaptador. 70 mil. Av„.'- ¦
Gen. San Martin, 749/302. Leblon, '

HZ

FILMADOR OCASIÃO — Vende), -fg
16 m/m de rfllo, nôvq, ótimo •p,\-yt;r:
amador objt. 11: 1,5 azul NCr$
340,00 —'58-2937.1 ... -.'. • 'V7.JA
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durante a tarde ofereceu feijoa-
da a todos os que foram levar
o sta abraçfio. Na próxima'
quarta-feira D. Maria Baiana
vai bater em seu terreiro a par*
tir das 20h. t festa quinzenal
do seu centro.

* » •

A filial n.» li da Tenda Mi-
rim, Rua Itaborai, 537, fundos,
em Brás de Pina, realiza sessões
públicas ds terças, quintas e sá-
bados, a partir das 20 horas.

Na próxima quinta-feira, dia
IS, a Tenda Espirita São Jorge,
Rua Dom Gerarão, 45, sobrado,
promoverá uma sessão especial
ie estudos subordinada ao
tema: "Os Pretos Velhos na Lei
de Umbanda." Segundo revela
a Tenda Sáo Jorge em seu bo-
letim, "Os Pretos Velhos da Lei
de Umbanda são os donos dos
mistérios da Lei da Pemba nos
sinais riscados, da natureza c
da alma humana. Durante a
sessão, serio respondidas todas
es perguntas, sobre os Pretos
Velhos por doutrinarlores liga-
dos ao grupo de estudos da
Tenda São Jorge.

A União Espiritualista de Um-
banda do Brasil, Rua Conselhei-
ro Agostinho, 52, em Todos os
Santos, está preparando uma
grande festa em sua sede para
o próximo domingo dedicada à
Mãe Umbandistà. Começará ds
lth. Entrada franca.

Será inaugurada domingo, dia
21, com uma grande festa, a se-
dc própria da Federação Espi-
rita Umbandistà do Estado do
Rio, em Nova Iguaçu.

PROJETORES E
FUMADORES

Projetores sonoros de 8 e 16 mm — Fumadores 8 mm
a partir NCr$ 150,00 — Filmes impressos novidades —
Visores — Lâmpadas diversas — Projetores Fixos a partir
NCr$ 69,00 — Objetivas para Cinemascope — GRAVA-
DORES de todos os tipos — Acessórios em geral do Ramo
Oficina especializada — CIRATEL CINE FOTO — —
Rua Senador Dantas n.° 19, grupos 211 — Tel.: 32-3338.

26395 
82

MÓVEIS-DECORAÇÕES
VARANDAS

Madeira, ferro, alumínio, armários embutidos, fabricamos, ea-vidraçamos e pintamos. Orçamento sem compromisso. Fone* 30-4543c 30-5263 — Sr. Aparlcio. 29271 13

REFORMO MÁQS. COSTURA
Coloco mesinha gabinete maleta portátil troco novas

— Facilito — Compro — R. Haddock Lobo, 140-A e
R. Constante Ramos, 111 sob loj. Tel. 34-7594. Atendo a
domicílio. 15701 83

ESTOFADOS EM GERAL
Fazemos novos qualquer que seja o estilo em tecido, plásticoou napa assim como também reformamos os de V.S. Os melhorei,serviços e os menores preços. Atende-se em qualquer bairro.Xel. 36-2780. Sr. Fernandes.

OFICINA ESPECIALIZADA
0731 tó

COLCHÕES E ESTOAFDOS
Fazem-se novos, de molas ou crlna. Colchões de molas super,

duros. Fazem-se reformas gerais assim como também qualquerestilo de estofados. Tel. 27-8965 — Sr. Antônio. P0732 S3

MOREIRA EMPRETEIRO
ConstruçSo de Obras Gerais. Reformas dc apartamentos e casal

alvenaria e revestimento piso ladrilhos, Eucatex, pinturas, pedras
portuguesas e SSo Tome, rede esgoto águas pluviais, etc. DlreçSo
técnica sr. Edvaldo — Tel. 52-7335. 12193 83

Notas e correspondência para
esta seção; redação do CORílEIO
DA MANHÃ, Av. Comes Frei-
re, 471.

ALARMA CONÍRA ROUBO
A mercúrio. Sem manutenção. Instalamos em resi-

dências, casas comerciais, bancos, automóveis etc. —
Inf. Tels. 54*1184 -46-2012. 23^ 83



CORREIO DA MANHA. Domingo, 14 de maio de 1967 7.° Caderno

.

SALA JANTAR — Vende-se em
Jacaranda Bahia — maciço —
toda entalhada — estado nova
grande luxo — estilo renasci-
mento Inglês, constando de mé-
sa elástica, 12 cadeiras espal-
dar alto — bufet com 2,60 ar-
márlo, faquclro — Informações
tel. 27-1959;

VENDO soíá-cama com 2 pol-tronas, cama NCrS 100,00. Can-
dido Mendes 71/207. Tel. '42-7934.

3218 83

COLCHÕES DE MOLAS —
direto Divino de Probel e
Ortoliel — Preço abaixo da
tabela — Entrega-se no mes-
mo dia — Informações tel.:
88-9040
VENDO móveis de quarto fran*
cês, sala em caviúna, peça chim-
padale conjugada p/sala, como-
da e cama p/criança. Bicicleta
aro 18 e outras pecas. Tel. ...
46-2181.

MÓVEIS-DECORAÇÕES

PAREDES BONITAS só
com o legítimo papel, BA-
DIA de Petrópolis Plástico
padronagens originais. Cô-
res inalteráveis, lavável. Da-
ração ilimitada. Entregamos
colocado. Peça visita de de-
coradora em domicilio. Sem
compromisos. Tel.; 37-5777.
ESCRIVANINHA PARA DIRE-
TORIA — Vendo peça premiada
em exposição, estrutura jacaran-
dá maciço cf tampo granito —
2xlJ-075. desmontável. Ver Mé-
xlco 119/1507. 
VENDO urgente 1 móveis sala
jantar cimo. Buíet, c| bar, me-
sa, 6 cadeiras. Baratlsslmo. Ver
Hua Joaquim Nabuco, 180 apto.
207 todos os dias à tarde — Fãs-
to 6. Tel. 36-5010 — Paulo.

MÓVEIS
DE JACARANDA

MENDES
MARCENEIRO TEM:

Arca de jacaranda Império,
modelo de sécnlo XVII e ar-
ca Renascença, também do
século XVII.
Arcas de l,m00 e 2,m00
Mesas redondas de l,m00 à

l,m20.
Mesas Holandesas
Arcas com Vitrinas
Cadeiras Medalhão
Cadeiras Mineirinhas
Canapés de 2 e 3 lugares
Marqnisete com palhinha.
Camas Marquesa
Mesinhas de centro em már-

more
Mesa Console
Estantes modernas em ca-
viúna on Jacaranda. Mesa se-
cretária estilo Da. Maria I
e consolinhos
Armários de Aço Fiel têm
todos os tamanhos, preço de
fábrica. R. Leite de Abreu,
15-A. Tel.: 38-5504. Muda da
Tijuca — A presença deste
•núncio tem 10% de descon-
to.

15699 83

COLCHÕES A DOMICillO"Reforma e faz novo. Molas e
comuns. Estofados. Das 8 às 10
e 14 às 16,30 — 26-5529.

14176 83 jj"Esfofador"
Estofo, cortinas, tapetes,

reformas em geral, colchão
de molas, sofá cama para o
mesmo dia. ORÇAMENTOS.
Praia de Botafogo, 416, loja
D. Tel.: 26*0090 ou 46-9531,
LEMOS ou NUNES.

13138 83

SUPER SYNTEKO
No assoalho eu faço o me-

!' '. Tel. 43-3383 — Campos.
75890 83

FABRICA DECORET —
Moveis de jacaranda em es-
tilo colonial brasileiro ou
império, de fino acabaraen-
to, diretamente da fábrica
ao consumidor. Preços ex-
cepcionals. Pronta entre-
ga. Aceitamos encomendas
do armários. Exposição e
vendas à R. Mena Barreto,
148. Tel.: 26-7437. Rio, ou
Praça S. Dumont, D. Ca-
xlas.
PARTICULAR se desfaz urgen-
te de 1 dunquerque com már-
more, sofá pequeno mineiro, 2
estátuas S. Antônio Porto, me-
sa lado de sofá mineira, mesa
e 4 cadeiras de jacaranda, se-
cretária inglesa com cadeira de
braço, cômoda D. Maria füeta-
da, cama marquesa de solteiro,
2 cadeiras (tipo -poltronas) de
couro tacheadas, tapetes persas,
pratas, quadros. Bua General
Azevedo Pimentel 7 ap. 1009.
ESCRIVANINHA ÉM JACA-
BANDA — Vendo moderna peça
(OCA) 120x068 c| 2 gavetas pa-ra residência ou escritório. Ver
México, 119/1507.
DORMITÓRIO moça laq. pat. —
Vende-se NCrS 150,00. Fone ...
27-9835.
VENDE-SE magnífico colchão de
molas perfeito estado 40 mil ,—
37-8591.
CARPINTEIRO — Executa-se ser.
viços em geral. Atende-se a do-
micilio. Orçamento sem compro-
misso. Serviços rápidos e garan-
tidos. SR. AMARO. Tel.: 46-0876.

TAPETES
PASSADEIRAS

TECIDOS PARA ESTOFOS
A varejo pelo mesmo preço de

atacado com desconto. Orçamen-
to para forrações sem compro-
misso. Procurem o depósito na
RUA RIACHUELO.- 143 — Loja,
fone: 42-3000. 3265 83

PERSIANAS
Pintura ficam novas suas per-

slanas ou venezianas externas,
cadarço, cordas, correias e peças
para tôdas as marcas de vene-
zianas ou perslanas, janelas de
gulhotinas, consertos de todos
os tipos, serviços garantidos.
Atendo em qualquer bairro, tel.
23-3633 c| Snr. ANTÔNIO.

29436 83

SUPER SYNTEKO
Com certificado de garantia,

Aplicamos 3 demãos do Super
Synteko. Damos referências. J.
L. PINTO, as suas ordens, tel.
34-0200. 14143 83

PRATARIA — Peças diversas,
autenticas — Vendo ou permuto
por moedas antigas, Rua Aires
Saldanha, 36/303. F.' 58-0101 —
UBIRAJARA.
REFORMA DE BANHEIROS 0
cozinhas — Substituição de azu-
lojas, louças e ferragens. - So-
mente na Zona Sul. Sr. Luiz tel.
47-7370. ¦
VENDO móvel bufet moderno
em jacaranda (Fátima) uma ca-
ma de solteiro em Jacaranda.Tratar a Bua Maria Qultérlan.o 80 apt. 304. de 9 aa 18 horas.
MÔVEI3 DE ESCRITÓRIO -
Particular, vendo, máquina, me-
eas, estantes, quadros, arquivos
armários, cadeiras etc. Motivomudança. Tudo barato. Av. Ora-
ça Aranha 174. sala 807 — Por»«"-0789. CRECI IM. """
DBCWRAÇAo — Vende-se bS".rato p| desocupar lugar a pol-
2MS48 

Mt0Íailas a0vas- Te--' ••

DECORAÇÃO DE PARE--DES... Não é papel! Pintu-ra de rolos. Orçamentos semcompromisso. Tel,: 37-4115.
SALA DE JANTAR — Vendomesa buífet 4 cadeiras — NCrS150,00 c Cândido Mendes 71 —

207 —-Tel. 42-7934. 3217 83
URGENTE — Vendo arca~espa-nnola do século XVI finamente
SSífiS??".* Pe*a únloa- Telefone57-2598.
VENDO 2 camas iguais solteiroBOxlJOm, estilo colonial rusti-co, fabricação Jorge Montmatre,
estado de novas. Rua Raul Red-fern, 19 — Ipanema. 47-6426.

Decorações
Pinturas, Armários embutidos,

Lambris Formicas, Ladrilheiro
Azulejos artísticos sortlmento
lindo, Banheiros moderniza-se,
tetos rebaixados, reformas ge-rais, casas, apartamentos, lojas,"Inédita Decorações" 42.7151/
47-1061/22-5722. Orçamentos rá-
Pldos. 26181 83

COLCHOARIA
LISBOETA

CALAFATE

Fábrica de colchões de mo-
Ias, crina e sofá-cama. Se o
seu colchão de molas lhe pre-
judica a saúde, troque-o por
um colchão ortopédico, ou de
crina ou mesmo de molas, su-
perduro. Qualquer estado que
esteja o seu colchão nós o re-
formamos. Orçamentos a domi-
clllo sem compromisso. Rua Frei
Caneca, 279 — TeL 32-0679.

28364 83

CORTINAS A PRAZO
Faço — Capas — Reformo esto-

lados. Tel. 28-379J, SAKAIVA.3287 83

ANTIGÜIDADES — 12 cadeiras
e 2 poltronas de' espáldar alto e
uma mesa D. Jogo* V, 2 jarras
altas de Saxe c|plnt. de Sevres,
1 coluna e um petiche de Saxe
toda trabalhada c| figuras e flô-
res' alto rèlívo, quadros, porce-
lanas, touchelros, estatuetas, bal-
xelas e uma Infinidade de epi-

. eas, vendp. Compro antigüidades
e objetos de arte. Restauramos
Objetos. Praia de Botafogo 408,
loja 28 - galeria. Tel.: 26-0090.
CANTINHO DO SENNA.
VENDE-SE mobília clara, usada,
sala de jantar, seis cadeiras buf-
íet, bar e mesa consolo — Ver
Domingos Ferreira, 136/202 —
NCrf 130,00, Cop.

PARA O DU DAS MÃES — Al-
mofadas decorativas em veludo,
por NCrf 6,50, abat-jour a partir,
de NCrf 12,00, Regina Decora-
ções, Av. Copacabana, 202, IV
and., e| 10. Hoje funcionará du
9 às Uh.

ARMAÇÃO AÇO — Vende-se
urgente 2 desmontáveis quase
novas, serve para qualquer ra-
mo. 9,20 x 2,10 x 0,60. — Rua
Figueiredo Magalhães, 2B6, sa-
Ia 312. 

¦*¦

ESCRIVANINHA — Vendo ur-
gente — Jacaranda, luxo, 6 gav.
rAoderna, linda ITALMA. —
Acomp. cadeira girat. 300 mil.
Aceito oferta. 46-6648. ã
TAPETE Bukhara legitimo l,5m2
— NCr$ 600, vendo. Fone ....
47-9945. 
MESA JACARANDA — MultO
íina, em estado de nova. Fone
25-6794.

ARMÁRIOS
EMBUTIDOS

" 
WCR$ 65,00 m2

Incluindo gavetas e prateleiras,
encerado e envernlzado. Interior*
mente e externamente preparado
para tinta. Bom acabamento e
entrega rápida. Também con-
junte de fórmlca, cozinha e ba-
nhelro sob medida — Fábrica:
Rua Ismael da Rocha, 39, Ramos
(ao lado da Av. BrasU). Fone:
43-3377. Atende-se neste telefo-
ne aos domingos até 12 horas.

 29099 83

SUPER SYNTEKO
CALAFATE

Peçam orçamentos sem com-
promisso, raspagem, calafetaçfio,
Synteko, vulcapiso,
em mármores, etc.

ARMÁRIO de solteiro em paumarfim com divisão para livros,
3 gavetas e uma escrivaninha —
Tel. 87-2820,* ¦¦ ¦•. 4 .
ARMÁRIO — Vendo S corpos es-
pelho gavetas desmontável. NOri
80 _ Av.; Atlant. .2J36/70J, Tel.
87-1611.

VENDE-SE luxuosa sola jantarmesa 8 cadeiras bufet carrinho
chá; Tel.: 27-2805.

ARCAS, mesas, camas, ca-
deiras, ém jacaranda e de-
canê. Adornos em -feral, fa--
cilitamos 3, 5 e 7 vezes. De-
corações Belle Êpoque —
R. Eta. Clara, 33. sala 512.¦ ¦¦¦ 71855 83
VENDE-SE uma. mesa de jaca-randá eom 2 J/2 metros de com-
prlmento para sala de conferên-
cia preço de ocasião: informação
— VKL 87-1698. 71640 83
PARTICULAR — Vende-urgen-
•*.*-*¦ Dormitório, sala jantar, ar.
manos,, cômodas, camas, inesl.
nha, penteadeiras e demais mó.
veis antigos de vinha tico. Es-
pelhos, mármore, quadros, lou-
ças e cristais, estofados. — Tel.
57-5979 e 23-0582.
VENDE-SE guarda-roupa 4 e B
portas. Bolívar 38/803,
VENDO de estilo.em jacarandada Bahia. Tel. 36-1008 a partirde amanha depois de 9,30.
DORMITÓRIO -¦ Bêrgamo sem
uso, lustre cristal, cortina, ar-
mários e peças avulsas, parti-cular. Vendo tel. 48-9564. p.f.

_ 73187 _83

COLCHÕES
Fabricam-se o reformam-se colchões de crina. Fáb.Luso Brasileira. Tel.: ....43-0603 — Rua Santana, 100.

3047 83

CORTINAS A PRAZO
Lindos tecidos, serv. fino •—

22-8921, 32-8744 — OLIVEIRA.3280 83

FARROUPILHA
Especialidade em armários em-

butidos. Cedro, caviúna, e ja-carandá. Móveis sob encomenda
Obra de fino acabamento. Tra-
vessa Vasconcelos, 25, fundos.
Tel. 88-0561 71893 83

ARMAÇÃO em jacaranda macl-
ço — para 1 soa e 2 poltronas,
•I almofadas, Vendo motivo mu-
dança. 26-4008.

7583883
OCA — Vende-se secretária e|
cadeira, jacaranda. Tel.: ....
36-7867.

VENDE-SE oratório em pinho ri-
ga, cômoda, cadeiras. Heitor dos
Prazeres, pinturas clássicas ita-
lianas (Berezlt) e etc. Rua Dias
da Rocha 22 .apto. 201.

ARMÁRIOS EMBUTIDOS — Ci-
ral — Firma especializada em
armários e estantes. Preços dafábrica, orçamentos ¦ sem com-
promisso. Armários de cozinha•em fórmlca. Rápida entrega. —
Tel.: 36-6303.  ,.
VENHA VER exposiçgo da fábrt-
ca.de Decorações de cobre e mé-
tal dourado, pioneira ne Pais:
Porta g. chuvas e revistas, jar-ros, vazos, tachos, floreiras, fru-
feiras, fundues, balanças, casti-
çals enfim 136 objetos diferen-
tes p/cmbolezar seu lar. 'Entre*
ga Imediata. R. Hilário Ribeiro
228 início Rua Sáo Cristóvão —
(Praça Bandeira). Tel. 28-4987
e 34-8423. ,
SOFÁ — Novo — Tecido luxuo-
so — Espuma c/almof. soltas —
Vendo baratlsslmo. R. Pompeu
Loureiro 107/502. Tel. 67-0039.
GRUPO estofado, 3 meses de mo
lindo sala de Jantar fórmlca,
aparelho de Jantar, café e bolo
em porcelana quadros antifot,
vários outros objetos. Vendo
urgente barato. Tel. 48-9H84.

71887 88

PERSIANAS X VENEZIANAS
Conserto geral. A preço mó-

dico. Tel. 26-1399, ir. AMAROCadarço, corda, correias, ea-
bo de aço, guilhotinas. - Serviço
rápido e garantido. Também cor-
da -secador de roupa.

13289 83

VENDE-SE bem estado um sofá
S lugares, poltrona — Bergere.
Tratar Rua General Ribeiro d*
Oosta 22 — apto. 201.

MÓVEIS — Motivo mudança,
vendem-se «am» de casal, eol-
chão de crina, mesinhas, rou-
peiro, cômoda c| mármore,
sumler, sala de Jantar, imbui»
escura, tado barato; R. Ba-
rata Ribeiro 622 ap. 1001. Tel.
57-4020.

ARMÁRIOS EMBUTIDOS -•»
Faço sob encomenda a preç©
melhor d» praça. Traga ssn,
modelo que nós executamos — .
Rua General Caldwell, 96 2sJ"-
Tel. 1 28*0355. Y.. 

' 
- .íy>jj.

LEBLON — Vendem-se: armei
rio duplex, escrivaninha e 8 ea»
deiras. Rua Cupertino 'DúrM^
182, apt. 104. •*

SALA JANTAR Renascença í\,,
p. armários de aço de parede; -,
cofre grande; TV 21 p.; Iam»"
padárlos de cristal; arma-õ-*-.
toldos-, prateleiras; etc. 48-0307, .
LUSTRE Bacará 24 luxes em" V
planos, rarlssima ocasião. Ou»';.OOMPRA-SB antigüidades, mó-

veto, cristais, tapetes, pratarias, «„„ ^ ¦.»«„. «„,.„ _ ,.„^l ¦
pesos de papel, máquinas de tt0 íf br»°0,-. *P1ÜL? •antelí';»

TAPETE PERSA muito antigo»-"das. Tel,: 33-9201
3208 83

pollmento
57-8583.

14130 83

EMPALHADOR DE CADEIRAS
Vicente — Jordano R. das

Palmeiras, 77, tel. 26-1265 p/f.
14128 83

il?j1íliíÍfii!M

15ê

Super slnteco, raspagem,
de assoalho, limpeza geral.
Tel.: 32-4875. FERNANDO.

