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COSTA NÃO ABRE MÃO DE PODÊRES
M40PR0F0C4
II/T4 EiVTKE
OS CHINESES

¦Í0

Choques entre partidários e
adversários de Mao Tsé-tung sacudiam a China, ontem, de norte a
sul, enquanto a aviarão norte-americana bombarbeava uma cidade
norte-vietnamita a apenas 15 quilômetros da fronteira chinesa, em
incursões vistas pelos senadores
Mike Mansfield, líder da Maioria
em Washington, e Willlam Fuibright, como 'extremamente jperiAs lutas internas na China
fiosas.
oram confirmadas pelo Diário d*
Poquim, que fêz editorial contra o
uso das armas no conflito ideológico, e pela emissora oficial, que
anunciou a intervenção direta do
Exército em várias províncias. Os
bombardeios' norte-americanos foram também criticados pelo Naw
York Timts, que qualificou
de
"futil-.e
perigosa" a politica :vietnamita do presidente Lydon
•
Johnson.
,
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RIO TRABALHA
NO DIA DE
NS DA GLÓRIA
E normal hoje — dia em que
a Igreja comemora o dia de Nossa
Senhora da Glória do Outeiro — o
expediente das repartições do Estado que observara, contudo, feriadò escolar, o mesmo acontecendo
no Estado do Rio, enquanto que
o funcionalismo federal íoi
ecretado ponto facultativo. A asSara
sunção de Nossa Senhora será comemorada, na Guanabara, com procissão e missa campal vespertina,
na Igreja da Glória do Outeiro,
oftde haverá ainda queima de fo-
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OJVZÊ MORREM
NA EXPLOSÃO
DO BARROSO

PADRE ACHA
DINHEIRO
DE HITLER

Na explosão da caldeira do cruzadór Barroso, ocorrida ontem pela
manhã- a 120 milhas ao largo do
morreram dois
porto dé" Salvador;
"marinheiros,
oficiais .e nove
que
trabalhavam nà sala dé máquinas.
O ministro da Marinha, almirante
Rademaker Grunewald, que se P->
contrava a bor d o,, nada sofreu.
Morrerani um càpitão^de-fragáta,
um primtSrõ-ítenèntéi Um suboficialj dois segúndos-sàrgentos,, quamarüte..".' í •;,.
tró cabtís,^'doiÍ5'""TÉ&

Cinco milhões de libras,esterlinas, foram encontradas no órgão
da igreja de Maia Bassa di Mera*
no, Itália, e identificadas como par-'
te do dinheiro inglês falso, que,
Hitler mandou fabricar com perfei?'
ção para introduzir na Inglaterra •
provocar a inflação naquele país,
na chamada Operação Barnhardr.
O dinheiro do Hitlar, como foi
conhecida a libra falsa durante a
Segunda. Guerra Mundial, era fabricado no C^stelp Lambers, perto
de Merano. Remetido ei»:, grandes
quantidades; praia, toda a. Gíã-Bretanha, foi enviado também a Áustria
no final do conflito.
A remessa ontem encontrada
pelo vigário da Igreja de São Va*
lentino terá sido uma das últimas
fabricadas por Hitler.

m

¦S

- ¦ V.',:
ne, às 10 horas da manhã, por sete
sacerdotes, c cantada pelo padrecompositor José Alves. Às
20h30min será celebrado um Te
Deum. A Igreja da Glória ficará
iluminada por holofotes e terá bandeiras do Vaticano, do Brasil, Gua*
nabara e Portugal.