12059 83

PINTURAS
SUPER

SYNTEKO
FIRMA AUTORIZADA

PFLA SYNTECO S A

CARPINTARIA
(SERVIÇOS GERA.S:

DDT FATAL
RASPAGEM PARA CÍRA

UMPFZA5
P/VJUE FACILITADO

ORÇAMENTO GRÁTIS
45-4544 _ 25-4263
464731 — 34-080*
3»7»73 _ 307134

PERSIANAS SEX
NOVA .,  MZ 19,00
REFORMA ._  M2 10,00
JAPONESA .".  M2 10,00
Estofamentos cortinas de PANO pagamento em 5 e 7 vezes.

Rna Elias da Silva, 405, tel. 29-9045. Atende-se em qualquer bairro.
Aceita-se vendedores. 41422 83

TAPEIES
.CORTINAS

í icani novos
TINGIMOS TAPETES

LAVAGEM f CONSERTOS
IAVAMSE SAIAS FORRA-

DAS COM PASSADEIRAS

2iM:,.26

SUPER SYNTEKO
C/ 3 CAMADAS

Firma estabelecida garantia 2
anos, gente capacitada, 284887.
MACHADO ou WILSON.

14182 83

PERSIANAS CONSERTOS
Mudo rápido cardarcos cordas

e giratórios 20-3795 SARAIVA.
3285 83

ESTOFADOR 
"

Na res. ou-oflc. em tecido ou
plástico. 28-3795 — SARAIVA.

3286 83

CÕRTÍNÃS
Lavamos, reformamos, preços

módicos, ficam novas, Tel
37-6683. 71888 JB" 

PINTURAS E REFORMAS
FA-CI-LI-TA-SE

Campos executa rapidez e ga-rantia, pinturas, salas e como-
dos a partir 62,00 solicite Já pe-
lo tel. 22-9164.
___ 14132 83

LUSTRADOR BATISTA
Muda cór e encera móveis a

domicilio, 32-5061 — 43-6954.14181 
83

MOVEIS DS ESTICO — Vende-
ae urgente motivo mudança —
estante livros e cantoneiras —
casa Bertalam — camas — pen-
teadeira — mesas — cadeiras
austríacas com palinha — bar
arm&rio — sala jantar americana
— cortina» — tapete inglís novo
o outros — Nio se atende tel.
Ver prudente Moraes 1420-102 —
Ipanema.
VENDO urgente aparelho jan-
tar 18 pessoas, prata portuguè-
sa. 27-2587. 
ESTANTE DE LIVROS — Ven-
de-se em marfim 3 prateleiras
nova, Ngrf 40,00 —..Tone 34-4538.
MÓVEIS de escritório, para de-
•poupar lugar, vendo barato.
Tel.: «7-8384.
VENDO tapete» orientais, de boa
qualidade — Rua Timóteo da
Costa, 218 — Leblon — depois
daa 3 horas.

ARMÁRIOS
EMBUTIDOS
ESTANTES

. JnsWssOes comerciais., balcão
frigorífico etc.' Acabamento de
primeira, à vista e a prazo. Tel.
484858. — W. L. Assunçfio.
Atende aos domingos • feriados.

25286 83

ESTOFADOR CELSO
Fabricação e reforma de esto-

fado colchões de mola, confec-
çao de cortinai e capas, decora-
Ç*o em geral. Tel. 42-5130 e

 827» 83

Persíanas Consertos
Perslanas. Veneslanas, Janelas

de Guilhotina, troca de corda,
cadarço, cabo de aço, correias e
molas. R. Leopoldo Mlguês, 188
Tel. 37-8610 Llneu.

13213 83

PORTAS P/ BOX
TRIUNFO

TEL.: 25-9098
Fechamento de varandas, áreas,

ete. Em duralumfnlo anodisado.
Rua dai Laranjeiras, 236. loja

38 e 49. 28160 83

1,70 x 150 m base NCr» aOOt.•facilito 
parte telef. 82-3110. tóS

'¦ . . '¦' 3200¦ tfe.
VENDO ul» Jantar Impe--
rio mogno escuro UnyWi
mármore osdelrai, medai--
Ítalo duplo; 1 vitrine doura---
da Lula XV, 1 console tam- -
po mármore, e| espelho don*' *
rado Lula XV tapetei, qna'«"
dros, lustres cristal, quarto:
casal e solteiro. Xavier d» '
Silveira, 106, apto. 101. ..„.'
ATENÇÃO, seus móveis <stfS''~
descolados, arranhados ou que» ,
brados, ficam novos, consertamos'
colamos e lustramos a domicilio. V-
Tel. 49-9758. Sr. Santos. |_~

VENDO sofá-cama de casal
ótimo preço. Tel. 57-8437. rtq.6
VENDE tapetes Persa 1
XBCHAN-oraçio. Tel.:
pela nunhá.

PORTAS BOX

Ijjjjpl

!!!!!!!:•!

§'! 111111:

R. Ranl Pompél*
a.» 6-b -,»e!e-

fone 47-1733

uniibox

'XaCí

73w97

ARMÁRIOS EMBUTIDOS ,
CEDRO 90,00 T. 32-4W8Í

3273 MM

ENVIDRAÇAMENTO DE VARANDAS
EM DURALUMINIO AN0DIZAD0

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO
TEL.:42-3355

SONGEL-Soeiedidi hAsbitl
it Ref riienja Ltda.

OICANIZAC*0 ANGIO SIAJIIEHA
KiWeâi 3B-5Í» • 30-1354

WOSIÇ&O 6 VENDAS.-
CnmOtâ*\ Co Onoce, 156

•/250J
COMCABANAt R.

Fronanco Si, 35
iA)|a 204

p¥74968

SUPER SYNTEKO
DEDETIZAÇÃO

O SENHOS GOSTA DE
SER ENGANADO? Se gos-
ta jamais será nosso clien-
te. Raspamos assoalhos para
cera ou qualquer finalidade.
Preferimos usar na vitrifi-
cação SUPER SYNTEKO.
Orçam. Grátis. Facilitamos
e garantimos, Lgo. da Ca-
rioca, 5 — sala 107-8 —
Tel.: 22-6860.

25629 83

ARMÁRIOS
EMBUTIDOS

Reforma de residências. —
Sr. Manoel. Tel.: 52-9972. —

3227 83

PERSIANAS
Reforma, pintura *e con-

sêrto de perslanas e venezia-
nas: cabo de aço em Jane-
Ias. Tel. 32-6920Y

3277 83

Srs. Industriais e Donas de Casa
Resolvemos seus problemas de limpeza constante de:

PRATARIAS, CROMADOS, DOURADOS, etc. Proteção
contra oxidação garantida por 5 anos. Não é verniz.
RIOBAN LTDA. — R.#Reol Grandeza, 238 — loja D —
D. Vitorino — Tel.: 52-9804. 25473 83

ESTOFADOR FIIGUEIRA
FACILITAMOS PAGAMENTOS. NOSSO LEMA: RAPIDEZ E

PERFEIÇÃO. Fabricamos e reformamos qualquer estilo de móveis
estofados, colchões de molas e de crina para o mesmo dia; con-
fccçSes de cortinas e capas para móveis estofados. Orçamento sem
compromisso em qualquer bairro do Estado.

CORTINAS
26424 83 Bem confeccionadas, ca-

nhqmo, sarjas, tafetás, etc,
à prazo tem juros, decora-
doF:WlsV'Tal: 32-2731.

3111 83

CORTINAS
PERSIANAS
TRIUNFO

ATENÇÃO "li!
m

RUA JOSÉ VICENTE, 107-TEL 38-6844
15709 82

ARMÁRIOS EMBUTIDOS
Não aceitamos sinal, não temos inteimediário, preços

direto da fábrica com grandes facilidades de pagamento
desconto a vista. Atendemos neste tel. 30-5586 domingo
até as 11 horas. Prazo de entrega 15 dias mesmo.

12196 63

CORTINAS
MIO

_ O máximo em cortinas
japonesas, pintadas ou en-
vernizadas, pagamentos sem
juros, fábrica tel: 32-4724.
____ 3112J3

SUPER SYNTEKO
VITRiFICADORA

ARCO-ÍRIS LTDA.
Aplicadores Autorizados. Facl-

litamos. Fone: 29-6851.
6178 8.1

- Lavam-se, reformam-se, ficam
novas. Decorações em gerai. Fa-
cillta-so pagamento. Tel. 46-8723.

29264 «3

Exposição de Quadros a óleo
Vários pintores, compre hoje •

pague a B0 dias, R. Copacabana.
99-B. 13152 83

DEDETIZAÇÃO

BARATAS -PULGAS
M6KA- - TRAÇW • CUPIM - MTOÍ

ISOMASEl
HlCItHt t CONfilIB NO Ul

47-1733

TEL: 25-9098
FIRMA ESPECIALIZADA"1EFORMA 

X NOVAS
Pintura antlcorroslva tm mlq.

alemã. Cadareos, correias, cabos
aço etc. Rua Laranjeiras n.» 336.

18162 83

LUSTRADOR 
~"

Serviços de móveis em geral •-nud>nc* de eflr. 49-8330. 8TLVA.
Í0951 _tt

TlpAHOR'
(XARA>

Lustra consorte, muda de eflr,
e decapê. Av. Mem de Si, 16.
Tel. 22-0855. 29109 83

ESTOFADOR - 43*1076
Reforma-se sofá», poltronas a

domicilio p/ mínimo. PIMEN-
TEL. 3203 83

Senhores: Proprietários, Síndl.
cos e Inquilinos. Temos *t
nossa Firma de reconstruir, re**
formar, consertar, pintar. Idi-i
fidos, casas, aptos, lojas, eacri-i
tório», etc. Temos orçamentos mt,,',
referências ótimas, eom msfc
riais de preços de Fábrica pa'
lhe bem servir. Ainda os pr
flssionalf espeeialisados no :
mo. portuguíeea,. espanhola
brasileiros, execução rápida
com perfeição, carplnteiroe,
dreiros, ladrilheiro». plnt<
bombeiros, eletridata», etc" |Obras grandes e pequenu. TmíL
lefone agora mesmo, para fase*H?
a vistoria • entregar seu orca-f«'
mento sem compromisso, tela*» •.
fone 82-9539. Escritório e it-'
posito com lindos mostruárlo*:-—-.

3252 »...¦'.—*" *mm

J
rSeã

2flfi
reaí.!.»

LUSTRADOR
S. NICOLAÜ

Consertos e envernizagem dei(;-

PINTURAS"A PRAZO'

móveis á prova de álcool e um!-.-,;-
dade. Fones: 87-8229 e 47-2776. I;*'
Recado» p.f. 14001 s»!J»" 

REFORMAS

PORTAS
BOX

PINTURAS EM GERAL
Reformas de Prédios e Apartamentos

PALAS PINTURAS LTDA.
Av. Nilo Peçanha, 155 — Gr. 525 — Tel. 22-8297

16642 83

Em 2-4 e 6 meses firma re-
gistrada B. Alre», 78. Tel. ..
43-6317 sr. FÉLIX.

2S171 83

11
Casas a apartamentos, executa»' ,,*s«, todos oa serviços referentes tãSi,obras com o máximo de acaba-..'1-

mento. Tel. 37-8370 — MANOEL ;¦"-CARIOLANO. 1483 •*»
Mmdu Capa» para móveia.,''." 28-3139.estofados. Tel.

CAPAS

23137

Sofá - Cama 5INTEK0 COM
Tôdas as cores. Liquidamos

NCrS 85,00. Ou facilitamos em
4 veie-;. Rua Mlnr-tro Vivei-
ros de Castro n» 72-A. Tel.
S7-7564. 1490 83

"""{"
li
li

Garantia e raspagem de taco
em obras GRANDES faço maia
barato. ÁLVARO, tel. 43-3377.

0813 -

PARI Varandas
REFORMAS DE FACHADAS

REVESTIMENTOS EM GERAL
DRIL LTDA. - Av. Nilo Peçanha, 155 - Gr.. 525

TEL.: 22-8297
16641

PAPEL PAREDE ELEGANTE
81 Fl- mmm

Sortimentos variados — Novidades —- Direto fábrica ;:;f

frecos 
especiais — Mandamos mostruários residencial. ;,'i'

edidos informações telefone 22-3254 Rua Quitanda 49 • ,
1.? andar, sala 105. 26194 83 

'

Envidraçamos em duro alumínio.' Coberturas e rebaixamento
do teto, etc. — Orçamento grátis — Pronta entrega.

J. MARTINEZ - TEL. 25-0443
"cortinas japonesas" ~ Colchões de Molas Reformas

27186 83

"FABRICAÇÃO PRÓPRIA"

UMA SOLUÇÃO PRATICA!

ARMÁRIOS
EMBUTIDOS
Gttbnf» sob medida, locjueo
ffos'ou [ofheados.
rAClUTÁ-SEOMGAMEHTO
,HUA SÂO CRISTÓVÃO, 779

TeL**28-S50->

Carpinfaria Especializada
ARMÁRIOS EMBUTIDOS

Reforma de colchões de molas para o mesmo dia te* 
'

Confeccionadas s/medida em trilhos ou de enrolar, cido 1.° reforma grupos estofados, poltronas-sumiers, sofás- mnas cores de s/preferência. Facilitamos o pagamento. Or- cama —• capas, cortinas. Serviço rápido e garantido, aten 
"

comentos grátis —¦ tel. 26-7969 — até 21 hs. 3247 83

DESENHOS EM PAREDE
(PBOCESSO EUROPEU)'-, ,, j.-j 1 

. 1 , Decoramos com bcUsslmos desenhos que substituem o papeifechamento de varandas, todas em madeira de Stt-SJffSiS^
cedro, 50% no ato de entrega e o resto em 6 paga- ci5ipromL"0 íisassíJ^üb. *** «
mentos -r- Oficina Rua Saint Roman, 74 — Recados
tel.: 27*5700 - das 8 às 18 horas - Sr. BATISTA.

0156 83

demos em qualquer bairro. Orçamento sem compromisso, i
Rua Turfe Clube n.° 12 — Telefone 48-4811. S

0 Seu Tapete Fica Novo
ALEGROLAR

*"¦*¦*¦*•* *

PERSIANAS PRESIDENTE
TROCA DE LÂMINAS

Se a sua perslana estiver velha, não a jogue fora: TROQUE
AS LÂMINAS — (aproveitamos as caixas e abses), cordas,
cadarços, ponteiras, perilhas, aparelhos automáticos, etc.
Apanhamos em sua casa uma perslana velha e devolve-
mo-la novinha em folha, mesmo.
Custa a metade do preço e damos garantia.

ORÇAMENTOS GRÁTIS
VENDAS — Av. Copacabana, 620 - 1» — TeL 57-3695.
FABRICA — Rua Inválidos, 96 — TM. 32-2054.
NB — Facilitamos o pagamento. 3090 83

Reconstrução e Reformas Gerais ~Lavamos, reformamos tapetes iw-tonals • estrangeiros, lava-mos, forraçao a aêco no local, tiramos tidas aa manchas e avi-vamos as cores. — 52-1024 — JAMTRO ou GERALDO.
25823 83

Modificações e modernização, instalações hidráulicas e elétricas.
Marmorito, granitina, pinturas. Construção, revestimento e imper-
meablllzação de caixas-d'água. Impermeabilização de terraços. De-
corações. Cobertura de áreas c terraços. Telefone 57-9647.

15702 83

PERSIANAS PINTURARTE "
ALUMÍNIO - JAPONESAS

ELEVADORES - FORMIGA
Revestimos, rebaixamos o teto, Instalamos iluminaçãofluorescente embutida "LM". Serviço perfeito. Damos am-

pias referências. Tel. 36-3629 inclusive domingo. •
1373 83

RUA DR. SATAMINI, 136, LOJA Sf$
Conjuntos de banheiro em plásticos aplicados e por- !;;•-;

tas box em alumínio anodizado em cores. Orçamentos sem•">>
compromisso. Telefone 29-3897 — Recados Jaime. *Y-

15684 83 m
m
mLAVANDERIA HELENA

TAPETES E CORTINAS
Vir.

PAPEL DE PAREDE
PRESIDENTE

MAIS BARATO QUE PINTURA A ÓLEOCOLOCAÇÃO RÁPIDA E SEM OBRAS
TEMOS COLOCADORES PRÓPRIOS
PADRÕES EXCLUSIVOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS
LAVAVEIS, INALTERÁVEIS, FEITOS A MAO.

ÜNICA FABRICA NO GÊNERO DA GB.

Orçamentos grátis no local, eom mostruárlo completo.
FABRICA - n. Inválidos, 96 - Tels. 32-2054 - Centro.
LOJA — Av. Copacabana, 620 - 1.° — ttl. 57-3695.
NB. — Facilitamos o pagamento. 3089 63

VENDA — CONSERTOS — REFORMAS
ORÇAMENTO GRÁTIS

LOJA: RUA INVÁLIDOS, 123 — TEL.: 52-3264
ARMÁRIOS EMBUTIDOS

Lava todos tipos, consertos, franzas, tinge, cortinas, M
reforma e novas. Estofados. Lavar em seu domicílio. Tel. ¦;' '•
recados 52-5808, 12206 83': 

'•'

41837 83

Esfofador B. Lopes
Móveis estofados. Reforma e faço novos. Quaisquer es-
tilo. "CORTINAS". Confecção e colocação. Serviço rá-
pido. ótima equipe técnica para bem servir com perfeição

e pontualidade.
ATENDO EM QUALQUER BAIRRO

Chamados pelos tels. 58-6635 e 38-8648.
Fábrica: Rua Barão de Mesquita, 582 e

loja mesma Rua 1025-A.
23179 83

n.!^0* ***r* l"w«ae O" ee-monttvels. Acabamento esmerado.
n.,Zm5Ü?9"1 P"5" í* Çrtí<u Pto*,° de Wamento ate seis meies.Ofcemento sem compromisso. - Bna Ministro Viveiros de Castro.72-A — TeL 37-7564, em Copacabana. i«2 «

PAPEL
de PAREDE

PRONTA ENTREGA.
da fábrica ao consumidor

Super lavável
Orçamento sem
compromisso

TEMOS PREÇO PARA REVENDEDOR - Fone: 23-2725

PORTAS
BOX

Fechamento de varandas — Basculantes — Rebaixa*
mento — Teto — Portas — Bancos — Edifícios em alu-
mínio anodizado plástico — aclitico.

Jacqueline — R. Evaristo Veiga, 35 s/ 1304 — Dr.
Austregesillo. Fone 22-6179. 25630 83

PARA
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_ comp. senhora respeito
w__.v.o para. pessoa alto trata-
moto 38-5092 senhora Nunes.-_g*— • - -.¦. ..',—. ¦
SENHOR aposentado, boa cultu-
rá-'ê apresentaçío, sabenào ler
e *Screver corretamente, dando
r*eríncias da firma onde exer-
ceu' suas atividades, deseja co-
lojpçâo onde possa assumir com-;
S(Omisso, 

de inteira responsobl-
dade. 2ntreviata pelo. telefone

aa--_57.. - ¦ ;. ,\i'....
WWMaiÇNtÀNTÍ! - íirmi im-

STIdwi. 
.fcrriieni, Industriais

vaia i»ra<li!inas. podendo<
,.__ J*» ou viajante autônomo.
<J_&nos zona mate feri). Só res-PWderemoS a cartas detalhadas•Mjjíiierva. para este jorfaal a
-ac • •' :-- . | •

lEGADA — PreòlBâ-se parade tratamento. • Exige-seinclas. Tratar sábado e do-.. somente manh& e a par- -
igunda. Duvivier, 46, aíitê.

Ê/V.PREGOS DIVERSOS

caiíj

m
kTOR TÉCNICO oferece

•»'w_l_J.ao_,gr.ac,osa- Praça Pio
?__,%!,i^i;_&3_1680 recadosco«L,-r. FEBRETRA ou NATA-

ALENTADO- o) W. em casa".
SSSSiíJ»1»6^ d,a-„ »ttío boa•^•wentaçío, boa caligrafia, fa-S•^3 '**. «BS__W?'P**-« 3ft"i
---ffcojjtó a| ioi9 (hoje M-ioíl)Base: comisíõe.. '
èwnmnBO» - pyeHuadri»

á ' OíStKr

SE £ MOÇA, moderna • ambl-
dosa; gosta de ganhar bom di-
nheiro, venha angariar asslnatu-
ras. Pagamos 600 mais 80%. Eras-'
ma Braga, 227 Sala 315'. - '••'

MOTORISTA particular com o
mínimo de 2 anos de carteira •'

. que. tenha prática ds ¦ servigo,.
para servir uma senhora e duas
crianças. Exige-se que seja- ed;i-
cado, dirigindo bem e que te-
nha referências recentes/ Dá-se
preferência quem: tenha práücade Kombi. Horário' de trabalho
das 8 1/â às 7 horas. Tratar a
rua Barata Ribeiro 812-A sâba-
do ou Ja.-feira.

'RES .DE PUBUCtDA-
.. jcuram-se para o BOT-TIN INTERNATIONAL, o maiorAnuárlo mundial desde 1788 nos8 Continentes. Ótima conllssSo

até NCrf SOO repetidamente. Inf.das 8,30 às 10h. Edil. Av, Cen-trai, 30° - S| 300_.30_8. ' ¦

AUTONOMES INPEPENDEN- í
TES — Prócuram-se. Corresp-. fdatilog. Tradutores, Contadores,.
Corretores, Despachantes, Dese-
nhistas, etc; ates desejando tra-
balhar por tarefa. Pode-se ga-nhar bem. ORQS3C. Edif. Av. '
Central, 30.» — ti| 3002/3028 —'
H/13h.

MOÇA — Escritório, secretariai'.
Inclante precisa-se Cia. Loteai
mento e Pedreira serviços ge-rais, lugar sossegado, salário
NCr) «0,00 e almoço, Jdade até
3} anos atende-se sábado até 12
horas Rua da Quitanda 67 —
6.o andar salas 603/8.

EMPR. DOMÉSTICOS 5.

CASEIRO — Homem de mela-
idade, simples, dè preferência
aposentado, .paru casa de campo,
perto do Bio. Apresentar-se
com - documentos e referendai.
Rua Buenos' Aires, 120, loja.. ;
EMPREGADA ~^'-_i__haTVlã.'
var ,c/ máquina. Folgas a com-
binar, Paga-se bem. Rua Cons-
tante Ramos 23 apt. 1203.
EMPREGADA melo expediente.
S6 serve da Zona Sul. A p. cí-
sal trab. fora. Brige-se práticae paga-se bem. Rua Anchieta,
26, ap. 604 — Leme. 2M71 81
PRECISA-SE empregada paratodo serviço, cozinhar, com car-'
teira e referências. Paga-se bem.
R. Ronald de Carvalho 21 —
ap. 603: 25472 dl

SENHORA dè fino trato'oferece-
se para acompanhante ou tomar
conta de cusa ! de pessoa só.
Segunda-fol.à., -TUl.: 27-1380.

FAMÍLIA de'diplomata que
viaja para o exterior, pro-
oura empregada para acom-
panhá-los. Referências sâo
exigida». -- T«l.: 46-8864.
CASAIS IST»A-.OÉIRO — Pro-
cura empregada' de responsabi-
Hdade, para todo serviço. Boa
aparência Exige-se cart. ereís.
R. Flgueredo de Magalhães, 486
apto'/ 1001. Tel: 37-8467. /Paga-
so bem. 78831 91

SENHORA, dona de Casa, para
domésticas, disque 56-1294, ....
56-2388 e 38-0143, e< enviaremos
em. s] residência, pessoal habl-
lltado, c| documentos e refe-
rénclús. Agradecemos a prefe-
gtgolai 

'.

ACH-NCJA HAO JUDAS TADEtí.— Oferece óüb_a_ empregadas
domésticas efetivas, diaristas, fa-
xlneiros. Tel.: 87-0832 OU ....
37-7106.
PRECISA-SE. empregada para _
pes. estrangeira, .ozlnhar, arru>
mar. Exlgem-ce documento., re-
ferênclas, ordenado 80-120. Tel.
27-916'!. ' ", ' ' '

OFERECE-SE — 3 empregada
paranaense, de Londrina, c| ref.
a doa. temos 34 e 35' anos ref.
de 8 anos cada tratar 22-5683.

3236 81
EMPREGADA' — Todo serviço
uma pessoa de preferência por-tuguèsa. Exige-se referências.
T»l. 48-0815. - ¦¦¦¦/ ¦¦¦
OFERECE-SE uma diarista. Dá-
sa referência. Tel.: 50-0697 V-
JOana.

EMPRÍOADA — Precisa-se para
pequena familla. Dorme no em-
prego. Paga-se bem. TraUr se-
gunda depois do meio-dia. R. Sá
Ferreira, 161, apto. 604.

COZINHEIRAS 52

AGENCIA ALEMÃ — OLGA —
87-71Ç1 — Qíereeç} escolhidas -
Babás, copeiras' e cozlnhlaras ~-
Boas referências e documentoB.

; SENHORA Amazonense ofereci
se, fazer todo serviço casa de fa-
miiia, cozinhando Trivial fino.
Posso tratar hoje: 22-8883.'.:..'¦ :'. :¦.'".' '3234 .1
OFERECE-SB; uma moça bran-
ca, educada,- pare serviço d»
casal ou de pessoa só, mas nlo 6
agência. Telefone: 87-8017. -.

OFERECEMOS ótimas cozinhei-- ras de várias categorias com
carteira e boas referências. Te-
lefone: 52-4604. ¦
PRECISA-SE — Cozinheira 60,000
Bolívar, 188. apto. 1001. Copa-
cabana — 36-1-68. ¦
COZINHEIRA — Precisa-se' 4 R.
Bamblna, 93, cata 10. Pede-se
referências. ' ¦ , ¦ ¦.¦ ¦ ¦
COZINHEIRA — Precisa-se pa-
ra cozinha-' e lavar, ótimo or-
denarti.. Ex.ge-so Carteira a rã-
ferênclas. Tl-atar daa 8 às 12b
à R. Sta. Claro, 192, apt. 601.

 
'_ 75873 52

PRECISA-SE de empregada paracozinhar e arrumar. Exige-se re-
fe.êncUs. Tratar ná Avenida
Copacabana 1378 tpto. 402. '

COZINHEIBA — JFtecísa-
se, de forno e fogão, coni
boaa referências.. Otlmo or-
denado. Trator à Ena En-
genheiro Alfredo' Dnarte,
450 (entrar pela Hua Eurico
Cruz). — Jardim Botânico— Tel: 26-8043.

3213 52

PRECISA-S!. de cozinheira' dè
forno e íogfio e uma arrumadei-- ra-copelra' dom experiência • de
servir á francesa. Preferência
portuguesa ou espanhola. Tel.:
37-9746, depois das 11 hs.
OFEREÇO 3 ótimas ¦ cozinheiras
com 

'.boas 
referências .— 1 de

forno. íogfio o 1 do trivial fino-
e 1 de todo serviço. — Ag. Ale-
mS -», Olga — 37-7191.
PRECISO cozinheira. Ordenado
70,00. Folga aos .domingos — .. -
26t0474.. . ¦ ' ¦¦ . ' . :
AGÊNCIA RIZZO — Oferece co-
zinheiras forno e fogão, copelros
e arrumadeiras, lavadeiras e
paasadelras, diaristas e mensais,
tel:.sa-8644.. , - ,,,.
PRECISA-SE çl prática e refs.
pago bem. — Tratar à R. Santa
Clara, 280 apto. 701. — Tel.:
57-1917, Copa. ^
PRECISA-SE de uma moça paraajudar na cozinha. Exige-se
refs. Tratar à R. Santa, Clara,
280 apto. 701.' Tel. 37-1917. —
Copa. - ' ; 75840 52
PRECiSA-S. — Cozinheira com
boas referência.. Av. Atlântica,
4Q22, apU. 402. .73814,52
PRECISO de 2 cozinheiras —
uma de 120.000 « outra de 80.000.'Com documentos e boas refe-
rências — Av. Copacabana, 834

v—" ap. ^02.
PROTESTANTE -f Com 35 anos
cozinhando Trivial fino. Ofere-
ce-se sou catarinense, 6 anos de
ref. tratar 22-5683.
\^ 3237 82

OFERECE-SE uma cozinheira de
forno e íogfio. Preço a combinar.
Tel.: 86-0697; Joana. ' 3233 82

ARRUM.-COPEIRAS 53

OFERECE-SE .— Conslnhelra
perfeita fOrco íôgâo, mineira de •
Uberaba, ref. 8 anos, tenho 36
quero entrar segunda 22-5683.

COPEIRO — Precisa-se com
muita prática: referência,
mínima de 1 (um) ano. Tra-
tar Av. Atlântica 910, —
301. í .
OFEREÇO .ótima copelra e uma

á — _- J. ..-ncias e' documentos — Agência .Alemã
. OLGA — 87-7181.

COPEIRA -- AREUMADEI-
RA — Precisa-se- para fa-
mília pequena. Exige-se do-
cumentos e referências. Pa-
CA-se bem. Rua Bulhões de
OarValhO. 856 — apto. 901.

COPEIRA arrumadeira — Pre-
cisa-se de uma com bastante
prática e boas' referências para
casa de tratamento. Av. Rui
Barbosa 408 apto. 901. tel.: ...
25-6419. 71857 53

OFERECEMOS «timas arruma-
deiras-copeiras e babás cora óti-
mas referências e documentos.
Tel. 52-4604.
COPEIRA — Arrumadeira —:
Precisa-se com prática e refe-
rências para pequena famJU»
de tratamento ord. 80 mu»
Tratar 2» fei» à Rua Hflário
de Govéa 126 apt* 702.

73142 51

AMAS-GOVERNANT. 54

PRECISO de 1 babá e 1 copai-
ra. Ordenado de 120.000 e 100.000
— Trazer documentos é boas
referências. Av. Copacabana,
534, ap. 402. .
BABA '— Precisa-se menina da
10 a 12 anos. Tratar: R. Pru* -
dente Moraes 569, apto. 404. -

71873 M
PRECISA-SE de uma acomp»
nhante para uma menina para*
litfc-, de 15 anos, durante a noi-
te, com prática em casas de fa-
mília.( Exlgem-se referências.; —»
Tel.: 27-0389." ¦¦¦¦¦• .13279 M
OFERECE-SE — 2 mocinhas pa-. ra. babá e a outra pára coperar
somos de Vitória, temos 25 «
26 anos ref. 3 anos 22-6683.

323? 84

BABÁ — Precisa-se, de côr
branca de toa aparência, queseja muito asseada. com
prática e referências, para
cuidar de uma menina de
2anos. Tratar pelo telefone:
36-0456. I

0803 54

I IN vlNHlIRu
I Firma contratante de grandes obras de engenharia
I necessita elemento jovem, formado de 2 a 4 anos; com
I alguma prática em cálculo em geral.
I Salário atualizado e possibilidade de acesso.

R, Carta de próprio punho, curriculum vitae e retrato para
m Caixa Postal 3033 — Rio. 71501 55

Vendedor Formado Técnico Químico
a Venda e assistência técnica produtos químicos indus-

triaii lendo inglês. Apresentar-se por carta,ou .pessoal-
mente. Rua Araújo Porto Alegre, 36 • 4«° Sr. Madeira, j.

2813 55

Técnico de Administração
NECESSITAMOS: de 4 elementos, um para cada espeelall-

za.io em:OreanizaçSo o Métodos _ IAdministração de MaterialAdministração de Pessoal, inclusive SeleçãoOrçamento (Métodos e Processos Orçamentários, Técnica de
, Planejamento «Contabilidade Geral).

«xiflmos: Curso Superior de Adminiitração PúbUca on de Em-
prèsaa. Experiência comprovada (2 anos) em serviços similares.IDADE: 2S a 35 anos. Certificado de reservista; atestado de bonsantecedentes; carteiras de Identidade e Profissional; Titulo de

OFERECEMOS: salino, inicial de NCrJ 9.9,00. Semana de 5dlas^PosslblUdade de poilçlo de eMIU. Cartas, acompanhadas de"CURRICULUM VITAE" e fotografia para "ADMINISTRAÇÃO" —
Caixa Postal, 1530 — Mo de Janeiro, GB, 29204 ti

ENGENHEIROS OU ARQUITETOS
Compdnhia Construtora respeitável, necessita engenheiros ou arquitetos

dinâmicos, trabalhadores e com bastante experiência de construção em geral
(mínima de 5 anos) especialmente para condução1 de obras, confecção de
orçamentos, especificações, cálculos etc. Ambiente muito bom e remune-
ração compensadord. Carta por obséquio para a Portaria dêste Jornal sob
o n.° 30275, mencionando experiência, pretensões, curriculum e dados pes-
soais, com endereço,' inclusive telefone para, marcar entrevista. Absoluto
sigilo. 30275 55

II |«|i •j^gjimimjl^mlm^mm^^0^mmmj^t^^^t„, __.. rm*^~^mmmm»mmmmwmmmmmmmm»mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmr^

U CONCURSO PARA MÉDICO (LABORATORISTA)
1; 

'; 
0 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, do Estado da Guanabara, comu- 1

I v nka aos interessados que continuam abertas, em sua sede, na Avenida |
II' Franklin Roosevelt' 194 — 5.° andar. Setor de Pes;oal, até 31 de maio |
Ir. torrente, das 13 ès 18 horas, as Inscrições para o Concurso de Médico 1

K-_ (taboroforisfa), Outras informações no' lòtàl da fafâff^&WEm m

MÉDICOS
Precisamos para trabalharem em Unidades Sanitária»

e Hospitalares localiiadas no interior do Maranhão e dois
cirurgiães para, Minas Gerais e Pará, sendo que estes com
idade até 40. anos. loa, remuneração. Informações pelo
telefone 32-8066 — Ramal 28. . 29206 55

|jjHi^pÍll

SO 3 MESES
NCrf 500.00 POR SEMANA

Venha ganhar acima de NCrS 6.000,00 (Seis milhões de cruzeiros
antigos) em 90 dias, na maior organização internacional de vendas do ramo,
com novas e luxuosas instalações e que se encontra agora em plena fase
de grande expansão e numa promoção espetacular.

0 produto é inédito e sem concorrência no mercado.
Oportunidade para ambos os sexos. Idade entre 25 e 45 anos.
Não é necessário fer experiência, nós o especializaremos em todos

os aspectos da arte de vender, é só ser dinâmico, ambicioso, ter boa apre-
senfacão e dispor de tempo e vontade de trabalhar, comissões pagas se*
manalmente

Não esqueça êste convite, que é a sua melhor oportunidade de
elevar o s_u padrão de vida, pois você terá 48 horas para pensar nele.

. As ertrevisttas serão feitas pólo gerente Sr. D. GEORGIADIS amanhã
2.' feira, no horário das 9,30 às 12,00 e das 14,00 às 18,00 horas, no
UME PAIACE HOTEL - Av. Atlântica 656. 70685 55

As EDIÇÕES DE OURO com lançamentos iné-
ditos e exclusivos de seus livros (mais de 1.500 ti-
tulos) em coleções plastificadas a preços populares,estão admitindo elementos ativos para venda a pres-
tações diretamente ao públieo, sem aumento de
preço. Oferecemos: Garantia, comissões altas, prê-
mios, 13,° salário, ferias e assistência. .Entrevista à
Av. Rio Branco, 156 — Edif. Avenida Central —
Loja 4, de preferência das 9,30 às 12 horas. x

12072 55

BRANIFF INTERNATIONAL
necessita de aeromoças e comissários de bordo com as seguintes

qualificações: • ' ,
; Idade : 20 a 26 anos

Altura : Aeromoças: 1, 5& ra a 1, 75 m
. Comissários de bordo: 1,79 m a 1,85 m

;_ êso :. Em proporção a, altura .
.i , ;.:;.'. Aeromoças: Peso máximo: 60 kg

Vi?ta 
'¦ ¦¦.: . '. 20/50 ou,mais perfeita '

v •.¦.'"•';../•¦ ,;T ¦'; ipròibido uso'dè ;foüos 
',;../.'

'¦> ?¦'. Idiomas : .fiiglês | Portuguê^ de preferência com
conhecimentos geíais de Espanhol : .

Educação' : Ginasial completo'Aparência ti. Atraente....¦_.•, ,..•; ,;....
Estado Civil:" ?5oltè_ro (a).' .' ' , V-

oferecendo: « i ,¦ -'i-v.-x-.*/¦ •' .:¦,•; ; ^>.l--.'". ^aláiiò compensaçiijr" e aumentos pefciódicôfc ? % '•
'. Uniformes desenhádog por 

'Emiíio Piicci •;_,
Direito a várias1 passagens de cortesia
Cursos de treinamento em Lima (Peru) e Dàllas (Texas)
Despesas diárias durante ausência, a serviço e
Outras vantagens v - '.

Favor apresentar-se pessoalmente com "curriculum vitae" e fotografia
de passaporte no escritório da Braniff, Rua..México, 21, pala 60.2.a
partir de 2.a feira, das 14:00 às 17:00. , 

'•¦'.':¦'¦'.. 
, ;.,' j .- • JVj'\l

Favor não se.apresentar se não preencher os requisitos acima. ;'..

CHEFIA ADMINISTRATIVA
Precisa-se de elemento categorizado para Chefia de

Administração Geral de Organização de porte médico.
"Curriculum vitae" e pretensões para a Caixa n.° 25571,
neste jornal. 25571 55

Gerente para Imobiliária
Loja cm Ipinem» admite elemento oifanlzado, enérgico alta-

mente capaz, eonheelmento» Imobiliários e amplas referênelas. Ml-
ulmo NCrí 3M e comissões fixas. Tratar das 10 it Uhs. i Roa
Farme de Amoedo, 55 — Ipanema. 0480 55

lilili encargP
Cavalheiro, com longa experiência de chefia em instituto de

previdência (setor jurídico), Com noçfies de inglês, francês e es-
panhol, dispondo de sala no centro, procura encargo de melo expe-
dlente. Cartas para «ste jornal n» 25162. ' ¦ ¦ 25162 55

SECRETÁRIA E DATILÓGRAFAS
NCr$ 800,00 E 300,00

Companhia de âmbito internacional deseja admitir uma esteno-
datilografa portufues-lng.es, eficiente e com boa experiência pro-
flsslonal. E duas datilografa, de boa aparência com prática e por-
tuguês correto. Tratar à AV. Bio Branco, 156, gr. 2828 após 9 hs.
com Inkot ou Baroldo. 2(232 55

í TRADUTORES I
Tradutores alemão e/ou inglês. Traduções técnicas

II (mecânica e química). Para completar quadro de colabora-

I dores, procura-se pessoas habilitadas a efetuar traduções
dos idiomas mencionados para português. As pessoas capa-

citadas poderão optar por horário de tempo integral ou pelo
regime de prestação de serviços. Cartas com qualificações
para a portaria dêste jornal sob n.° 25375. •

II 25375 55

VENDEDOR
Preciso p| meio expediente.

Vender lingüiça de la., maior
comissão da praça. Marcar en-
trevista pelo tel. 27-8254, domin-
go cl D. AURORA.

0817 55

VENDEDOR
Empresa Industrial e Comercial de renome mundial oferece o cargo acima a profissional,

Técnico Químico, com conhecimentos (teóricos ou práticos) de pígmenfos p/ fabricação e coloração
de plásticos, sabões, Celuloses, Papel, Borracha,óleos, Fotografias e Metalúrgicas.

Trata-se de venda técnica, de alto padrão, com a função ie promover a introdução de nossos
produtos nas indústrias do ramo. 0 profissional admitido receberá toda a orientação técnica da nos-
sa especialidade e terá excepcional oportunidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento técnico pro-
fissionai.

Para candidatos qualificados não é exigida prática de vendas desde que tenha personalida*
de dinâmica e agradável e aptidão para relações humanas.

REMUNERAÇÃO CONDIGNA E DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO ALÉM DE PR0GRES0 GARANTIDO.
As propostas devem ser apresentadas por caria dirigida ao Chefe do Pessoal, Caixa Postal

1329 ZC — P — Rio de Janeiro — GB, com informações detalhadas sobre instrução e experiência
ou por apresentação pessoal à Avenida Almirante Barroso, 91 — 8.° and. s/ 820. 71595 55

Importante firma da Zona Sul precisa de de-
senhista com prática em plantas de decoração, ar*
quitetura detalhes — expediente integral —

I Procurar Dra. Ana Cecília com trabalhos executados
Rua Jangadeiros. 14C. 71594 55

___BH__aÉB_a_______3_ai

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
— Precisa-se cj conhèçimen-
tos de contabilidade, almoço
no local. Salário a combi-
nar. Apresentar-se à Rua
Barão da Torre, 260 no ho*
rário de 9 às 12 e 14 às 16h.

70650 55

GUARDA-LIVROS
Faço Serviço avulso e tra-

dução de Inglês, resp. p| o n.°
20.033. . 20093 65

MOCA

CONTABILIDADE
Se seu problema é falta de tempo ou organização?

FICHA TRÍPLICE tem a solução. Informações, sem com-
promisso, na Av. Rio Branco, 9 - 3.° - s/321. Fone 43-6149.

18942 55

Boa aparência, preferên-
cia universitária. Possibili-
dade ganhar NCrÇ 50,00 por
dia. Procurar sr. Joaquim
Ignácio —• Editora Civiliza-
ção Brasileira — Rua Sete
de Setembro, 97 — 2.° an-
dar. 26239 55

CONTADOR
CAIXA

Profissional competente, reoim-aposentado, conhecedor de toda
legislaçio trahaihlsta • fiscal, Incloslve 8.A. oferece seus serviços.
Bho Crf SM mil. favor tel. p«a 43-2649 - João. 25256 SS

Corretores para Dedetização
Firma em expansão está admitindo corretores

t-jra agenciamento junto a indústria e o comércio.
Retirada acima de NCrS 400,00. Os candidatos de-
verão apresentar-se 2." feira a partir das 8,30 hs.
à Av. Rranklin Roosevelt, 39, g/ 902. Tratar com
o Sr. RUBENS. 70660 55

Indústria de móveis precisa dc
moça com bastante experiência
nos serviços gerais d_ caixa,
faturamento, folha salário, con-
tas correntes, etc. Apresentar-se
em M. L. MAGALHÃES à Rua
Maria Rodrigues n.» 6S — Olaria
de 14 ás IS horas.

0815 SS

MOTORISTA
Para FNM semana de

cinco dias. Apresente-se,
com referência, as Bua Car-
los Seidl. 752.

12111 88

MARCENEIRO-
ESQUELETEIR0

Indústria de móveis precisa ds
marceneiro-esqueleteiro com
prática para semana de 5 dias.
Apresentar-se em M. L. MA-
GALHAES à Rua Maria Rodri-
gues a.» 6S — Olaria.