" Vi;-V

Missas, sermões e teatrinho de marionetes marcam hoje o dia consagrado a Nossa Senhora da Glória

Vieira é' Jfesé Safiradcfc de.Sousa —
íWtrenm^'' bordo doTrontraforne-/
deiro Pará, que os levava feridos
para o-porto de Salvador. Hoje
chegarão a1 Salvador .os corpos dos
militares vitimados, que estão sendo transportados pelo aviso oceanográfico Bocaina.
Página 10
o

URSOS MATAM
DUAS MOÇAS
EM MONTANA
Duas moças morreram e um jovem ficou gravemente ferido, vítimas dos ursos cinzentos do Parque
Nacional de West Glacier. em Montana, EUA. Segundo o diretor do
paroue, os animais estão sunerexcitados em virtude de 15 incêndios
florestais provocados pelo calor,
em menos de dois meses. E primeira vítima foi a srta. Julie Heigeson, de 19 anos, atacada por um
urso, na noite de sábado para domingo, quando dormia ao ar livre,
num saco. Ela foi arrastada por
várias centenas de metros pelo animal, que mordeu também Roi
Ducat, quando tentava socorrê-la.
Ambos são estudantes, que trabalham no parque durante as férias
de verão. A 30 quilômetros do local, outra estudante, a srta. Michele Koons, de 19 anos, foi também
atacada e morta por outro animal.
Outros estudantes, nas mesmas
condições, acampados no parque,
tiveram que fugir às carreiras dos
ursos cinzentos (FP-CM).

MATADOR DE
LUZ NÃO SE
APRESENTOU
Os dois advogados que prometeram apresentar às autoridades
fluminenses o bandido Mozart Teixeira Dias, o Gaquinho, co-autor
dos assassinatos de Luz dei Fueço
e do caseiro Ed?ar Li-"a. n5o cumpriram a nromessa. Desde cedo,
tanto o orédio do ^ôro de Sãn Onncalo como o da Secretaria de Segurança do Estado do Rio ficaram
movimentados, e nas ruas centenas de pessoas aguardavam a chegada do bandido. Mas as horas foram passando, e nada do criminoso.
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NAS GARRAS DO URSO
Michèle, de 19 anos, era de San Dicgo,

Califórnia

(AP)

NOIVA DEIXA
O BVSTO NU
PARA CASAR
OROANOKE (Virgínia) (FP-CM) —
, Uma estranha cerimônia matrimomal célebrou-se, ontem, nesta povoação da Virgínia, quando Phyllis
Whorley.a noiva, de 20 anos, tinha
por única vestimenta uma saia de
cetim branco e luvas até o cotovelo.
O noivo, Denis Sinclair, de 17 anos,
também só estava vestido até a
cintura, com uma calça preta muito justa, com um cinturão. As madrinhas do casamento, celebrado nò
interior de um cabaré, também tinham o busto à mostra. O oficianíe foi um rabino que se diz represehtante de um rito que chamou de
i u d i à n a (judeu-cnstão). O casamento. constituiu, um grande êxito
de curiosidade entre os clientes do
. cabaré, que quebraram mesas e cadeiras em,seus esforços para não
perder, nenhum detalhe do espetaculo, mas não foi reconhecido, ainda pelas autoridades, que se mostram reticentes quanto à sua validez. Após afesía os noivos foram
para Çhesterfield, na Carolina do
Sul, a fim de efetivar o casamento,
pois Denis, com apenas 17 anos,
não obteve licença para casar-se
em Oroanoke.
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HOJE
TEMPO
Bom, nevoeiro pela manhã, temperatura em elevação, no Bio e em Niterói. Ontem, no Engenho
de Dentro, 33,5 graus, máxima, e, em Santa Teresa,
15,9 graus, mínima. Nova frente fria deverá atingir
Santa Catarina, nas próximas 24 horas.
SEGURO
O anteprojeto que integra o seguro de acidentes do trabalho na previdência social (INPS) já
recebeu 102 emendas, a maioria das quais com restrições à proposição' do Governo. A matéria irá a
Comissão Mista no próximo dia 23, às 22 horas e
será debatida, em sessões conjuntas do Congresso,
a partir do dia 4 de setembro (pág. 5).
BOB KENNEDY
O senador Robert Kennedy afirmou ontem em
Nova York que não será candidato à presidência dos
Estados Unidos ém 1968 e também que não aceitará
a vice-presidência (FP).