0816 05

ÃÜXILÍÃR
D/ ESCRITÓRIO

Rapaz maior de 25 anos bom
datilografo, boa letra p| No-
tas Fiscais e serviços gerais.
Apres. Av. Pres. Vargas. 446
gj 501-A. 29331 55

FUNCIONÁRIOS
Públicos, Autárquicos e

de grandes empresas possl-
bilidade de ganhar NCr§
50,00 por dia. Procurar sr.
Joaquim Ignácio — Editora
Civilização Brasileira — Bua
Sete de Setembro, 97 •— 2.°
andar.

26240 55

SECRETÁRIA AUXILIAR
Congregarão Israelita procura uma secretária auxi-

liar, essencial seja ótima datilografa e tenha boa letra.
Apresentar-se à Rua Gal. Severiano 170 — 4o and.

29258 55
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DIREÇÃO ESTADUAL DE VENDAS
¦: ¦¦ 

' 
•: 

.' •..

Entrevistará 2a. feira a partir de 10,00 horas ininterruptamente candidatos a preencher posição de
PROMOTOR DE VENDAS E DISTRIBUIÇÃO. ""-,'

Convidamos pessoas de ambos os sexos com qualidades profissionais de vendas, ambição de altos
ganhos e idade entre 25 e 45 anos. v

REALIZAÇÃO PROFISSIONAL E FINANCEIRA DEFINITIVA
Apresentar-se à AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 435 -16;° andar, à Dna. ISE com documentos e re-

ferências, das 10,00 às 18,00 horas, de 2a.-feira, dia 15. 70686..35

GERENTE ADMINISTRATIVO 1
ÓTIMO SALÁRIO I

li Indústria de equipamentos pesados situada na Zona Norte., em I

II fase de expansão, necessita para admissão imediata Contador ou Econo-
mista para assumir a responsabilidade dos seus serviços administrativos.

II Indispensável possuir no mínimo 2 anos de experiência em Companhia

de grande porte. Enviar corrículum e fotograíias 3x4 para portaria deste

II Jornal n.° 71572 indicando salário pretendido.. Guarda-se sigilo. D

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Grande Empresa tradicional em seu ramo, com escritório no Centro,

oferece boa oportunidade a rapaz entre 23 e 30 anos, com as aptidões
abaixo.

experiência comprovada em serviços de' contabilidade,-,
conferência de folhas de pagamento, conciliações de contas,

recolhimentos a lAPs, FGTS e IR;
senso de responsabilidade profissional;
Curso Técnico de Contabilidade

Salário compensador, sábados livres. x
Apresentar-se à Avenida Almirante Barroso, 91 — 8.0 andar

s/820 - SERVIÇO DE SELEÇÃO 71597 55

SECRETARIA - FRANCÊS
Empresa oferecendo excelente ambiente de trabalho em seus e,

eritórios, procura Secretária competente que tenha experiência no exerci-
ck) da função.

0 cargo requer, desembaraço, boa apresentação, senso de respon-
sebilidade, esteno-datilografia em Português, além do domínio dos idio-
mas Francês e Português.

Remuneração condigna e benefícios sociais.
As propostas devem ser apresentadas por carta dirigida ao Chefe

do Pessoal, Caixe Postal 1329 ZC — P — Rio de Janeiro — GB, com in*
formações detalhadas. 71596 55

ISTO PODE ACONTECER
NCr! 2.000,00

De leitura de mi anúncio amo este poderá resuflar «ma nova
ton m sw vida.

Grande Organização Internacional necessita para completar seu
Quadro de REPRESENTAIS AUTÔNOMOS de elementos dinâmicos, de-
sembaraçados e com capacidade de contratar selecionada clientela.

Dá-se preferência a pessoas maiores de 25 anos, com boa apre*
senfação, sendo indispensável cultura secundária.

Aos selecionados será oferecido curso preparatório intensivo e
comissões superiores a NCrS 2000,00.

Os candidatos serão atendidos nos seguintes endereços:

HOTEL AMBASSÂDOR - Rua Senador Ddntds- 25 a 27, com o
Sr. ALBERTO LEIBEL.

AV. RIO BRANCO. 257 - 1l.° andar, com o Sr. ARY AKERMAN.
70687 55

AOS AMBICIOSOS E AGRESSIVOS
Firma tradicional, oferece excelentes oportunidades para:

VENDEDORES (AS)
Necessitamos de poucos, mas bons elementos

OFERECEMOS: '

Garantia de salário mínimo
Mercadoria exclusiva de con-
sumo forcado
Comissões altas e prêmios s6«
bre produção
Orientação e assistência pro-
iissional.

EXIGIMOS:
Documentação completa
Carteira profissional
Atestado de saúde,
4 fotos 3x4 e certidão de
nascimento de filhos menores
de 14 anos.
Referências.
Boa apresentação e desem-
baraço

Rua México, 119, 3? andar con]. 301 — das 8 horas em diante,
do dia 16/5 — terça-feira próxima — Entendimentos com
o sr. Marcelo. ICflOO 55

Chefe de Expedição
Firma relacionada com companhias de Aviação ne*

cessifa de elemento com prática, ativo e de iniciativa, para
chefiar setor de expedição. Referências. — Av. Gal. Jus-
fo, 275-B-Gonj. 206. Tratar no horário de 11,30 às 14
horas, com Sr. ACRIZIO. 25627 55

SECRETÁRIA
Precisa-se de uma responsável, com espírito

de organização, que saiba inglês e os demais ser-
viços de escritório em geral. É' favor só responder
a este se preencher os quesitos acima. Cartas para
a portaria deste jornal sob o u\° 706?r

70639 55

ALMIRANTE
(REFORMADO)

Para Relações Públicas em organização de conceito
internacional. Em bom estado de saúde e bem relacionado,
que consiga ser recebido pelo presidente da Comissão de
Marinha Mercante e outras repartições federais de difícil
acesso. Cr$ 3 milhões mensais, mais comissões. Cartas
com curriculum vitae para portaria deste Jornal sob
n.° 25283 máximo sigilo. Conforme prestígio gojar classe
poderemos considerar mar e guerra. 2528355

AUXIL1ARES DE CONTABILIDADE
Rapazes de 30 anos mais on menos, com prática

de serviços contábeis.

AÜXILIARES DE COBRANÇA
Rapazes com 30 anos mais ou menos, com mui*

ta prática de borderaux, controle etc.

RECEPCIONISTAS
Mocas de muito boa apresentação, noções de in-

glês, curso secundário e com experiência.
Apresentar-se depois de 3.a-feira, à

RUA ARAÚJO PORTO ALEGRE, W - 3.» andar
Salas 301 — a 309. 70683 55
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CONTROLE
NDUSTRAL

Procura-se Engenheiro Industrial ou profissio-
nal de qualificação equivalente para exercer cargo
de Chefe de Controle Industrial em fábrica na Zona
Norte da cidade.

Necessário ter experiência de administração
industrial, planejamento, rendimento de trabalho
e custos, dependendo o salário das qualificações
apresentadas. Pede-se apresentar "Curriculum vi*
fae" e pretensões salariais.

Resposta no n.° 26216 dêsle jornal
26216 55
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VENDAS -
Com prática em venda de apartamentos na planta.
Entrevista com Sr. RUBENS - Horário Comercial.

SENADOR DANTAS, 7 - 4.° ANDAR.
70682

Importante firma em fase de desenvolvimento, admite funcionário pu» o#
cargos abaixo:

1) CHEFE PESSOAL :•
grande^ experiência em administração de pessoal. -m „ ,conhecimentos profundos da Lei Trabalhista e Previdencliri».

—• capacidade de liderança.
idade 35/45 anos. .

2) ASSISTENTE DE CONTADOR
formado em Ciências Contábeis. .
grande experiência em assuntos contábeis em geral.
principalmente em Contabilidade Mecanizada e Legislado Ftaetl.
capacidade de análise de balanços e serviços correlato».

3) ASSISTENTE DE TESOURARIA (moça)
. — grande experiência em assuntos de Caixa 

"e 
Tesouraria.

contas bancárias, «Jc.
conhecimentos de contabilidade. .
experiência anterior na função.

4) SECRETARIA PARA DIRETOR-PRESlDENTE
redaç&o própria. ,,' • . ¦ '•

¦ — falando e escrevendo fluentemente inglês e português.
experiência anterior na função
boa aparência.
Idade até 35 anos.

5) CHEFE DE PORTARIA
senhor de 1/2 idade, boa aparência
experiência anterior na função.

Exigimos amplas referências
Aos interessados, dirigirem carta com pretensões salariais, anexando

"Curriculum Vitae" e fotografia reeenteir para a Portaria desse Jornal sob n.0
70.678.

Será observado absoluto sigilo e serão devolvidos os documentos doa que
não forem aproveitados. 70871 55

C.V. DE INDÚSTRIAS
E CASAS COMERCIAIS

"ti

CHURRASCARIA — Vendo no
centro de N. Iguaçu, c/te)., In«-
talaçôes novas, gerador" próprio,
cont. novo. Ver Av. Marechal
Florlano. 3180, ent. facilitada. —
Tratai' OFIL. Av. Rio Branco,
183. gr. 503. Tel. 52-5830. Creci
J-238.
ATENÇÃO -, Em loja, aluguel
mensal NCr| 100,00 (Preço de
um quarto m Zona Norte),

Sissa-se 
na zona Sul (inicio

. Catete), >em instalado sa-
tto cabeleireiros, -contr. 5
anos. sinal 3è milhSes ou me-
nos. Inf. 51-2326 e 22-8730,
13 maio, 47, V. gr. 403. CRE*
CI 256.
LANCHONBfi! — Botafogo —
Luxo — A, ser Inaugurado no
melhor prwto do bairro. Rua
Senador "tantas 118 s/íl2. Sr.
Motta -- Creci 1036.
LANCHONETE — Botafogo"---"
Temos -JJvcrsos, féria de 8 a 12
milhões. Rua Senador Santas,
118, B/jfS. Sr. Motta. Creci 1036.
SAPATARIA — Vendo conserto*
e novos, na rua General Glicérlo.
Laranjeiras. Tratar Catete, 310,
s/302. ADM. FREIRE. Seção do
vendas. Tel. 25-1264 ou 45-2509.
Creci 125.

AÇOUGUE — Vendo — Rua Vol.
da Pátria, 151-B, ent. névo. Trn-
tar OFIL. Av. Rio Branco 18.1,
gr. 503. Tel. 52-5850. Crccl J-238.

HIP. DINHEIRO 92

ENGENHEIRO QUÍMICO
OU MECÂNICO

Idade: 23 a 35 anos. Semana de 5 dias. Ioda
documentação em dia, Maiores informações pelo telefone:
32-8066. R. 28.

20205 95

EMPRESTO de dois milhões
até quinze milhões sob hi-
poteca ou retrovenda de
imóveis. Telefonar para ...
57-0638. Olympio.

14227 92
AfÈNÇAO DINHEIRO — Ven-
deu seu prédio, terreno ou apto.
a prazo? Tem prestações à rece-
ber? Compramos de 6 a 8 pres-tações â vlstal Tratar Avi Rio
Branco 58, 18,v and. s| 1.804 —
Trazer documentos.
EMPREüTO — Dinheiro cm hl-
poteca ti" imóveis. Também acei-
to incumbência de p. inventa-
rios. ANTÔNIO JOSÉ CEPEDA,
Av. Graça Aranha n.° 174, sala
807. Tel. 42-0788 — CRECI 106.
CAPITALISTAS — Preciso NCr*
1.600,00, garantia aluguel, apto,
Copacabana, 10 meses, bons ju-
ros no ato. Tel. 34-4735. R. S.
rranc. Xavier, 402, apto. 101.
DINHEIRO — 1, 3, 5, 10, 20 mil
NCr$. Empréstimos sob hipote*
ca, retrovenda de lojas, aptos,
casas. Leblon, M. Hermes. Tra-
gam doets. Operações rápidas.
H. SILVA. R. Gonç. Dias. 80 s]
405. Tels. 52-3886 — 52-3840. —
CRECI 648.
CAPITALISTAS — Preciso NCr?
150.000, juros no ato. garantia
promissórias vinculadas à ven-
da grande estabelecimento in-
dustrial, altos pagamentos men-
sais, Docts. em ordem. Dr. MAR-
TTNS. TeL 47*5112 — 26-0840.
DINHEIRO — Preciso — NCrt
700,00, pago bons Juros dou ga-
rantias e referências, resposta
para o jornal, sobre o n.° 73.184.

73184 92

DE 3 A 100"""

MERCEARIA — Vendo — Rua
Uruguai, 380, U. 38, cont. novo.
Vendo por motivo de doença. —
Tratar OFIL. Av. Rio Branco,
183 gr. 603. Tel. 52-5850. Crccl
J-238. ,,
bar Noturno — Vendo — Av.
Princesa Isabel, 185-B. Preço do
ocasião. Tratar OFIL. Av. Rio
Branco, 183, gr. 503. Tel. 52-5850.
Creci J-238.
AÇOUGUE — Vendo — Rua doa
Inválidos, 49 cont. novo. Tratar
OFIL. Av. Rio Branco, 183, gr.
503. Tel. 82-5850. Creci J-238.
BAR, E MERCEARIA — Vendo
em Bangu — Rua Cardoso, 78.1.
l'eq. ent. Tratar OFIL. Av. Rio
branco, 183, gr. 503. Tel. 52-5850.
Cree' J-238. , •
PADARIA — Vcndc-se na Est.
Rio Petrópolis. Contrato novo
bou fírla. Casa em progresso.
Tratar na Rua Senador Dantas,
118-ül. 512. Creci 1036.
BAR E MERCEARIA"— Vendo —
Rua Edmundo, 452, neg. de oca-
slflo. cont. novo, ent. parcelada.
Tratar OFIL. Av. Rio Branco,
183, gr. 303. Tel. 52-5850. Creci
J-238.
BAR, RESTAURANTE E MER.
CEARIA — Vendo R. Barão do
Mesquita, 639. Cont. novo, c/
Tel. Féria NCr* 5.000. — Tratar
OFIL. Av. Rio Branco, 183, gr.
5U3. Tel. 52-5850. Crccl J-238.
BOUTiftUK — Vendo, motivo do
doença. Rua Baltazar Lisboa, 47
Lj. B, cont. novo. Trnliir OFiL.
Av. Rio Branco, 183, gr. 503. —
Tel. 52-5850. Crccl J-238.
BAR/MERCEARIA — Em Olãríã",
único no local, copa, c balcão,
boa féria, contrato novo. Inf.:
30-6064 — Carlos Augusto —
CRECI 751.
PltAIA de ÃiaUá-Õlãriu. Vcndõ
Mercearia e Bar. Pcquenu ent.
saldo a combinar. Trat. Mer-
cearia Popular Largo de Ola-
ria. P. C. Porto. Croci-Copl 141.—> 10a. Região.
INDÚSTIUA — Vendo indüs-
tria de alimentos, em Niterói,
ou admito sócios. Tel. 18-4075.
Sr. Tomaz.

BAR E RESTAURANTE — V*fer**
do, Av. 28 do Setembro, 356, cont.
novo. — Tratar OFIL. Av.
Branco, 183, gr., 503. Tel. 52-!
Creci J-238.
BAR CAIPIRA — Vendo — Rw
S. Francisco Xavier, 117, boa !«é-
ria, cont. novo. Peq. ent. Tnt»
tar OFIL. Av. Rio Branco* 113,
gr. 503. Tel, 52-5650¦ Cred «jjj
MERCEARIA — Vendo Mele
Rua Maria Calmon, 171-B,
novo. — Tratar OFIL. Av.'
Uranco. 183, gr. 503. Tal. 52-
Creci J-238.
AUTOPEÇAS — Vendo, em
ótima» condições «om frtiVí-
de financiamento, uma berti
montada loja de peça» e àcps-
Hórios para Willys e Yara-
wagen na Zona Sul. Dispõe
de um galpão para oficlnk.
T-atar a partir de & feira D*»*
Io telefone 85-0661 gg?
SAO GONÇALO — Vendo gr»n-de indústria 3 galpões, casa'luz,
força 1.400 KVA cosa encurre-
gado, tel. área total 3.500m2 en«
trada 50 milhSes. Tel. 2-0091 ou
2-S580. CRECI COPI 213.

28011 90
TOSTO DE GASOLINA — Ven-
de-se um cm posse, estrada BR-3,
Rlo-Belo Horizonte, área ......
22.000,0om2, com 2 bomhur,'''18
quarto» paru huspedaffpm. ¦<¦-»-•-
taurnnte ò 6 loja.., — VIANA
27-2828, , •;
sÁò CRISTÓVÃO — Vendçfíljs
uma fábrica de equipamentos'p/
filtro de Dlntomlta, bém morita-
da, com maquinas, ferramentas
c telefone. Galpão com 230 na.
Tels: 23-5000 e 23-0175, Sr. Bar-
reto. CRECI 667. '.' f

RETIFICA
Vende-se excepcional òf|-cina retifica de motores éjm

gerai, funcionando. Informa-
ções telefones; 57-3606 ! e
2.1-8895. 29166 flO

OLARIA
Vendo cerâmica de tijolos e lajotas furados, mdqui-

nas modernas grande produção em desenvolvimento, possuifinanciamento. Prazo longo, parte a receber perto de Ni-
terói, toda produção colocada. Tratar Nelson n.° 27Í15.
Niterói. — 52-1676 — Vasco, Rio. CRECI 779.

28006 90

TELEFONES

MILHÕES
Emprestamos sob hipoteca ou

retrovenda de imóveis. Solução
em 48 horas. Adiantamos para
certidões. As melhores taxas.
Trazer escritura. Av. 13 de Maio,
23 — 15.o andar sala 1.516 —
Tel. 42-9138.

2688 92

DINHEIRO"
Emprestamos qualquer quan-

tia'sob hipoteca ou retrovenda
solução rápida — Trazer escri-
turas. Telefones 22-2594 e 42-0929
— Depois de 12 horas.

13244_92

CONTÃÍWlUZ
COMPRO

ANOS 64 - 65 - 66
R. QUITANDA, 59 Sl. 31

5.° And.
2748 92

TELEFONE 42 — Vendo pela
melhor oferta. Tratar 37-7619.
Com Roberto.
TELEFONE —~Trõco Ünha~22
por 29 ou 49, residencial. Tratar
segunda-feira, Nize. 29*0891.
TELEFONE~llnha 27 ou 47'--.
Compro diretamente sem inter-
medlários. Tratar 27-5319.
INSCRIÇÃO 1958 — Linha 47 ou
27 — Vendo 300 cruz. 47-1474. De
32 às 17.
TELEFONE 37 — Vendo""Urgen.
te — 2.200,00 novos. Tratar SR.
ALEXANDRE. 46-6648. Negócio
direto.
TELEFONE 48 — mTõo — Troco
telefone 48 por 38/68, particular
para particular. Telefonar para
o sr. Lemos, telefono -18-4209.
PASSO INSCR. 19GÕ — Est7"28
— 80 mil — Tel. 34-1788.

TELEFONE — Para comércio e
particular. Instalo qualquer 11*
nha. Pagamento depois do tosta-
lado. Facilito pagamento. Ofer-
tas 32-7452. VERA. Segunda*
feira.
TELEFONE 36 — Passa-so .com
extensão externa. Segunda-feira.
Tel. 52-6877. HÉLIO. £_
TELEFONE — Transfere-se 37,
sem intermediários, PEDRO -—
54-2806

TELEFONE — Passa-se inseri-
ção de 54 Unha 47. Aceita-69
ferias — Fone 57-8675. . ,

VENDE-SE
Tratar TeL

telefone,
36-7421.

Unha 26.

VENDO — Inscrição ano 1962
linha 36|37 — Aceito oferta ou
troco por objeto — Titulo do
clube. Tel. 32-8215 JUANITA.

ACHAD. E PERDIDOS 61

TELEFONES -¦;
22. 23, 25, 26. 27, 28, 29, 20,"Ml

32, 34, 36, ;<7, 38, 12, 15, -16. 47'
•18, 40, 52, 54. 58, 57, 58 Vendo
e compro todas estas linhas pe-
los melhores preços. otnulte
PAULO ROBERTO — Rua -Con-
ceição, 105 17.° ar.íiar, sala 1707
— Tel. 23-2200. Não Interessa
inscrição,

1663Z -89

DENTISTAS 72

GRATIFICA-SE a quem tiver en-
contrario no Interior rio um taxi
DKW na noite de 12 de maio dn
1967. documentos pertencentes »
ilrma Maurício Zacharlas k Cia.
Ltda.. oue deverJo ser entregues
à Av. N. S. Copacabana, 1.085-H.

0825 61
PASSAPORTE esquecido em
um táxi há dois meses, pede-so
quem encontrar entregar. Ho-
tel Novo Mundo. 29482 «1

DENTISTA — Vende-se ft- pTe*
ças de liquidação, equipes den-
távlos. cadeira, armários este-
rlllzadores, ap. alta vowção,
compressor--; novos c usados Ins-
trumetita] Imp. (brocas, Carhi-
de. etc.) F^ctllta-ie 81NOER
DENTAL LTDA. Rua Alcindo
Guanabara 17, tel.: 32-2171. Ci-
nelândja.
MOTOR SSW para prótese 

"—

Vendo um usado R. Uruguaia-
na, 86 s| 1008. T. 23-3369.

:m":
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VENDAS DIVERSAS
17

JSABINA Winchester Amerl-
ni de repetição cal. 23, em

no estado. Vendo NCr$ 150,00.
tas Ferreira 410/603. Leblon.

47-6856.

VENDO faquelro prata portu-
guêsa contrastada por NCrS ...
2.600,00 e mais duas toalhas jan-
tar riquíssimas. Tratar: 28-2545.

SSENTHAL — Vendo aparelho
jantar com 72 pecas modelo

Igdalene. Tel. 38-3826. _o _ _._
JjNDE-SE fazenda americanas NCr? 45,00 — 58-2837
í européias pára Inverno, verto

PULVERIZADOR P. DEDETI-
ZAÇAO — Vendo de grande po-
tência capacidade 12 litrs. em-
pregado também na lavoura etc.

i,."vestidos de noite. Tel.
£{2707; _* •

IQUIDADES — Vendem-se
iveis, mesas, etc. particular

:|nde-se das 14 às 18 horas, 226
a das Laranjeiras np. 702.

JÈòmilO OBJETOã^DÍARTÊ,
11-tWWWa em-geral, porcílanas,

edst^is, tapetes, estatuetos, san--jjuadros, móveis antigos, re-'os, touchéiros etc. etc. Tel:¦4523 ou 26-0090 O. CELUTA
SÍ1NNA.

"JADOR DE ROUPA ELÍTRI-
— Americano GE 220 volts.

. Oen San Martin 719/302. Le-

itfjflGINAL PINACOTECA *- 43
qaadros — 40 pintores famosos
í-»£óleos, desenhos, guaches —
dortlnarl. Dl Cavalcanti. Gulg-"natd, Marclcr, Geldl, DJanlr»,
Scjinr, Tarai!*! etc. Sim"*nte a'«íççpo completa — 56-1731 r-¦Jmantlci "

Hantlca 331C/OÍ.

1 SONZES franceses, antljo,
íiedros clichês, cristais em co-

serviço do chil prata, ap.
atar francês 24 pessoas, con-

Luiz XV tapete persa, mó-
j*{s, grupo estofado, lustre bron-

. e cristal, cama antiga bron-¦solteiro e casal, piano, gela-
Ura TV.- Vindo/ urgente R. To-
folrò» 152.

ÍÀNGUEIRAS P/ ASPIRADOR
*Tcmos p/ todas as marcas, tn-'ntrs 

EdaptaçDn p/ marcas lm-
ítades. Rua dn Passagem, 141

O t**'. -in-ílíi.
'jEFÕNFErlt-rr-n JlTdcTdl-r-

por baixo — Mnneipçn, dl-
sos cores. Tel 47-8Í98. í\Cr$
,00. caria — O melhor pro-
da piaçn. 13291 80

JCIFÀ* OXFORD, comunTõ-Tnos
laveis fregueses que recebeu
^íde Bortlmcnto do globos pa-

fins decorativos e ornamen-
ótimos preços e facilida-

no pa«amrnto. CASA OX-'QltD — Rua da Quitanda, 65-A.
|jjft». 28218 89

feNDO máq. escrever e mesa
Rctnlnston" r.ovfl, quinhentosrfl. Telef.: 58*0189.

LIVROS USADOS COM-
PRO — Bibliotecas c avul-
sos: pago os melhores prs-
sos, atende hoje. 4S-8582 —
Compro discos LP. — Sr.
Abreu. 3200 80
COMPRO TUDO USADO
— Livros usados, discos LP,
TV, acordeão, gravador,
ventilador, bicicleta, máq.
escrever, vitrola, binóculo,
etc. Resolvo hoie: 45-8582 *--
Camargo. 3280 89
COMPRO Máquina de esore-
Ver e de costura portátil os
mesa me-jno ártlga. Pago ho»
Je a vista 58-8814 sr. MELLO.
GRAVADOR Stereo Philips
Ecmiprofisi.lonal. 4 pistas, 4 ve-
loclaadea, ptey-brck. eto. Ven-
do — £8 808/ ARY.
TREM EI.É1FICO Llonel "D"
e "027" Müutilln. Fiel clirran
e Tes "HO" Vendo 38 8C87
ARY.
COMPRO 1 máq. cDttuia e
escove*, geladeira, televls-fio e
radlovitroTa. I.rvar n| Irterlor.
Pago a vi ta. tel. 34-7594
Dna NOEMI A.
LANCHA - Vende-se uma c|
26 pés, motor Chrls Craft de
130 HP, eabine dupla, gela-
delia, banheiro, v.tofado novo,

VENDE-SE quadros, xícaras e
miudezas — 37*6757.

VENHA VER na ExposlçSo da
fábrica: Cobre e metal dourado
em objetos decorativos bellssl-
mos para embelezar o seu larl
136 tipos diferentes, todos tama-
mantos e .preços baixos, Entresa
imediata. R. Hilário Ribeiro. 228
(Inicio da Hua SSo Cristóvão —
(Praça Bandeira). Tels. 28-4987 e
34-8423. 

TACHOS — Autoclaves, alambl-
quês, recipientes em cobre, ferro
e outros metais, Novos, consertos,
mudança fundos, estanhagens
etc. 61 anos prática. Per'elç5o e
rapidez. Orçamentos sem com*
promisso. R. Hilário Ribeiro,
228. Tel. 28-4987. .-

GOMA LAÇA p|móvels — Vendo
algumas caixa.:: apanhou uml-
dade. Aceito oferta por motlvn
de mudança. R. Hilário Ribei-
ro 228 (inleio R. S8*> Cristóvão

(Praça Bandeira). Tel. 28-4987
Sr, Joaé.

VENDO projetor 8mm Revere
perfeito. OcasISo NCr$ 220,00.

CENTRO FOTO CANETAS
LTDA. Av. Cop. 581 s|solo 11.

PARTICULAR vende móveis s.
juntar, lustres cristal, tapítís.
Früsidaiíej R. Rodriíi dn Brito
(Bo*cfogo) 7 aoto, 201. C*nves
no 101. Tel. 43-6122 dás 15 às
18 horas.

AMERICANO que viaja vende,
tudo. Artigos elétricos, móveis,
louças, roupas, brinquedos, co-
zinha, miudezas, das 10 is 5 ho*
ras/Joio de Barros 143—302 —
Leblon.

CONSIGO TUDO — Qne vo-
cê precisar pelo menor pre-
co possível — Trocamos
aquilo que você não quer,
mais pelo qne você esta qne-
rendo, adquirir — A diferen-
ca, nós combinamos ¦— Me 3 DIPLOMATA VENDE —
S^SÍ*.6 a.nÍ!*? de ""-P"»-'" belíssimo- tapete chinês, 12
46-9821. Adriano. m%,t 2 camas antigas, inglê- - —•- MOEDAS — Colecionador, per-
í^^rWa-Tente^U A^lVjfâ^&T- KS^ÍSnS aVIHSfiSnSWf.A* 4.n«o*. ;--.«« .nli«... .ca..nympnenDUrf. ITawr r- de jacarandá dobrado banqueta K'°„.nyn, YtrthajarA.

BENEZIT — Dicionário de arte.
Edição de 1924, 3 volumes. NCr$
200.00. 42-0017.
CINEMINHA JANNUZZI —
Projeções em festas Infantis, co*
légios, clubss, etc, curta e lon-
ga-metragem. Tel. 37-6922.
ESTOJO desenho Leroy novlda-
de último tipo, aranhas, penas,
pinos, e réguas vasadas, parti-
cular. Tel. 47-7919.

2 CIRCULADORES de ar, tábua
passar, máquina Slnger Eaby, 1
Elna, 1 cazeador aspirador Ele-
trolux, ferro GE, tudo USA —
Marquês São /icente, 158-102.

COMPRO pago hoje — TV.
Geladeira, Máq. Lavar, Ste-
reo, piano, etc. Telefone a
qualquer hora. 36-3652.

FAMÍLIA AMERICANA —
Transferida — Vende tudo
origem americana, em esta-
do do novo, geladeira 2 por-
tas, fotfo, estéreo Grundig.
Gravador, Televisão, ar
Condicionado 11,500 B.T.U.
Todos o» eletrodomésticos. ^g it m> entMtProjetor sonoro 16mm., ta- Sores,

de Jantar, sofá, poltronas,
cômodas, tapetes, abajours,
máq. de lavar roupa Easy,
copos, frlgldelras de ferro
para churrasco e bife de
chapa, móveis dç cozinha,
armário» de' metií, grande
variedade de brinquedos. —
Utensílios de criança. Va-
porlsador, balança de ba-
nheiro. maq. de secar roupa.
máq. de lavar ronpa Easy,
camas e casal e de solteiro,
armários de metal. Móveis
baratfssimos para cata de
campo, discos etc. — Rua
Joana Angélica, 217 — Ipa-
nema.
PROJETOR semi automático —
NCrS 65,00 (americano). CEN-
.TRO FOTO CANETAS LTDA.
Av. Copacabana, 5"1 s.soio 11.
Gravuras francesas NCrS 4,00
cada. .Brinquedos e objetos de
senhora. Av. Rui Barbosa, 624,.
apto. 1001.
FAMÍLIA-""Á MER ICANA
Transferida — Vende to-
dos os móveis e utensílios
tudo de origem estrangeira.
Sala de Jantar. Cama de sol-
teiro. Sofá-cama americana.
lou$as, abajours, tapetes
persas Div. Tamanhos. Rou-

Tel.: 57-0650. F. 56-0101, UBIRAJARA.
71847 89

tapetes, aquecedorfic-tnxc&emopPT. itíns^r^^ £r° 2rié**P*-
avtohi^vel, Tr»t?,r jieln t?l
?26:9.'l com MONTEIRO. -;i

RECEBEMOS — O famoso" apa-
relho titulador TioUx psra Im-
prlmlr nomes, números etc, com
fita gomada em várias cores. —
CAP A OXFORD — Rua da Qui-
tanda, 65-A. 28237 89
VENDO máquina de costura "El-
gin", industrial, completa, com
mesa, motor e acessórios. Como
r.ovn, nunca foi usada. Para ver
à Rua Prudente de Moraes, 630,
Ipsnema, na parte da manhS,
entre 8 c 12 horas.

hrc-nze chinesa, br** dai Phi-
Urinas de jpneo. Ratan. Es-
pelhos, dormitórios, cortinas,
discos estéreos, pufes. Ron-
pas de' cama, e mesa. Cober-
tor elétrico. Faquelro, pane-
las e utensílios de casinha,
copos, cafeteira elétrica, t»»r-
radeira. etc. ete. — Av.
Atlântica, 604, apto. 1001.
MAQUINA dc escrever moder-
na, OcasISo. Vendo Hermes de
mesa, rolo dn 15 p"leí!adas c/
nova. NCrS 230 — 53-2037.

escrivaninha. Rádio vitrola,
panelas, fundo de cobre, ge-
ladeira 2 portas. Aspirador,
enceradeira, ferro automáti-
co a vapor, mesa de Jogo
com cadeiras samsonite, me
sa consolo com cadeiras es
pelhos,

C . . — Resld . e comer-
ciai. Arquivos úe aço em todos
os tipos, á vista e a prazo. Beco
f* Tesouro, 14 — Tel.: 43-7496.

¦ „jAv, . '

AMERICANO retirando do Bra-
f "*='.. ven' -ndo televisão, má-
quina de lavar, geladeira, gra-
\ -lor de som, projetor de sli-
des, telefone americano, aspira»
dor de pó, mesa com seis ca-
d.Iras, sofi-camas, trmário. etc.
Telefone: 87-8327.
VENDE-SE umn geladeira Cil-
max Vitória, um abajour de
quarto, um espelho de cristal
oval e várias peças de prata pe*
tando 600 grs. Tratar sr. ANTO-
NIO, 'Rua Leger n.*-. 50, IAPC —
Del Castilho. Melhor oferta. -.

6172 89
ÍCONE — Russo See. XVII, ven-
do. Fone 47-9945. ' '

MOTIVO 
~ 

TRANSFERÊNCIA' —
Vendo aparelho de jantar com
chi e cafó NCrS 90,00. Lano-
ílex automática NCS 90,00. Bi-
clcleta Calol "21" NCrS 100.00."18" NCr» 50,00. Máq. Polaroid
NCrt 80,00. Filmsdora Canon 8
mm NCrf 200,00. Máq. Contaflex
NCr| 150.00. Vlolfio NCrS 50,00.

VENDO — ótimo plano alemão
600, revólver Smith' 32, precisSo
300, relógio parede Jughns, nô-
vo. 400. 53-3463.
MAQUINA PE COSTURA SIN-
GER de mesa com caixa e motor
elétrico. Em ótimo estado.
Vendo também um magnífico
faquelro Fraralanza completo —
Ver das 15. às 17h Av. Rui Bar.
bosa, 170 bloco O apto. 403. Te-
lefonar pela manha 37*3237.

. , MAQUINA DE SOMAR BUIR-
J.-...-0, cobertores lencoes, roughs — Vendo elétrica c/ 2meslnhas de metal, artigos somadores saldos credores e de-hespanhões, pufes. perfumes
franceses, montarias de ca-
melo. Diversos artigos mar-
roquinos. Secador de cabelo
etc. Rua Humaitá, 231 ap.
£03.

vedores Independentes p/ bancos
etc. NCrí 430,00 — 58-2937.
APARELHO* jantar, chá e café
chinas, pintado a mão, 143 peças
centro mwi e balxela prata an-
tlga 14-6799. ,

GRILL SPAM embalado NCrÇ
120,00 ou oferta 36-1071.
LEANDRO MARTINS — Vdo sa-
Ia vis*. Luiz XVI palhinha du-
pia raridade 9 peç. almof. iolt.
laquê c| dourado 2.500 mil. Ca-
ma casal Luiz V espald. estof.:
Preço 600 mil. 57-8879.

VENDE-SE 1 secador cabelo do
pé 1 manequim 42 1 rádio GI e
5 cortes de fazenda para vestidos
tratar segunda-feira. Rua Ba-
Tio de Ipanema, 83-306.
VENDO urg. TV rádio. Toca-
discos, Vest. noiva, peç antigas,
santos, aspirador, móveis, ora-
tórios louças, roupas etc. Quaso
de graça. Rua Aires Saldanha,
36 Copacabana. Perucas.

MOEDAS e cédulas antigas •*-
Compro coleção ou avulsas, pago
bons ágios, R. Uruguaiana, 86.
sala 1.008. Tel. 23-3369.
FILATELIA — Vende-se coleçío

VFN'hn~~rãrinTmaã''fl(iirai dc MANUUHUKfl. P| «pi™™* - completa do Brasil —; -™P*™o-aasse sasas-s as-ass**
loja 9. Tel. 46-6146. __ .-^ _ yendo eom 0,4U
MAQUINAS COSTURA fflgulça- ^°°X Rua Alfândega, 137
das. conserto, passo porla-ll, ço- « 

™*£ 
NCrt 7500.

loco motores cl garantia domici- — rreço n-wr»  
lio — 49*8224 e 29-0531. COR- VENDE-SE autêntico chalé sevl-
REIA. lnano, seda pura. Todo .l},0."»1-0,*

jacarandá
e tapete, do L'Ateller. Rua Iga-
rapava 39 ap. 301.
ENCICLOPÉDIA — Britâni-
ca nova, cafeteira, e apare-
lhos de massagem elétricos
americnnos: Vendem-se por
preço de ocasião. Av. Rui
Barbosa, 636., apto. 505 —
Fone: 25-9838.

75845 80

GRAVURAS antigas e raras do
Nordeste, do tempo do domínio
holandês — Vendo. Rua Timó-
teo da Costa, 218 — Leblon, de-
pois das 3 horas.

COMPRO prataria, moedas,
antigüidade, baixelas, porce-
lana, tapetes, Jóias de arte —
36-1219.

S-sTmTs"líiuür de MANGUEIRA p| Aspirador -

"Companhia das Índias" e pe-
ças avulsas de prata. Rua Ti-
móteo da Costa, £18 — Leblon,
depois 'das 3 horas.
OCASIÃO — Projetor de slide
alemão perfeito NCrS 8500. Te-
Ia americana de vidro c| : tripé
NCrS 30,00. CENTRO FOTO CA-
NETAS — Av. Cop. 581 loja 11
slsolo.
PESOS PARA PAPtIS e maça-
netas antigas de cristal e cédu-
las antigas, compro p| coleção.
Fone 56-0101 — UBIRAJARA.
VESTIDOS USADOS, salas,
blusas e roupas de criança.
Compra-se e atende-se a do-
mlcílio. Tel.: 22-3950.

3231 89
VENDE-SE — Família america-
na regressando aos EE.UU ven-
de um refrigerador de duas por-
tas, fogáo eletro domésticos, mó-
veis de quarto, sala e living,
stereo grundlng, televisão, com-
ponentes Hi-Fi. gravador (Akai),
bandeja de- metal, tapetes, corti-
nas e demais utensílios de uso
doméstico. Ver de sexta a domin-
go à Av. Atlântica. 604, apt. 1001.
OOMPRO antigüidades, objetos
de arte, pratarias, porcelanas
cristais, moedas, comendas, me-
dalhas, selos, quadros marfins
etc. 58-8352.
COMPRA-SE — Geladeira 14"
Ice Magic Máquina lavar Bras-
temp, Bendlx, Economat do Luxe
pagamento instaladas, ofertas
para Grumey S/A, Mons. Ma-
noel Gomes, 24. Praia S. Cris-
tóvão.

ESPINGARDA CACA "Plper Sm 
'avesso. 

Diversas utilidades.
Boyard" cal. 12, extrat. automát. 27-9449.

Rua transversal H. Lobo. 24
quartos. Contrato 5 ano». Boa
Renda. - Inf. NATHANICE. -
27-8584.

beira 2 canos. est. nova. NCrt PENSÃO — Vendo em palacete.
600.00. 49-8224 e 29-0531. COR- ¦ " T "*—
REIA.

MEIAS para varlzes. America-
nas, 10 diferentes tipos ataca-
do e varejo, depósito da fábrl-
ca USA Av. Copacabana, 435 -f-
sala 301.

COMPRO MOEDAS, tapetes,
prataria, antigüidade, baixe-
Ia, porcelana, Jóias, objetos
dc arte. 36-1219.
VENDO 2 malas-armárlo. alguns
móveis finos, quadros, lustre e
serviço Baccarat. objetos da
adorno (antigüidades). Inf. ..
25-6756. _^
RECÉM-CHEGADA — USA. ven-
do à vista, roupas, novidades.
Tudo fino. Bom gflsto. Tel. do-
mingo 48-5566. 71890 89
MAQUINA FOTOGRÁFICA —
Japonesa Teron, 120 mil. Escri-
vanlnha* CaóBgell', 60 mil. Ca-
ma casal pau-marílm, 35 mil
— 47-4982. 73192_89
VENDO LINDA BONECA alemS
com cabeça de louça NCrS 45,00
ver na Rua Visconde de Pirajá
106 Box 1. Tel.: 27-2942.

75811 89

NEGOCIO DE MÓVEIS. OBJETOS
ANTIGOS E UTILIDADES —
Vendo — Motivo doença. Fundo-
nando 10 anos no Centro. Ampla
loja e ótima freguesia .C/mora-
dia. Base NCrS 20.000,00. Facul-
to. Tels. 23*0589 e 57*8979.
SANTOS BARROCOS — Vendo
autênticos de minha coleção.
Tel.: 56-0039. 320» 99

BACCARAT. — Particular
vende serviços de copos e
mesa. Oportunidade única.
Fone: 47-1244. 

LIVROS USADOS compro na*-
cionais e estrangeiros. Coleções
e avulsos. Atendo a domicilio.
Não compro livros escolares. •-
42*0501. Bolívar. 16714 89

COFRE — FIEL com 2 reparti-
ções. Preço de ocasião. Ver *
tratar à Rna Gomes Carneiro,
138 Loja H.
VENDE-SE um revólver Smith
Wesson. calibie 32, novo. Rua
Dias Vieira 86, Jacarepaguá.

ANIMAIS E AVES INSTRUM. MÚSICA ADVOGADOS

I 1

„ pau
Peúlgiéo excepcional. Tel.

6 c|D. Margot._
VENDE-SE 1 cachofrlnho macho,
miniatura Plncher. Tem pedi*
f-réo. Neto de campeio,
nar .-ara 17-0C39.

Telefo*

PINTOS COLORIDOS p/corte.
PranRus das melhores vendas e
cotações. PcJ!dos p/GltANJA
AVEKKAS - H. (íenersi Podr»,
TS4 - 431515 — GU.'^ 3250 83
GOCKER Spanlcl Inglês Macho
12 m. ótimo filho camp. Co-
linuood Black Eagle reg. BKC e
ITÇBj Rua Dr. Antônio de Mc-
trenós 105. Freguesia Ilha Gov.
Tel! Gov. 500. Dias úteis tel.
t2-8Ç85 Ram. 301 — MELLO.
cKnÍL 'GOLDPULVER —~Ades-
tcaoiento espeofalusado para caos
pastores alemfies. Aceitamos efles
dç qualquer raça para hospeda-
gem. Atendemos a domicilio, —
Tel. 34-3009.
BEAGLE — c'-° '•e cncn nrrador
arVfericann. Dispomos de mara-
vlíhosa nlnhada, filhos de im-
poítadors e com excelente pe-
diji^c, tipo exposição. Vi;lt.-m-
noi para reservas da próxima
jtafiümdn — Ruf Oto de Alencar
n.' 1.1 — Mnrfcr.nfi.
CÃNIiVaRARUAMA - Vendo
filhotes com pedlgríe — M. Tlns-
chèr — Encomendas 29-0833.