França, na Alemanha e outros paises a iniciativa das leis é virtualmente atribuição específica do Exe*
eu tivo, ficando o Congresso com •'
competência de melhorar os projetos legislativos e funcionar como
caixa de ressonância das reivindlcações partidas das bases de decisão política.
Os líderes governamentais salientam que á insatisfação quanto ás
restrições impostas à competência
do Congresso parte, precisamente
dos parlamentares recém-eleitos,
porque se sentem frustrados em
seus planos de elaborar as leis que
julgam ser necessárias áp atendi*
mento de anseios transmitidos pelas bases eleitorais. A liderança do
Governo, refletindo ó pensamento
do presidente Costa e Silva; subli*
nha que a crescente hegemonia do
Poder Executivo já se fazia sentir
há bastante tempo, para concluir
que os parlamentares antigos obser*
vavam essa evolução é a conside*
ram, agora, natural.

Através das lideranças no Congresso, o Governo transmitiu ontem, a informação de que não aceitara, por via de interpretação restritiva de Lei Complementar ou por
qualquer outro recurso, a limitação
da competência constitucional de
legislar por decreto-lei sobre materias econômico-financeiras e de segurança nacional, conforme preço-.
nizam, entre outros, os senadores
Carvalho Pinto e Euriço Resende,
este último vice-líder do Governo
no Senado.
. Tanto o presidente Costa e Silva quanto os líderes dò Governo
tío Congresso consideram que a
limitação de podêres imposta ao
Legislativo e a correspondente autorização legislativa atribuída ao
Executivo, ~ alterações institucionais consagradas na Constituição
de 24 de janeiro -— são conseqüências naturais da evolução políticoinstitucional por que atravessam as
democracias em todo o mundo.
Lembram que na Inglaterra, na
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MANUEL PRADO
O ex-presidente do Peru, Manuel
teche, exilado em Paris há cinco anos,
à tarde, aos 78 anos de idade, vitima
cardíaco, no Hospital Foch, onde íoi
domingo (FP).

Prado Ugarmorreu ontem
de um ataque
internado no

PREÇOS — Guanabara e Estado do Rio: Dias úteis
NCr$ 0,20; Domingos — NCr$ 0,30; Brasília, Minas Gerais, Espirito Santo e São Paulo: Dias úteis
NCr$ 0,30. Domingos — NCr$ 0,40. Goiás, Mato
Grosso, Paraná Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco: Dias úteis
NCr$ OjO; Domingos — NCr$ 0,50; Maranhão,
Pará, Amazonas, Acre e Territórios: Dias úteis —
NCr$ 0,40; Domingos — NCr$ 0,70.

NÚPOAS DE CABARÉ
Casamento em cabaré teve noiva com o busto nu e atraiu populares (AP);

ISRAEL NÃO
BARGANHA AS
CONQUISTAS
Página 4
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TREMOR DE
TERRA ABALA
PIRINEUS
Página 10
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CORREIO DA MANHA, Tôrça-felrn, 18 do iijôsto do 1007

Seiís Talões
sorteiam
a série E

CRITICADO ACORDO
DO BRASIL SÔRRE
OS INVESTIMENTOS

A sôrlo E dos Seus Tulfios Vnlcm Milhões
será
801'tcndn amanhã, a partir
rias 18 horas, na Loteria iln
Guanabara, eom o panamento
imediato dos
17
grandes prêmios. Da sério
lançada
F,
nn semana passada, já foram trocados 350
mil certificados.

O embaixador colombiano Caicedo Caslilla manifestou-se, perante a Comissão Jurídica Intcrnmericana, contrário aos acordos cio garantia de investimento do capitais, afirmando que tais acordos (qne
o Brasil tem assinado) não tém qualquer justificação,
pois se baseiam no pressuposto de que existem paises
onde os investimentos estrangeiros não são «anuitidos.