POODLE — Vende-se filhotes
fêmeas, na Rua Mangalô 600,
Ilha do Governador, Jardim
Guanabara, tel. 09*0986 Cetal.
P1NCHER MIN. Vende-se - 20
dias, ótimo pedigree, Cr* 100 —
Av. Copacabana, 820. apto. 1204.
DIA DAS MÃES -to slamê"s
gracioso' o seu mnis lindo pre-
sente. R. S. Amaro 133. 42-5172.
DINAMA"RQÜt:S — Gigante -
Dojua AI-m5o — O Canil 5 La-
gos. vendo filhote, 2.-427-I.
AVICULTORES I 2* cajüM-Col. ..
6x3, demala materiais. Vendo
barato. Av. Cannl do Anil 20,
Jncm-tpasuá. tel.: 22-5487. SU-
ZANA.
COLÚE fiíhotfts ótimo pedrlgrée
NCrl 120,00 COUTINHO — Tel.
6325.
BEAOLE — Filhotes ótimo pe-
drlgree BKC. Rua Bamblna 123
tel.: 26*8268. KtnU Füratcmbcrg.
DOBERMANN: Vende-se filhotes.
Rua Benjamin Constant, 984 —
Neves — S. Gonçalo — Niterói.

 3101 63
FOX-TERRIER p«lo liso, filho-
tes. Vendem-.'**. Fone 51*3443.
gatos raça slamess, puroa,
vendo 27-3340. 
POÕÒLE — Vendo macho e fe-
men p-.ütos. Tanwnhei médio,
com nedlgref r campeio na li-
mília. Telefone 47-8707.

DIVERSOS
DETETIVE — Ferreira, investi-
gações particulares, flagrantes,
paradeiros, sindicância!, vlgllan-
ria:, etc, sigilo absoluto, Rua
1> ,'de Março. 7, sala 903, tel.•''-1-.92.

F^ÓSCOPO DE RAMAIA-
RA—- Para solução na hora
(Ic seus problemas em geral,
cnm o prof. ROMANA. —
Tei.: o2-1281.
_J, | 3201 74

MASSAGISTA — Diplomado com
griríde prática. A domicilio com
lmjra marcada. $r. LIMA, Tel,
2(J*-0Ô25. 6167 74
V,ÊNDO OO TROCO — Tè~57
por 47 tratar 2a. feira tel¦43*1782. Sta, ITCV. 3214 74
MASSAGISTA — Com 2 anos~de
pr.',tlca Japão e USA, massagens,1 estética, terapêutica, celullte etc.
Atrndo domicilio, Av. Copaca-
bana, 820-1.204.
RELÓGIOS CarrilhBo dc ch.lo
.intlgos o novos de pulso e bfil-
eo — elétricos — acessórios pn-
ra relojoelro c ourives — vendas
ç consertos — CASA LYAL —
n-ntals antiga do Rio. Rua Se-

.«Imx dos Passos, 22 — Perto da
Run .Uruguaiana.'. 
RôLO DÀ~MÃMAE — Dtllcloso

*'c feito com todo carinho — ven-
demos, Tel. 27*4937. Nadlr Fer-

•jnjajL 13285 U
ji/MClinE A DOMICILIO —

«MU» j.700. Pi 2.600. Corte de
cabelo SOO mil. Massp.gcm cm
cnhclo 400 mil. Eu, tenho muita
práücs. CARMEM. Tel. 37*2589.

PIANO alemío Steinweg parti»cular vende, Instrumento fino.
Lindo som, censer.. islmo. ...
NCrl 2.400. Tel. 57-4709.
ALUGO plano. Informaçfles. Tel.
56-1730.
BECHSTEIN — Plano de cauda,
2,30 m bom e.-tado, vendo-se por
motivo de viagem. NCr} 5.000,00
Tel.: 22-3657.

I
PIANOS b.-.raíis para todo p.e-
ço garantido:. Praça 11 de Ju-
nho 21), sob. Amanhã,

PIANO — Afinações, reformas.
Preços módicos, executo em sua
rcsIdCncín. 33 anos p. a!em5 —
Tel. 53-9G0".
PIANO CLARO — Inglês, mo*
demo. De estudos.C/banco e
afinação em caia (6 às 12). Av.
Copacabana. 1150, ap. 507.
COM?RO"Tp"lA\cT— 27*3180. A
vista! (7 as 11). Vejo a tarde
nojo mesmol Para^colíclo Infan*
tli. nispen«o agenetBjorej. —
Aguarde...I C-<'dado!

PIANOB DE ALTA CLASSE -
Casa esnec<alizada vende Ins-
trumentos de primeira quallda-
de, beleza e sonoridade. Rua
Santa Sofia, 64 — Saens Pena.
VENDO plano Bechsteln — Fre-
cisa conserto' — Preço ocasião
— Conde Bonfim 601.

46328 75
PIANO Schwarlzmau armário.
NCrS 800, vendo facilitado. Fono
47-C:i5.

PIANO Groterlan — Steinweg.
Vendo 1 modelo conserto. Rua
Copacabana, 99-B — Tel. 40-4424
e 37-1331, Mathias, 
PIANO ERARD 1|3 cauda em
jacarandá, vende-se. Tel,.37-1331
e 46-4424, Mathias, R, Copacaba-
na, Ofl-B.

COMPR01 PIANO
25-6434 vv:>

VENDE-SE ampllficador "Pre.
tnier" americano de 4 entradas
com vibrator e um vlollo elé*
trlco americano "Marvel". Rua
Leopoldo Miguez, 76, apto. 401.
PIANO — Particular vende mar-
ca Hubert 1!4 de cauda —•
Tel.: 47-7099.

CASA Millan Pianos nacionais,
estrangeiros, cauda, armário, 10
rnes de garantia a longo prazo
s:m juros. Ouvidor 130, 2.» an-
dar.

Mesmo com
melhor valor,
amanhã.

defeitos. pago
apenas esperar

25571 75

PIANO SCHWARTZMANN —
Vende-se um legitimo Rchwartz-
mann por NCrS 2.900 Ver .è
tratar Av. Maracanã, 628 casa
3.
PIANO — 150. 250. 350. 475 mil.
Alcman, cordas cruzadas. Pleyel,
Boyen. Herz. Praça 11 Junho, 403
(térreo). 2**felra.
COMPRO E PAGO HOJE — .
1 piano qualquer marca —-
cauda tn armário, teleloné
a Qualquer hora. — 36-3652.

A CASA MOTTA PIANOS Eu-
ropeus novos, Pleyel, Welmar
Petiof cauda e arrtiârlo, a j>ra-
zo menor preço. 2 Dezembro 112
Catete. ¦

PIANO BLUTHNER de armário
e 1 piano 1/4 de cauda crapeau
"Schlmal" — Vendo urgente a
prszo mesmo sem entrada. Tel.
43-4421 e 37-1331 MATHIAS.

VKNOO /COrDEON —
"Tf-dcscMni" P0 b**ixos. Tam-
bem rmnliffcader "IPA-
ME", ?. entradas. Tel.: .....
27-9942. 75830 75

COMPRO TV
ACORDEÃO. ETC.

32-2767
3257 75

COMPRO TV,
GRAVADORES, ETC.

32-2767
3258 75

LABORATÓRIOS! — Fabricamos,
lemos pronta entrega Autoclaves
30 x 50 gás (NCrS 300,), tachos,
ir!: dentes diversos. 61 nnos tra-
diçAo. Consertos, mudança de
fundos, estanhagens. Oficinas: R.
Hilário Ribeiro, 228 (P. Bandeira)
inicio R. SSo Crls'.óv5o. Tela.:
28-4987 e 34-8423.

BATEDEIRAS — Tachos plinas-
sas — Fabricamos, consertamos,
mudamoi fundo c estanhamos.
Per'clç5o e ranldez. Apanhamos
e entregamos. R. Hilário Ribeiro,
228 (inicio R. São Cristóvão) —
Tc!s.: 26-1087 e 34-8423. '

SENHORAS IDOSAS 3
Aceito cm minha residência
para cuidar com quarto, r
refeições sadias e lodo ca-
rinho, rreço à combinar. —
Tel.: 26-5185. Da. Maria.

71856 ¦!
FAZ LIMPESA dc pele com 1-n-
ca nráliea marque sua hora tel.
31-0407. D, Alzira.

EXTRAORDINÁRIA —
Limpeza de pele e cura de
carnes flácldas. Cl absolutos
resultados. Detalhes, mar-
cando hora. — Telefone: ..
50-0109.

75832 74
PINTURAS dc apto., casas c lo-
jas reformas cm geral, atende-
mos à domicilio, e damos tidas
ás garantias. Tratar 22-1016 e
37-8284.

71859 74

MAT. CONSTRUÇÃO
GRADE — P/Janela ou varanda'3,00x',70 

m2. Vendo Ní-'rf 30. -
Àv. Atlàni. 2536/703. — Tel.:
37-1611. 13257 79

VENDE-SE materiais para cons-
trução usado, uma mesa com
pia, um lavatórlo, um bidê. um
vaso, um basculante com vidro,
três torneiras, um registro, uma
pic.iret.-i. uma pá. Tratar com sr.
ANTÔNIO, Rua Lcger n." 50.
IAPC Del Castilho. Melhor olcr-
ta. "11 ?3

MÉDICOS 80

ÚLCERAS
Eczemas das pernas. INS-

TITUTO HELCO DR. JOA-
QIJIM SANTOS, há mais de"35 anos só trata sem opera-
çáo. Rua Assembléia, 61, 4.°
andar, de 9 às 11 e 14 às 17
horas. Te.,. 52-4861. 

^ gQ

PARA PESSOAS IDOSAS
Clínica FREI FABIANO - TEL. 54 3707 .

-,.'-. RUA CONDE DE UONK1M, 497 j
. GERIATH1A - ARTER.OFSCLF.ROSE - INTERNAIS

Direçio: Drs. ROMERO GRAÇA e GUENTHF.R "«£»«

GUANABARA

Serão realizadas no Teatro Alu-
nicipal, Ai-cnida Rio Branco, as
provai do concurso de corlsta.
Os primeiros tenores /ardo a
pioi-a dc canto amanhã, às 
«Mmill- üalios — dia 16. lis
Í3h30m(n- c coníraltos — dia Vi.
àj I3h30min. A prova de Icltw-
ra e memória auditiva serd rna-
lizada dia 19, ás 13fi30i)iin, para
primeiros t;»urc* e baixos e
no dia 29, às Sli30inin, para con-
tralíoj.

Pensão
O floiernador concedeu a Ru-

bina Atues Pires, dependente do
ex-trabalhador Waldccl Araújo
Santos, falecido cm acidente de
traballio ocorrido nas obras ao
Guandu, a pensio mensal cor-
respondente a uma vez c meia
ü salário-mínimo rcotoH.il, a par-
tlr dc 9 dc janeiro ds 66.

Pagamento

MADEIRAS diversas, tábuas e
sarrafos, uma mela água de ..
O.OOm x 3,00m, um aparelho te-
lefflnlco, escrivaninha, areia, pe-
dra Ultad» e tudo o mais quo
compõe o restante dn Ma6sa ia-
lida do Consórcio Brasileiro de
Imóveis, Eng, Com. e Ind. S. A.,
será vendido cm leilão judicial
pelo leiloeiro PAULO BRAME,
amanhã, segunda-feira, 13 de
maio de 10U7, às 15.00 horas, o.
Rua Bnrão de Itapagipe, 413 c
417, na Tiiuca. Mais inf. à Tra-
vessa dn Paço, 14. 1.» andar. —
Tel. 31-0228.  __ _
EUCALIPTO — Vende-se em
qualquer diâmetro e comprlmcn-
to para estaqueamento e esco-
ramento de lages. Telefone ....
22-6493, sr. ÉDEN.

TO -4- REVESTIMENTOS
Pedmf coloridas, azulelos e et-

ramici* tijolos aparentes, tijolftes,
isdrllhm de mármore marcoplso.
V»nda » colocado ARENITO
l TDA Hua Slc Clemente '64 -
ld. 46-7431. 2217 -9

Scrd c/etuado amanhã o paga-
incuto da abril dos servidores
integrantes do lote S e curatc*
lados.

Serviços leves
Tendo cm vista os laudos ex-

l-cilidos peta Divisão Médica du
Secretaria de Administração, Jo-
ram readaptados em serviços
compatível*' com o estado de
saúde os /unciondrios Alcides
Rodrieues da Cosia, Nadtr Var-
gus Rodrioues, Anésio Vieira da
Situa, José Maria da Rcaenua
Filho, José Matias da Silva, Ju-
l.ctu Ccsúria da Silva, írent. du
Silva Dias, Elmo de Assunção,
Sebastião Nunes Ribeiro, Antó*
nio Batista, Laurenllno Stcilt,
Milton Alves Saldanha, Lca Ma-
tos de Olivciia, Pedro Coelho
Galvôo, Waldir Januário da Sil*
ra, Nelson Bernardo do Lacer-
da, Jorge Ponclano, Nelscn.
Olímpio de Oliveira, Eduardo
Roberto Amlruto, Nicolau de
Castro, Anthero Carlos Albino,
Marina da Costa Leal, Vara
Alexandrino Bezerra da Cunha

Seri efetuado amanhã, ssgun-
tía-feira, dia 15, ds 11 ás 10h, o
pagamento das seguintes pro-
postas de empréstimo sob cau-
ção da Apólice de Pecúlio Fa-
cultativo:
Pedidos:
5E3 567 538 569 570 571 572
374 575 376 577 J7B 379 580

o Míriam Martlnho Siqueira. Te-
rão exercício em repartições
próximas às suas residências.

Oftalmologia
Os médicos estaduais, que

participarem do XIV Conorcso
Brasileiro do O/talmoioota < do
V1ÍI Conorosso Sul-americano
Meridional da O/talmolooia, a
serem realizados em São Paulo,
de 7 a 13 de setembro, terão
seus pontos abonados, desde qua
comprovem a sua eletiva parti*
cipacão nos certames. A deter-
minação csiá contida em porta-
ria baixada pelo secretário de
Administração.-

Licença-prêmio
Foi concedida llccnça-prémio

a servidores em exercício na.
SUSEME: de 3 meses, Azulíila
da Silva, José Marques Gomes,
Nice Bocha Anarade, Durval
Marques, Maria Moreira de Mt-
lo, Nelson Pinto Saldanha, S-e-
bastida de Carvalho, Oulomar
Gomes Manhâcs, Laurides Bri-
to da Silva; dc 6* meses, Nllda
Alves dc Amorim e Osvaldo
Fortes s de 12 meses para José
Cardoso s Heurlçus Alves Parn-

pão.

ves de Sousa, Dulcilia dos San-

tos Tourinho, DiMia Catarina

dos Santos, Dcnires Bento Ro-

drlpues, Dcodaío Maia, Dayse

da Volta Loureiro, Dalila Bar-

reto Fernandes, Dircéia Chaves

da Pinho, Dorvalíná Bastos,

Dair Ferreira da Silva, Bul«

ce Gonçalves P, Guimarães,
Ualse França Pinto, Joroc da

Silva, Antônio Moisés dj ~„u-

sa, Eudson Santos Rodi.juc.,

Manoel do Nascimento ....:h<--

do, Dolvlra dos Santos Reis,
Dorival Sousa Cerquelra, Do-

mlnoos Alberto C. Ollvcli.., Do-

minaos Ribeiro Guimarães, Po-
lírio de Oliveira, Dorival Mar-

quês, Dora Ribeiro da Silva,
Dieda Meireles Carvalho a Del-

nto d,c Castro Santana.

Telefonista

Amanhã*, 2a.-/clra, dia 15, ds 13
horas, na sede da ESPEG. seri
identl/icada a prova de portu-
guês prestada por candidatos
inscritos paro contratação de
telefonista da Comissão Esta-
dual de £nero(a. A vista de

AnvfK-.Ann rorretor — Pa- PERÍCIAS — Vistorias, avaliações,
SaGlDu°a3-i?ei"\°omTrcra1S jWftM»» SSB^gSS&
e trabalhistas.- Contratos. Inven- ^^^^tíi^lfiffi^ai^
tários. Desquites amigáveis e ju. f°^~. ^JPlfí? Mim' V "
diciais Despejos. Leis de in- 1201. Tel.. 52-6247.
quillnato e correção de aluguéis. DESQUITE, anulação, Inventario,
Compra, venda e administração despejo, renovatórla de locaçío
de imóveis. Dr. GUIMARÃES -- comercial, etc, consulto o dr.
Hun da Quitanda n.° 30 — sala ROGÉRIO NOGUEIRA, Praça
1010 — Fone 52-3108 (horário co- Floriano, 19 — G. 85/58. "Clne-
nieicial). lándlt»*-. Tet. 32-5530 Qtt 4S-C055.

Drs. •
LETACIO JANSEN

LETÁCIO JÀNSEM JÚNIOR t
ARNALDO PASSOS BRAGA

PAULO BASTOS §.
ADVOGADOS,

comunicam a seus amigos e clientes seu novo enderí»:
Rua México, 98 (Edifício Minerva) salas 310/313, telé-
fones 22-9500 e 22-1648. 13259 62

sor técnico da c:ictor do De-

partamento do Matcr;..'; na Se-
cretaria dc Segurança riiulica —
Provido dc Sousa Quadre: i—.J
che/c da Subseção de Informa-
ções Policiais, da Seção de ln-
vestigações da Delegacia de Rou-
bos e Furtos, do Departamento
de Policia Especializada; Alfredo
Demétrio Dummar para Adjunto
da assessoria de Relações Pi-
bllcas; Roberto Rocha Ferreira
para escrivão chefe de cartório,
de Delegada Distrital, do De-
partamento de Policio Dlstrt-
tal; e Ubirajara Borges Plnhet-
ro para assessor, do Departa»
mento cie Telecomunicações, da
Superintendência de Adminis-
tração e Serviços; e na Secre-
taria da Serviços Públicos — Ro-
berto Silveira para chefe do Ser-
viço de Exame de Projetos e Fts-
callzação ds Obras, da Divisão
de-Fiscalização dos Serviços Con-
cedidos, da Comissão Estadual
de Energia; e Jurema ííóbrega
de Araújo para auxiliar de ga-
binete, da Comissão Estadual
de Energia, Em outros atos, a
mesma autoridade nomeou, ain-

MÁQ. DIVERSAS
COMPRO Máquina de escre-
ver e de cDstura portátil ou
mesa, mesmo antiga. Pago
hoie a vista 58-8814 sr. MIX-
LO.
MAQUINAS COSTURA enguiça-
das, conserto, passo portátil, co-
loco motores q garantia domici*
lio — 49*8224 e 20-0531. COR-
REIA.
MAQUINA de lavar Bendix —
Vende-se. Tel. 36-7567. i
MAQUINAS DE COSTURA, me-
cUnlcs especializado conserta
Slnger. Píatl, Vlgorelll, Elgln,
Elna etc. atende a domicilio tel.
28-8783 — Costa. '

COMPRO TV
MAQ. ESCREVER.

32-2767
3259 88

MAQUINA para aecar roupa
americana GB, 115 volts «0 ef*
cios trabalha também, em 50 cl-
cios. Vende-se pela melhor ofer*
ta. Tel.: 25-1848. -j_
BEMINGTON «emlportátll tipo
manuscrito, nova — 26-5530. ,
OITO MAQUINAS de escrever,
diversas máquinas de calcular,
máquina de cheques, ventilado-
res, móveis diversos, 17 geladel-
ras, mimeógrafo e tudo o mais
que compõe a Massa Falida da"Companhia de Anilinas Produ*
tos Químicos e Materials Técni-
cos", será vendido, em leilío-ju-
dicial pelo leiloeiro PAULO
BRAME, quarta-feira, 17 de
maio de 1967, ás 15,00 horas, no
Depósito Público, à Bua Joa-
quim Palhares, 197. Mais inf. à
Travessa do Paço, 14, 1.» andar.
— Tel. 31-0228.

OURO E JÓIAS
TABRICA DE JÓIAS — Aceita
ouro velho, jóias usadas para
confeccionar jóias modernas e
finas. Atende-se na Rua Barata
Ribeiro, 348, s. 304, das 14 às 18
horas. , .
VENDE-SE um anel de Conta-
dor, de ouro puro. Av. N. S. Co-
pacabana, n.° 256, apto. 803.

BRILHANTE: vendo anel de se-
nhora puro branco extra 1 Jcl-
late e meio. Base 2.000,00 e uma
pulseira de ouro moderna. Ba*
se 300,00. 45-2845 Mme. Anita.
ANEL BRILHANTE — 65 pontos.
Furo. 350 mil. Aceito plano no
estado. Para colégio. (2**felra)
12 às 18h. P. 11 junho, 493-fundos.

cautelas-jôias Cautelas Jóias

Jubilação

Compro, vendo brilhantes
grandes, pequenos, ouro ve-

prova «erti dada logo o seguir, da< Jvan vmboim dc 0Iluelra àom%flf0"'RÍadâ"c"aríocã, 59 |ho, platina, prataria etc.
Av. Passos, 25 sob. 43-3695

Brilhante grandes prata-
rias etc. Compro somente
negócios de vulto. N.B. Can-
telas . antigas, atende-se a

mediante a apresentação do
cartão de inscrição. Para quais-
quer anotaçães ió ttrà permi-
ttdo o uso de Idpls prito.

O governador jubllou os pro-
fessóres Aneda da Costa Ramos
Custódio, Maria José da Silva
Monteiro, Oscar Bclan, -rfabel
Regina de Asambuja Ebert, Al- Âl08 do COVeniador
berto Pereira Gonçalves, Nllze
Conceição Caldeira, Stela Ma-
ria Cavalcanti Walcacer, Eleo*
nora L<5bo Ribeiro c Norberto
Rego Lopes.