Rio vai dar
estátua a
Estácio de Sá
Em solenidade realizada
ontem, no Palácio Guanabnra. o governador Negrão
de Lima deu posse aos
membros da comissão que
vai decidir sobre a construCão do monumento a Estácio de Sá. Na oportunidade, o governador dn Estado
declarou que "tem sido uma
de suas principais preocupações "a implantação de
uma estátua a Estácio de
Sá, para que a população
carioca honre e homenageie
fi memória rio fundador da
Cidade".
O
governador
anunciou ainda a abertura
de um credito de NCrS ...
60.000 para o inicio dos
trabalhos da comissão.
O
Francisco
professor
Maciel, secretário da comissão, marcou para a próxima sexta-feira, ès 16h, na
Sociedade
Brasileira
de
Belas-Artes, a primeira reurião, estando em pauta para exames vários assuntos,
inclusive a escolha do local
do monumento e a seleção
dos trabalhos artísticos já
apresentados.

Americano tem
84 trabalhos
para a Bienal

A Comissio Jurídica Interamericana cstit reunida, no Hio,
desde o dia 7 do corrente, sob
a prc-ld.nclu do sr. Itaul Fernniul.s c com u parllrlpiiçaii
dos embaixada)is. José Joaquim
Caicedo Caslilla. da Colômbia;
Kdwln Leite Saiuh.z, do Peru;
Luís Davld Cruz Ocanipo, rto
Clillej Jorge Aja Espil, dn Ar(,'cntlna: PrAtii _co Gonzalez de
l.a Voga, do México c Klnbno
Provenzall llciedla, da Venezuela e do sr. Wllllam S. liarnes, professor ria Universidade
de llarvard, nos Estados Unidos.
INVERSÕES
"Procedência ou lmproccdôncia dos tratados de garantia do
Inversões" foi o tema escolhic'o nas primeiras reuniões dn
Comissão, de que o relator o
embaixador Cruz Ocnmpo. Sustentou o delegado que o assimto é privativo dc cada país, segundo as circunstâncias de cada um e o.*» termos dos respecttvos acordos. Dizia então que a
Comissão não so deve pronunciar sobre a procedência, mas
deixar a cada Estado a liberdade de ação.
CONTRA
Então,

o embaixador Caicedo

INDIVIDUAL E COLETIVA

PROGRESSO

Entre os vinte e um pintores e escultores que completarSo a mostra dos EUA (alguns
pop, outros quase 7)op), figuram dois ex-participantes da
Bienal, Bobert Rauschenberg
e George Segai; três veteranos
cie Veneza: Jasper Jobns. Roy
Lichtenstein e Claes Oldeihniy:
trôs que nunca participaram de
qualquer bienal: Anclv Warliel,
James Rosenquist e Tom Wr>selmann; c cinco artistas da
West Coast: Wayne Thiebaud,
Edward Ruscha, James Gill,
TJyn Foulkes e Pau] Harris.
Os demais, todos bastante conhecidos nos KUA. são: Sante
Graziani, Robert Indiana, Gernld Laing. Richard Lindner,
Malrom Morley, Lowell Neslint, Jne Raffaelê
• Allan
WArcang.lo.

O presidente da CEPE-1
seguiria, que ó
disse, em
natural a resistência de aiguns moradores da área
onde se erguerá a Cidade
Nova, "pois isto lhes trará certa perturbação no tocante à aquisição de outra
moradia. Mas isto é inevitável em todas as grandes cidades do mundo on-

Hollywood

—
HOLLYWOOD
(AP-CM1
Jane Darwell, cuja carreira de
atriz abrange 61 anos no teatro. cinema e televisão, morreu domingo à noite. A veterana intérprete, ganhadora de
um prêmio da Academia de
Hollywood, sofrerá uma Ügeira crise de apoplexia há menes, e na semana passada, teve
um ataque cardíaco.
Ainda na sexta-feira possada, durante uma festa que lhe
ofereceram seus amigos, Jane
Darwell anunciou vários papéis que lhe haviam proposto
em próximas películas. Sua úlUma atuação no cinema, fora
eni Mary Popplns. O seu papel
favorito e qup lhe deu maior
projeçíío foi o de Ma Joad
em Vinhas da ira, em 19.111,
"Oscar".
que lhe valeu um
Mas costumava dizer; "O público há de recordar-se de mim
como vovòzinha ou babá nas
Shlrley

Temple."