Uma para diretor da Divisão
de Locomoção, da Diretoria de
Operaçflej, do Departamento de
Estradas de Rodagem; Carlos
Marques Dias para diretor da
Dib-lsão de Planejamento de Sail-

— Sala 1.
TEL 42-540L „ - AKY. «573 76

"BRILHANTES JÓIAS E CAUTELAS"

Pensões e auxílios
Estão sendo chamados, com

urgcncla, à Divisão de Pensfies

c Auxílios do IPEG, os contrl-

bulntes Duclerc dc Melo M. G.

Martins, Diva Seles, Ddrlo Al-

O -governador assinou atos fa-

zendo as seguintes nomeaçíes:

na Secretaria de Administra-

ção — JToberval Rodrigues Pia-

ce para chefe da Seção de Re-

cuperação de Conjuntos, do

Serviço dc fíccuperação, da Di-

visão de Manutenção, da Su-

perlnten dência de Transportes

e Comunicações; e Augusto

Landim de Macedo para asses-

Compro pago até 2 milhões por quilates! Jóias em
de Pública, da Superintendendo geral. Somente negócios de vulto. Atendo a domicilio. Rua

do Ouvidor, 169, 3 o, Gr. 301. Tel. 43-5233. 26351 76

IPEG
581
589
596
G04
Cil
620
627
635
643

582
590
597
805
612
621
628
636
644

533
591
598
600
614
622
629
637
643

534
592
599
607
615
623
630
638
646

533
593
600
t>08
616
624
631
640
647

587
594
601
eo9
617
625
632
641
648

593
602
610
619
626
634
642
649

630 651
657 653
664
673
681
690
698
705
713

665
674
682
691
699
707
714

652
659
666
675
683
692
700
708
715

653
660
667
676
684
693
701
709
716

654
661
669
677
685
694
702
710
717

655
662
670
679
687
695
703
711
718

656
663
671
620
688
697
701
712
720

de Saúde Pública, da Secretaria
dc Saúde; Eduardo Bcncdicto ae
Azevedo e Paulo Almada de
Sousa, habilitados em concur-

so, para mc-ínico eletricista
"B'', nível 14; e read7ntíiu Di-

lca Enncs da Silva Duarte, Só-

nia Regina ferreira Fonseca,

Euntce Ferreira Caldas o Fi*

ddlis Gallotti.

721 722 723 724 723 726 727
728 730 731 732 733

Ayrton de E:*iueira Baõta —
Chefe — Matr. C83.

VISTO:

Nemísio Quintanilha Bihel —
Diretor de Departamento.

PARA ANUNC
NO

Correio da Manhã i
BASTA TELEFONi
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52-6156*
42-7592
42-8323

no
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Caderno de
Classificados

PROFESSORA estadual oferece
acompanhar alunos nivel prima-
rio. NCrS 20,00. Tels. 26-4196 e
27-6086. 71858 87
INGLÊS — Para principiantes,
principalmente para crianças o
nivel Ginasial, Colegial c Vesti-
bular. Tel. 37-8925.

73123 87
EMPOSTAÇACfDE~VOZ — De-
senvolvimento da respiração pa-
ra cantores conferencistas. Io*
cutores, protessòres, atores le
advogados. Tel. 29-3255.
INGLÊS — Prof. com longa ex-
periência leciona a domicilio,
adultos e crianças por preços
módicos. Conversação e grama-
tica. Inf. das 20 ás 22 horas.
Tel. 25-1023. Chamar aptr. 25.
MATEMÁTICA — Prof.- Militar
Falta de base. Aulas individuais.
Acompanhamento durante o ano
— Tel. 38-2520 — Grajaú.

46311 87
ACEITA-SE traduções Inglês-
Português, Inglês-Alemão o Por-
tuguês-InglC-s. Preços módicos.
Tel. 47-7426, BARBARA.
PIANO — Ensina profa. diplo-
mada, do Cons. Bras. Música,
em casa, na' res. do aluno ou
no Conservatório. FERNAXDA.
Fone 5S-03Í2.
PROFESSORA-díplomad.-r"lnsti-
tuto de Educação dá aulas cur-
so primário, ótimos resultados.
Rua Bom Pastor, 43-408. Saens
Pena.
MATEMÁTICA — Prol. militar
dá aulas a alunos sem média,
zona norte ou sul. 28-2607.
PSICÓLOGA — 10 anos de prá-
tloa. Empresa ou colégio. Tel.
45-1446.

PROFESSORES
VIOLÃO — Profa. leciona p|música ou ouvido, clássico ou
popular — Só moças — 25 mil
mensais — R. Toneleros, 194
apto. 904—- Copa. 71849 87
APRENDA A~DÍRIGTrTem Volks
e Gordini 1967 Aulas diurnas
e noturnas. Vou a domICllo na
Zona Sul. Preparo documentos
sem cobrar taxa nem inscrição
Tratar: 57-7845, MAURÍCIO.
raSTIBULARES~---~Di"rêíto, cTên-
cias Sociais e Jornalismo paratrtdas as Faculdades — Portu-
guès (dividido em setores pro-
gramáticos) _ Latim, Inglês,
Francês, Sociologia — Pequenas
turmas — Professores do alto ni-
vel e comprovadamento especla-
lizados em vestibulares — Aulas,
diariamente, das 19 às 22 horas— Inscrições abertas — Curso
Nelson, Prudente do Morais, 542,
tel,: 27-1822.
CURSO DE LÍNGUAS - PorüT-
guís, Francês, Inglês e Latim
para todos os fins o <>m tados
os níveis — Aulas neturnaa em
pequenos grupos — inscrições
abertas, das 19 às 22 horas —
Rua Prudente de Morais, 542,
tel.: 27-1822 (19 às 22 horas).
AUDIOVISUAL DE 

~LÍNGUÃS^

vende-se. Sistema completo, mo-
demo, importado, 135 rclos de
filmes de côr, gravador Webs-
ter, projetor, screen. Ideal para
cursos ou professores. 52-9649.

FAÇA UM CURSO ME-
LHOR, PAGANDO MENOS
— Violão, Canto, Acordeon.
Piano, Guitarra, Baixo, Or-
eão eletrônico, Piston, Ba-
teria, etc. Curso Prático e
Rápido por ouvido ou por
música. Infs. 37-3642 (Con-
servatórlo). Preparam-se ar-
tistas para RADIO e T.V.,
Conjuntos etc. Aulas tam-
bém à domicílio.

AMERICAN TEACHER — Fala,
lê, escreve em 2 ou 5 meses —

INGLÊS — Aula particular de
conversação o gramática a se-
nhoris o crianças. Rua das La-
ranjelias 32, apto. 802 — Tel.:
45-4957. 73155 87

APRENDA tocar de ouvido, pia-
no e violão. O pianista CER-
QUEIRA do "Iate Club", ensi-
na no melhor estilo qualquer
ritmo (qualquer idade). Atende
a domicilio. Em suas festas con-
trate seu excelente conjunto,
Tels.: resi. 45-3123 e à noite,
46-8100.

SENHORA alemã ensina seu
idioma no domicilio. Aula in-
dividualmente. Tel.: 32-2867.
JÓIAS — Aprenda a avaliar em
10 aulas e saiba o que, realmen-
t?, possui. Av. 28 de Setembro,
241 —Tel.: 38-4592.
INGLÊS — Iniciantes - gmasia-
nos. Professor leciona :.a resi-
dência do aluno, na Zona Sul.
Hora NCr? 5,00. Fone 45-8275.

PASSA-SE uma Escola toda
montada c| 35 alunos. Tratar sr.
Costa das 8 ás 17hs. Motivo do-
ença da Diretora — Base CrS
28.000. Rua SSo Clemente ni 459
de 2a. à 6a.-feira — Negócio
urgente.
FRANCÊS, ~portu,,« .
tHos os níveis. Tel.

j.ulas em
25-6016.

*.-¦ 'i _ Prof°ssftrn rnsim
seu idioma — Principiantes,.
i ' ¦ a-:"o, v-r-.Ds, literatura,
arte. Tel. 37-05Í3.

TAQUIGRAFIA na casa da aluna
(o). Em apenas 20 aulas Portu-
guüs-Inglcs. Treino para concur-
so. 26-9314. I
INGLÊS — Professora dá aulas
particulares de conversação e
prepara para provas. R. Volun-
tários da Pátria, 98, apto. 210.
Bloco C.

EXPOSIÇÕES DE TRABALH03
DE ARTE — Loja em Copaca*
bana oferece loca, anroprlado.
Tel. 27-4832 — SOLANGE.

53126 C7

PROFESSORA de Piano e Teoria.
Diplomada pela Esc. N. Música.
Ensina a crianças e adultos. Tel.:
26-3294.

PROFESSORES (AS)
Comunicamos que recebemos projetores para cliafllmes com

preço especial de NCrS 29,90. ótima projeção, não esquenta, r!ê-
tricô. Serve para fins escolares ou particulares.

CASA OXFORD — Rua da Quitanda, 65-A
25035 87

ARTIGO 99 — Clássico »u (ien-
tifico, sem ginasial -- Prepara-
mos para as provas de julho, me-
diante aulas intensivas do For-
tuguês (dividido em setores pro-
gramáticos) — Inglês ou Fran-
cês a critério do aluno — Acei-
tamos alunos sem base — Pro-
fessôres — Ds alto nível e es-
pecializados em concursos —
Aulas diariamente das 19 às 22
horas — Inscrições abertas —
Curso Nelson, Prudente de Mo-
rais, 542, Tel.: 27-1822.

FRANCÊS — Professor
Henrl, parisiense, --trepara
rapidamente para viagsrs
Vestibulares. Recupera es-
colares sem média. Fone; ..
57-8675. — Segunda.

ACORDEON — ensino Método
Prático — NCrS 15,00 mensais
— Rua Hcr"ien»glldo di Barros,
8, apto. 515 *-• Esq. c|Cândido
Mendes — Glória.

INGLÊS p/glnaslo. Tel. 37-7764.
MATEMÁTICA — Expllcador cl
pratlc.» para admissão, Ginásio oconcursos. Prática de proble-mas. Vou em casa. NCrS 5.00 —
25-0834.

COPACABANA-—~ Lecionã-7e
português e matemáUca. Pri-
mário e ginasial. Tratar: Telefo-
ne: 57-5680.

TAQUIGRAFIA MARTI —
Em Porttiroiês e Inglês Pari.
com. Jurid. e Diplom. Aulas
individuais. Tel.: 47-1952.
INGLÊS — 15 mil mensais. Au-
las ind. Senhora Inglesa lecio-
na o seu idioma. Telefone ....
42-7969.

AULAS desenho, pintura — In-
dividuais e em grupo. Tratar R.
Monte Alegre 4S2 ap. 201. Sta.
Teresa ou pelo tel. 57-7233, nté
3Ghs. .
MATEMÁTICA e Física — Ciên"-
tifico e vest. — Eng." eleírôni-
co, diplomada pelo ITA dá au-
ks Indiv. ou em pequeno gru-
po. SEBASTIÃO - Tel. 23-8112.

INGLÊS INTENS1SSIMO —
Professores americanos. Rapi-
dlsslmos métodos audiovisuais.

Curso Roosevelt. Sen. Oan-
t- i. 9üü. Tc..

Também Alemão o Francês,
PRÊ-VESTIBULAR — Serviço
Social —- Rua México, 11 — so-
Ir: oja — lníorm-.<.õC3 das 8,30
às 21 horas.

PROFESSOR do Faculdade ensl-
na ilnguas vivas e mortas. Preço
módico. Tel.: 42-2034.

MATEMÁTICA - Admissão —
Ginásio e Cientifico — Leciona-
se na parte da tarde. Inl. 57*7194.

INGLÊS — FRANCÊS — Modê?
no — rápido — fácil. Prof. diyl.
— S6-1203.
AULAS inglês particular — Prof.
Ingles.Tel. 37-8826,
PROFESSORA 

"inglêsT^Cop.-—

Aulas práticas conversação.
Adultos ou crianças. Ginasta-
nos sem base. Atilas diurnas ou
noturnas. Preparo p/viagens.
Aceito grupos, Tel. segunda-fei-
ra Telefonar 67-8507.
ALEMÃO — Ensina prof. nata,
também prep. p/ viagens Frau
Herta. Tel. .27-3740.
FlANÓ — Euslna-se a adül-
tas o crfan-rai — 28-0188.

VIOLÃO e guitarra em 10 au-
las — Curso de conferências Te-
mas: O ensino através da peda.
gogia, didática c psicologia. VI-
deza e os médicos psiquiatras.
Psicologia das inlbiçOes. Tocador
de violão e professor de violão.
Show de senhoras de 60 anos.
Confronto com os métodos ale-
mães, japoneses, americanos e
ingleses. — 47-9904.

ÃLÊMAÒrAprênda método"fá-
cll. NCr$ 25,00 mensal 2 vezes
por semana. Tel. 37-5396. Dona
Dora.

PROFESSORA de plano, teoria
solfejo è ditado aperfeiçoamen-
to de ritmos clássicos e popu-
lares. Inicir.ção musical 'para cri*
ancas e adultos. Vai a domici-
llo.| Tels. 29-3255.
FÍSICA — MATEMÁTICA —
QUÍMICA — DESCRITIVA. Prof.
Eng.» civu militar, aulas par-
ticulares, cientifico, vestibulares
ginasial. Tel. 57-3732.
FRANCAIS — Professor na-
to e formado em Paris. Con-
versarão. Prepara viagens —
R. do Passeio Tel.: 52-9046.
ALEMÃO — Ensina-se a prlnci-
plantes e adiantados. Conversa-
ção desde a Ia. aula. Método
fácil slides. Fone 45-6356.
ESCOLA DE MOTORISTAS —
H. S. Pinto, comunica a seus
amigos c alunos, a abertura de
sua nova filial, a Av. N. S. de
Copacabana n.°. 861 grupo 204,
tel. 36-3293. Edif. 1KE. onde ts-
pera continuar a merecer a pre-íerência com que sempre foi
dislinguldo.

FRANCÊS • - Gramática — Con-
versacâo — Vestibular — Vou a
domicilio — 4 mil. Td. 27-5246.

73149 87

ENGENHEIROS E ESTUDANTES
..ocebemos Estojos dc Couro para I i I peças dc Varlant e

Varloscrlnt, como também Réguas dc Cálculo Fabcr Castcl com
ADIADOR.

CASA OXFORD - Rua da Quitanda, 65-A
28244 87

ANÚNCIOS

FIRMA ..ESPECIALIZADA SEW0 DE BUFFEI
EM DECORAÇÕES E REFORMAS DE APTOS.

Fechamento de varandas em alumínio e madeira.
Coberturas em qualquer tipo. TeL: 42-3355. 26425

Aceita-se para jantares — Recepções — Casamentos.
Coquetéis, etc... Fornecemos garçons e materiais comple-
tos. Direção do Maitre FREIXINHO. Tel. 42-7192.

29249

ESTEARINA DE ALGODÃO
EARROZ

Compramos qualquer quaniidade enfamborada ou
m carros-fanque.

Ofertas para Caixa Postal 6636 SÃO PAULO 1.
71505

PISTOLA WALlER"
CALÇAS, CAMISAS, SAPATOS rnmnm a nnmirílin Coíílpr0 a VÍSÍa' n0V9' na emba,a9em'

COMPRAM-SE PAGAM-SE LUIIIUIU Q l/UIIIIUIIU ^TEiroirar; -*» 
£-*>-**- 

p" m"Car,as para por,aria
— qfucero!?r0omelhorquequal' dêste Jornal n.° 71571 indicando preço,

TELEFONE 22-5568 . am alrorigem, etc. 71571

LAVA-SE TAPETES
CORTINAS

NACIONAIS i: CíiTRANCEIRAS
LAVA - TINGF _ CONSERTA

KI A PEDRO AMÉRICO, 2Üj
OIÍCINA FAMILIAR

FONE: 25*6178 — ADÃO PINHEIRO

FALTA D'ÁGUA
O seu edifício recebe pcuca água? O seu ejetor dá baixo rendi-

mento? Nós lhe daremos por um sistema novo com 100% de ga-
rantia, se o seu tubo de entrada fôr dc: 2 polegadas, 30.000 litros
— 1 1/2 polegada 20.000 litros por hora. Substitua seu ejetor
comum por um sistema novo com um rendimento cinco vezes maior.
Pague somente 30 dias após satisfeito, sem nenhum adiantamento.
Tel. Ü7-9647. 53131

Serviço Telefônico dia e noite
Completo SERVIÇO DE ATENDIMENTO TELEFO-

NICO às 24 horas do dia, todos os dias, inclusive sábados,
domingos e feriados, para todos os fins — Autorizado
pela CTB.

SERVI-FONE
Rua Pedro I, 7 - 3.° andar — tel. 52-3440

CÜHSO DE ARTESANATO em
gera', cerâmica decapê, velas ar-
tlstlcas, decoração vitrinas, do-
ces. Tel. 26-7533.
HIGIENE MENTAL parasenhora. Infs. 36-5467.

71889 87
MODISTA, aceita ieitios de ilno
acabamento pelos melhores pre-
Cos, também ensina-se corte cos-
lura tucot, bordado a mâo. R.
Henrique Oswald, 3-409. "fl-7724.
professorâ_de-dèsénh"o~E
PINTURA — Estudo rápido parasenhoras principiantes o suavo
para crianças. Aperfeiçoamento
de retratos a óleo, aquarela, pas-tel e crayon. Natureia morta.Desenho o pintura de paisagensem excurstes. Fono 27-2300.
FRANCÊS — ProfêssÕra~pã7i-
siense — teórico — prático —
literatura — viagem — conver-
sagSo. 27-3414 — 47-2191. — SUL.
INGLÊS — Aprende-se a falar,falando. Prof. Alves, Av. Subur-
bana, 638, em frente a Fabr.Gillette.
ESPANHOL — Falo flucnten.cn-
te cm 6U dias. Método próprio
pnra guias, intérpretes e trndu-
tores. Sr. Santiago: 28-9698.
MANICURE PEDICURE — Em30 aulas prontas, por apenas 25mil, reserve lugar. Av. Copaca-
bana, 048 — apto. 401 — 38-7724.
CURSOS — Flores, bljuterla,
bolsas de contas — patinas, bl-
choa de pelúcia — uvas de vidro
e vários outros. Tel. 30-7094.

PORTUGUÊS -* Atualiza-
ção pela N.N.G. —- Reda-
ção, Ginásio. Inform.: Tele-
fone: 46-8855.
CORTE E COSTURA a domicT-
Ho, curso 10 nulas, na Ia. aula
cortn na fazenda. Fone 37-7337. '

MATEMÁTICA — Descritiva o
Física — Estudantes dc Engenha-
ria, (EPUC c l.ME) lecionam pi-
ra ginásio, ricntliico c vesllbu-
lar-s. Tel. 57-1061.71548 —^

TERNOS USADOS TERNOS USADOS
Compro a Domicílio

AGENDA TÉCNICA PIUEKXEL - Manual
ú* belao part engenheiroí.Pio X,
70-811 •••l.23-4680 Di» tr .bu ido -
roa AO LIVRO TÉCNICO S.A. '

26085

LAVAS TAPETE
CORTINAS

FICAM NOVOS-~- -
i\S\ "JÚLIO'*

I.AVAÍiKNS K CONSKKTOS

26-4 683
COPACABANA

ESPANHOL — Nato, Inglês, nu-
Ia lna. 4.000, Vai o, domicilio.
F. tel, para 37-1274 deixando n.u
do tel. ou endereço.
CURSOS — Secretária Executi-
va Adm. do Empresas c gerén-
cia de Lc|s. Tel. 57-7438.

ALEMÃO E INGLÊS professoraestrangeira L. Baer leciona Rua
Constante Ramos. 34 an. 502. Co-
pacabina. Tel. 37-8240.

ALUNOS SEM BASE — Profes-
sor multo experimentado e do
alta eficiência, prepara cm Por-
tugues, Matemática, Llnguns etc,— Qualquer nível. Inclusive-
Alt. !ifl c concursos. Método
oh.lcüvi e suave, com o tlisd-
pu'n muito ativo em au'a e
orientado põlcdòRlcamentc. Au-
]¦'¦; m casa r!o .-'nn-i Prof, RE-
NATO — Tel. 25-0340.

REFORME SUA ROUPA
Av. Mem de Sá, 23 — sobrado

Tel.: 42-1353
3253

Não dê seu Terno
O alfaiate transforma dc

jaquetão para palito, e acei-
ta corte à feitio: — Tergal
NCr$ 50,00. Linho NCrS ..
45,00 e reformas em geral. —
Rna Acre, 122, 1.», s|4 —
Vieira. 25576

0 Novo Alfaiate
Reforma, vira pelo avesso e re*

corta roupas. Aceito fazenda para
feitio a preços módicos. Praça
Tiradentes, 9, s/ 707 — 42-0954.
BAMOS. 3241" 

COMPRO
A domicilio, máquina de costu-

ra Slnger, Elna e máquina do
escrever, rádios e vitrolas, ven-
tiladores. enceradeiras, açor-
deons, coluna de mármore o
alabastro, geladeiras, TV.

ALUGA-SE SMOKINGS

INDICADOR

TELEFONE: 22-1683
3269

MALAS VELHAS
Consertam-se qualquer tipo de

malas, pastas, bolsas e fechadu-
ras na Mala Guanabara. R. do
Lavradio, 146. Tel. 42-3854.

3144

COMPRO
TV

Máq. Escrever
Gosf. Grav. Etc.

TEL 32-2767
ESCOLA

ELETRÔNICA
DE LÍNGUAS

Vende-se. Tratar à Kua
Sta. Clara 33 gr. 315. -Motivo
viagem. 13134

DETETIVE
WALTER

Investigações particulares
— Sindicâncias — Para-
deiros — Flagrantes, etc.
Rna do Carmo, n? 6, s/1305.
Telefone: 31-0947. 26397

Pagamentos

As diucrsas agúncias c postos
do Delegacia do INPS, na Gua-
nabara, panarão, amanhã, segun-
da-lcira, dia 15, os seguintes au-
.rílios c benefícios: AGÊNCIA 01
— COPACABANA (Rua Uai-
mundo Corrêa n." 20): Aposcn-
tadoria por Inualidez — das
9h30min ás 12h, segurados de
n."s 42.011 a 49.000; das 12 às
36h, segurados dc n.'s 49.001 em
diante; atrasados, dia 22. AGÊN-
CIA 02 — CATETE {Largo tio
Machado n." 8): Aposentadoria
por Invalide-: — das 9h30min os
16h, segurados dc n.'s 38.001 em
diante; atrasados, dia 23. AGÊN-
CIA 03 — PRAÇA DA BANDEl-
RA (Rua Joaquim PaDiares, 357):
Aposeiiíadorias dc Jornalistas c
OrdÍ7iriria c Abono dc Pcrmancu-
cia cm Serviço — das 9h30min
às 12h30min, segurados de n."S

a 6.500; das 12h30min ds 16h,
segurados dc n.°s 0.501 em dian-
íe; atrasados, dia 26. AGÊNCIA
04 — MÉIER (Rua Lucídio La-
00, 233-B): Aposentadoria por
invalide: e AH.' 52 — das
9h30min às 12h30min, segurados
dc n."s 1 a 19.000; das 12h30min
ás 16h, segurados de n.'s 19.001
a 27.000; atrasados, dia 26. PÓS-
TO 01-04 — DEL CASTILHO
(Av. Suburbana 4.414 — Conj.

IAPC): Pensão por Morte — das
II às 16h, receberão todos o?
segurados atrasados. AGÊNCIA
05 — MADUREIRA (Rua Car-
valho de Sousa, 345); Aposcn-
tadoria por Invalide:, t Art. 52,
c Lei n.° 1.162 — das 9h30min (is
16h30min, segurados úe n.'s
39.001 a 41.000; atrasados, dia
26. AGÊNCIA 06 — PENHA
(Av. Brás de Pina, 125): Apo-
sentadoria por Invaíídez — das
9 ds _2h, segurados dc n.'s 1 c
14.800; das 13 ds 16h, seguradas
de n."s 14.801 a 24.50C; atrasados,
dia 26. AGÊNCIA 07 — CAS-
TELO (Av. Graça Aranha 1G9);
Mono dc Permanência cm Ser-
viço — das 91i30min às 12h30min,
segurados dc n-'s 5.001 a C.00.;
das 12h30min às 16h, segurados
de n."s G.001 a 7.000; atrasados,
dia 24. AGÊNCIA 08 — CAMPO
GRANDE (Rua Engenheiro
Trindade, 129): Aposentadoria
por Invaíídez e Art. 52 — das
13 às 15h, segurados de n.»í
50.301 cm diante; atrasados,
dia 22.

Têrça-lcira, dia 1C: AGÊN-
CIA 01 — COP/IC/IBAjVA

(Rua Raimundo Corria, 20):
Auxílio Doença — das 9h30min,
às 12h, segurados de *i."s 1 a
150.000; das 12 às, 16h, segura-
dos dc n.»s 150.001 a 155.000;
atrasados, dia 22. AGÊNCIA
02 — CATETE (Largo do Ma-
chado, 8): Aposentadoria por
Inualidez — dc 9h30;nin às
16h, segurados de ?i."S 23.001
a 38.000; atrasados, dia 23.
AGÊNCIA 03 — PRAÇA DA
BANDEIRA (Rua Joaquim Pa-
Viares, 357): Aposentadorias de
ex-Combatentes, Especial c por
Tempo de Serviço — das
9h30m!n às 121i30min, segura-
dos dc n."s 1 a 4.000; das
12h30min ds 16h, segurados de
n.«s 4.001 cm diante; atrasados,
dia 26. AGÊNCIA 04 — MÉIER
(Rua Lucídio Lago, 233-Bí;
Aposentadoria por Invalide: c
Art. 52 — das 91i30min cs
12h30min segurados de n.-s
27.001 a 36.200; das 12h30mm
ás 16h, segurados de n.'s 36.201
a 40.200; aírasados, dia 26.
POSTO 04-01 — DEL CASTI-
LHO ( Av. Suburbana, 4.414 —
Conj. IAPC): Aposentadoria por
velhice das 11 às 16 horas,
segurados em atraso. AGÊN-
CIA 05 — MADUREIRA (Rua
Carvalho dc Sousa, 245): Apo-
sentadoria por Invalide: — dc
Art. 52 c Lei n.» 1.162 — das
9h30min às 12h30mln, segura-
dos dc n."s 41.00: a 45.000; da?
12h30min ds 16h, segurados dc
;i."S 45.001 a 47.000; atrasados,
dia 20. AGÊNCIA 06 — PENHA
(Av. Brás de Pina, 125): Apo-
sentadoria por Invalide: — das

9 às 12h, segurados de mime-
res 24.501 a 29.800; das 15 às
16 horas, segurados dc n.*S
29.801 a 34.100; aírasados, c'ia
26. AGÊNCIA 07 — CASTELO
(Avenida Graça Aranha); Abo-

no dc Permanência cm Sen.-;-
ço — das 01i30mln às 12hS0min,
segurados dc v,'s 7.001 a 9.000;
das 12H30n.it. às 16li, se</«riidos
de n."s 9.001 em diante; atra-
sados, dia 24. AGÊNCIA 08 —
CAMPO GRANDE — Auxilio
Doença — das 11 ds 15h, segu-
rados dc n."s 137.000 a 119.000;
atrasados, dia 23.

Loteria Federa'

O bil/icíc 16.977, tendido cm
Brasília, joi so, toado ontem
com a dobradinha dos NCrf ..
250.000,00 da Loíeria Federe! di
Brasil. Os quatro prêmios maio-

res seguintes saíram para os
bilhetes 4.902 (Rio), 17.834
(Santa Catarina), 32."138 (Rio)
e 7.526 (Santa Catarina). Com
NCrS 503,00 cada, íoram pre-
miadas as nove aproximações
anteriores e as nove posteriores
ao primeiro prêmio, vendidas
cm São Paulo c cm Brasília.

Empregos

Há vagas para pro/issionais
quali/lcados nas empresas do
Estado da Guanabara, coloca-
das à disposição dos trabalha-
dores habilitados. Os candidatos
devem procurar a Seção dc Co-
locação do Ministério do Traba-
lho, das llh30:nln ds 15 horas,
levando Carteira Projissional e
Certificado de Reservista. Os
Serviços da Agencio, de Coloca-
ção são gratuitos. As o/ertas dc
empregos para hoje sâo as se-
guintes: Pastilheiro — 2; Ele-
íricisía — 2; Ajudante dc Ele-
tricista — 1; Meednico-EIcíricis-
ta — 8; Montador dc Móveis —
li Colocador de Mármore — 2;
Marceneiro — 15; Senador dc
Mármore — 2; Polidor dc Már-
more à Máq., à mão — 1; Aj.
Mecânico Ajustador — 2; Fre-
:cdor — 1; Cortadclra de Fáb.
Roupas — 2; Fcrramentciro -
3; Bombeiro Hidráulico — 3.-
'1'écitico de Mriq. c Motores —
8;Cnualisador — 10; Caldeirei!o
de Obra — 30; Moldador p/ Cha-
pas — 10; Motorista — 9; Mano-
breiro de Automóvel — 1; Ser-
lalliciro — 5; Mecânico Ajus-
tador — 8; Pedreiro — 1; Est»-
cador — 30; Mecânico dc Volks-
ífcgen — 1; Impresso — 6; Aux.
pi Máq. dc Formulários Conti-
mio — 1; Au.r. do Pista Noíur-
na (Posto de GusoCna) — I;
Ajudante Fcrramentciro — :;
Maquinista dc Fábrica dc Mo-
veis — l; Colchoeiro de Crlna —
1; Supervisor p/ Ojicina — I;
Pintor de Parede — 1; Funilei-
ro — 4; Carpinteiro — 10; 1/2
O/iciaí dc Impressor — 1; La-
vedor e Lubri/icador — 1.

Liceu Literário
Português

Por motivo dc doença do prol.
Pedro Calmon, não se realizou
na última segunda-jc^ra a auun-
ciada sessão inaugural do ano
letivo 1967 do Instituto dc Es.
tudos Portugueses (Fundação

José Gomes Lopes), do Liceu Li-
terário PortuguCs, tendo sido
adiada para segunda-jeira, 28 do
corrente, ds 17h30mln. Prcsldfrd
o sr. embaixador dc Portugal no
Brasil, sr. José Manuel Fragoso,
que pela primeira ve: vlcita n
gratuie instituição /ilantró;->.i
dc ensino c cultura.

Maternidade
Fernando MagalhatJ

No Centro de Estudos da Ma.
ternidade Estadual Fernando
Magalhães, será realizada ses-
são elentí/ica, amanhã, dia 15,
ns 20h30min, organizada pelo dr.
Antônio Lecoselll çuc versam
sôbre'o tema "Formações Con.
gênítas".

*
Gabinete Portugué
de Leitura

O Gabinete Português de L.. -
lura vai comemorar, amanhã,
dia 13, às 20h30min, .0 130.» anf-
rersário da sua J-undação. A cc.
rimônia, realizada com a coiabo-
ração do Instituto dos Centena-
lios, será especialmente dedica-
da ao bicentenário do nasclmen-
to de D. João VI. Será presiai-
da pelo embaixador de Portu-
gal c terá como orador o sr.
marechal Ignácio José VerNsi-
mo. £ntrada jranca.

Tarde de Poesia

Quaría-/eira próxima, às 
17h30min, no auditório do Pen
Club, Avenida Nilo Peçanha, 20,
13." andar, a poetisa Rlíiiih-i
Moura Cezimbra apresentará rc-
citai dc 7)oesias dc Durval Men-
üonça. Participação da Taide ce
Porsia as deelamudoras Dtilc:
."cixoío, Lúcia Fadigas, Lúcia
Chaves, Sclciic Ramos e Thah
Florindo.

Salão da UNITER

A poetisa c dcclamadora ..:-
cardina Yonc, cm recitai de suas
poesias, será apresentada pelo
Centro de Desenvolvimento Ar-
tistieo c pelo Saldo dc Poesia da
UNITER, domingo próximo, dia
21, às 16 horas, vo auditório do
Conservatório Brasileiro de Mv-
sica, Avenida Graça Aranha, 57
A poetisa Thais Florinda lará
palestra sôbre a homenageada,

despedindo-sa dc suas atlvlda-
des como presidente do Salão de
Poesia da UNITER. Do progra-
ma lltcro-muslcal participarão
riccldinidorns c musícistas, En-
trada jranca.

1 leiit.ro Mineiro

Em sevsã') solene realiza. cm
sua sede, à Rua Alcindo Gua-
nabara, 21, tomou posse a nova
diretoria do Centro Mineiro do
Estado da Guanabara, presidida
pelo jornalista Canôr Simíes
Coelho que /oi reeleito para o
cargo. Essa entidade prestigia-
da pelo governador Israel PI-
nhclro, seu presidente de honra,
passa no momento por uma se-
rie de melhorias uu suas insta-
l.-içõcs, com a dinnmização dos
seus diucrses s:torcs adminis-
trníivos, constituindo-se num dos
principais pontos dc reunião da
jumíüa mineira r,'-''c"''a na Gua-
nabara.

Selo na Semana
das Enfermeiras

Como parte das comemorações
da XXV Semana da En/crma-
gem, íoi lançado, onlrm, cm so-

l ru-riacic realizada no Palácio
Tiradentes, o silo comeu.oiatici
emitido'especialmente pelo De-
parlamento dos Corrc'.os c Te-
lêgrajos.

O jato ocorreu durante sole-
íi idade promovida peta Associa-
ção Brasileira de Enjcrmrigcm,
seção da Guanabara, ocasião cm
que a senhora Iracema Dantas,
chefe da Seção Filatélica do
DCT, representou o general Ru-
bens Rosado, diretor do órgão.

Concursos e provas

A DSA do DASP comunica
que a prova escrita de Portu-
gues c Matemática do concurso
7>ura Pedreiro do Serviço Pú-
blico Federal, realizada no Es.
tado da Guanabara, será identf-
/içada no próximo dia 20, ás 12
horas, na Escola dc Serviço Pú-
blico. Ministério da Fazenda, 7 •
andar, Estado da Guanabara
(er.(;—'n pela Rua Dcbrct).

•:• * *
O Superior Tribunal Militar

jard realizar concurso de pro-
vas pura provimento de um únl-
co cargo isolado dc contador,

símbolo rj-5, do quadro dc sua
Secretaria, cujas inscrições cs-
íaráo abertas, durante 15 dias,
c partir dc 24 dc maio do cor-
rente ano, no Edi/(cio do Tribu*
nal, na Praça da República n."
123, das 12 às 1G horas, exceto
aos sábados, lii/ormaçócs com a
secretária do concurso, pesjoal-
mente ou pelo tele/one 43-8401.

Habilitação para"Massagista 
prático"

A Divisão dc Fiscalização da
Medicina avisa que se acham
pberías, na sede da Divisão, st-
ta d Rua Santa Luzia n.» 7C0,
.sobrado, pelo prazo de 30 (Irm-
ta) dias, a partir "o dia Ki de
maio de 19ü7, as inscrições aoi
exames dc habilitação para Mas-
sagista Prático, onde tòúas ni
in/ormaçôes serão prestadas aos
interessados un horário de 12 tis
16 horas.

A Mensagem
do Salmo

Aísociando-sc ao i ,,kntc-
vário dc nascimento rie J. Ro-
mão da Siiva, que transcorre a
:"! ao eoiicnic, a Editora Po''-
r -ttl c-tá editando a peça *.

MtTrneni cio Sniino, dc autor.a
do csciilor, recentemente repre*
scnlada no Teatro Carlos Go-
mes, sob a direção dc Aldo Cal-
vet, do Serviço Nacional do
Teatro.

Hanna exporta
minério para
Alemanliá Oriental

O consórcio MBR-CAF.M1, dn
qual a Hunua c a empresa li-
der, acaba rie negociar rom a
Alemanha Oriental a exportação
da 1." parcela dc 20 milhões de
toneladas dc minério brasileiro
que o grupo joi autorizado a co-
locar no mercado externo. O
contrato dc jornecimento de mi-
ndrio para a Alemanha Orien-
lal joi assinado com a empresa
de comércio Exterior Gosclls-
chajj Fiir Ausfuhr nnd Einfliiir
Bcrghauerzciinlsiven M. B. H„
com sede cm Berlim. O minério
coníraíario já foi transportado
para o Põrío da Guanabara, cm
vagões da Central do Brasil. Vol
ser embarcado para Rostock, na
República Democrática Alemã.

1NQLSS — Prol», longa P'*tta*J
prepara qualquer tiro. Glnaslal

Colegial — Conversa-*), ' «t-
Tel. 57-769*. Copacabana, e •

• 
53128 -'W

PORTUGUÊS — Principalmente
redação, aulas ! de manltS, ;tle
tarde e de noite. Barata Ribeiro.
BM/71G._Tel. 36-7082. ?jgj
FÍSICA E QUÍMICA — CÓjfiHd
e vestibular, professor engenhei-
ro civil e militar, longo- Wfe}-
rflo. Tel. 54-1513 — Tijuca.--,-
RUSSO — Professor, nato, òom
grande experiência aprenda, por
métodos prttlcos, com aulas bü-
meosrafadas. — T*l: 58-6636..^
PROFESSOR americano ensina
ingleu pel. método nuro-oral,
gravador e fitas, garantido; As*
slsta uma aula de demonstração
gratuita. Dias Ferreira, 410, -p.
603. Leblon. 47-c-356_. -¦ ¦

TAQUIGRAFIA — Método
Marti, atualizado e moderno

30 aulas, incluindo veloct-
dade, e diplomas — Inf-:
46-8855. ¦.. £$.
CANT0"É ORATÓRIA — ApW«*
da a educar a vos como a (Joa
famosos cantores o locutores**»»
livro cm Inglês: "Get Perttct
Volce". NCr* 20. EnvU-s.o ipelo
correio. F. ARANDA. h. Inv»*
lidos 18-1001 - Rio — Tel,6;.
32-3166.

_4i4i»;í»
DISCOS para ensino da língua
inglesa, recebemos grande sor-
timento do discos para ensino; 9
todas finalidades comerciais, vl»y
gens e etc. Casa Oxford. Rua
Quitanda, 65-A. éà

28236- Bi
RECADO PARA MAMÃE — j.Jjg
nha conhecer o "Clublnho'tfí
Arle das Estrelinhas". Nôs ertsl»
namos tudo o que você quiser
aprender nas suas horaB de ,la*>
zer. Nadir Ferrari. Rua Humbeí-
to dc Campos, 635 ap. 402. Tel.
27-4957. 13281.87
CRIANÇAS — Adolescentes r-
Senhoras — Cursos de cullnârljl

costura — bordados — bÇIsaí
pintura — trabalhos manual»

ctc. 27-4957. Nadlr Ferrari. Hü#
Humberto de Campos, 685, ap.
402. 13287 

'W

LAQUEACAO - Patinado cisca»»
pe — DouniçSo, chamar — OI-
no tel. 32-3101. 3238J»
PROP. MILITAR — Portuguêa

Análico Sintático,. AdmUsSo
ao ginásio. Praça JoSo Pessoa,
n". 13. Tel. 52-7247.

4038 Jfr
ACORDEON — Professora diplo-
mada com longa prática leciona
r. maças c crianças — 57-mT.*'
MATEMÁTICA E FRANüÈi

Lecionamos admissão até
ginásio — Atendemos a dom!-
cíllo. F. 45-440» e 42-69M.S*
ENSINA-SE flores do llzolcne.
palma holandesa, rosa; papoula;
bolsa de contas bordadas; balsa
de couro; ensinando colocar fl-
cho; conjunto de bolsa, sindi-
lia c cinto pintado, chinelo; golas
de miçanga c demais trabalhos.
Rua Deputado Soares Filho, 4Í
«pto. 101. Tel. 48*4394. . •.

TAQUIGRAFIA MARTI etn
português e inglês. Parlam;
Comerc. Diplom. Treina-
mento. Anlas individuais. —¦
Telefone; 47-5155, ;-
INCLfiâ —¦ Ensino em sua QUminha residência. Gran. bon-
vers Mrs. Zarlèng — 27-»012.>"
MATEMÁTICA (Ginásio) i
NCr$ 4,00 — Aulas Indiv. Prof.
militar. Tel. 37-5951.

Escola para Motorista
Siqueira

Ambos os sexos — Ama-
dor e profissional — Matri-
cuias NCrS 10,00 — Wosks-
waireii — Professores de AI-
to gabarito — Bamblna:. 119

Tel: 46-3371 — Botafogo.
28218 ' 87

AUDIO VI5UAL NÃTJÜTÃ
VIPS COURSE v

PARA CRIANÇAS
P. Carvalho A'vim 623'

58-9698
15675 87

ACADEMIA
Cursos dc Judô e Ginástica pa-

ra adultos e crianças. Novas
instalações à Av. Princesa Isa»
bel, 130-S-S01. 27181 B7

FRANCÃTS
i

Aulas particulares — Indivi-
dual o pequeno grupo — Con-
versaçflo — Gramática — Con-
cursos — Rio Branco. VestlbUr
lar e Bolsa d'Estudo — Tçl.
3J-6443. 26226 SI

NOVIDADES ESTUDANTE?
A Casa Oxlord vende canetas

Oxford Rapidograph como tam-
bém canelas Varlant e Vorloscrlpt
sepaiados (ssm estojos). Todo»
na números desde 0,1 nté 6 mm;
Temos todos os artigos para de-
senhos: Esquadros, Curvas Frap-
cosas. Normógrafos, Gabaritos,
Compassos, Réguas T, Régua do
cálculos. Tintas Nankln, cota
preços especiais.

CASA OXFORD M
RUA QUITANDA, 65-A V
28240' 87

WilO E GUITARRA
EM 10 AULAS ;;£

En ino em alio nível que fal-
tava ao Rio. único no Brasil,
(22 "Guitar-tests"-gratls) Fa-
cetas psico-somáticas do apren?
dizado. Instrumentalização. VI-
DEZA auto-dlrigido, 47-9904.-,-

0520 DT

PROFESSORA \
DE INGLÊS

Tara os cursos ginasial
e Colegial. Tratar

TEL. 28-5062
41838 87

THE" BEST AMERICAN
ENGLISH >':

Indiv. DAILY CONVERSATION
Engenheiros, Médicos, Advoga-
dos, FELLOWSHIP, TRIPS.
47-4461. 2843 87

INGLÊS
Na residência do aluno. Indltrl*

dual ou grupo, prático, conversa*
çao. ajuda no- estudos, v'*gej-l

T. 46-0734
19999 87

Encadernação
Curso em 10 atilas. Aulas indi.

viduals. Método Francês. Copies*
bana. Inf. tel. 42-4643. S07Í 87