O embaixador Raul Fernandes contrariou a opinião do represenlante colombiano, declarando ter sido chamado a opinar oficiosamente na oportunldade em que o Brasil assinou
acordo daquele tipo. Disse o
ex-ministro das Relações Exterlores que opinou favorávelmente por considerar que o
tratado visa a atrair capitais
que não viriam sem aquele cstinuilo.
A discussão contimiara por
«sla semana, nas próximas reuniões da Comissão Jurídica
interamericana.

rie projetos idênticos se
realizam, tal como nos revelou recentemente o urbanista Labasse, que há dias
visitou o Rio".
E' o inevitável preço, írisou, que as minorias têm
que pagar pela irrefreável
modernização das cidades,
onde a esmagadora maioria
da população anseia e determina que constantes melhorias em suas condições
de viria, trabalho, moradia,
diversão e cultura, sejam
inexoravelmente aplicadas.
O Rio, como uma das maiores cidades que se iguala
às grandes metrópoles, não
poderia estar marginalizado nesse fenômeno histórico e irreversível de nossos dias. O governador Negrão de Lima, ao lado de
sua firme decisão de levar
avante o propósito de construir a Cidade Nova, não se
afasta da linha humana e
dos exames dos casos de
cada um para que toda a
obra se concretize".

O Centro de Recuperação
de Favelas entregou ao secretário de Serviços Sociais,
sr. Victor Pinheiro, o levantamento topográfico da
área da favela da Catacumba atingida pelo incêndio
ocorrido há 15 dias. Pelo
estudo, ficou assentado que
as condições do terreno não
permitem a edificação em
alvenaria.
Ainda esta semana, a seSocretária de Serviços
ciais entregará à Associação de Moradores do local
o material para a recons65 barracos
trução dos
queimados, já estando autorizada a liberação de uma
verba de 42 mil cruzeiros
novos. A área atingida pelo incêncio tem uma largura de 40 rh, na maior extensão, e 24 m, na
parte
mais estreita, sendo a distância
existente entre
o
ponto mais baixo e o mais
alto de 70 m,

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE EMPREITEIROS DE OBRAS
PÚBLICAS

CONCEIÇÃO
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MEMÓRIAS
Futebol

brasileiro do início do

século foi relembrado por antigo campeão

APARECIDA RECERE
SUA ROSA DE OURO
O cardeal Amleto Cicognani, secretário de Estado
¦do Vaticano,
que chegou
domingo ao Rio de Janeiro,
entregará hoje ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida
a Rosa de Ouro
efertada pelo Papa Paulo
VI na oportunidade em que
aquele templo comemora
250 anos de fundação.
O Legado Papal, que seguiu ontem para a Capital
paulista, em avião da FAB,
viajará hoje cedo para
Aparecida, e na ocasião ria
entrega da comenda deverá ler mensagem papal ao
povo brasileiro. Amanhã,
o cardeal Cicognani seguirá para Brasília onde vai
avistar-se com o presidente
Costa e Silva. Seu regresso ao Rio de Janeiro está
previsto para quinta-feira,
e antes de voltar a Roma,
no sábado, recepcionará o
Corpo Diplomático e atiloridades brasileiras no Palacio Pio XII, sede da Nunciatura Apostólica, e receberá o título de Doutor Hovoris Causa da Pontifícia
üiUversidade Católica do
Rio de Janeiro.
EM SÀO PAULO
SAO PAULO
(Sucursal)
— O Aoto da (FAB que condúzia o cardeal Cicognani
aterrissou ontem em Congonhas, precisamente as 10
horas, quando já se encontravam junto à pista o governador Abreu Sodré, o
prefeito Faria Lima. o cardeal Agnello Ros.<i. o general Sizeno Sarmento e vários eclesiásticos. O representante pontifício eslava
acompanhado por dois secretários, monsenhores
Martin e Nicolo. Entretanto, na hora
dc deixar o

Correio
da Manhã
End. Tcleg.: "Co^reomnnhã',
ADMINISTRAÇÃO,
REDAÇÃO, OFICINAS e
. CIRCULAÇÃO:
Avenida Gomes Frrirc, 471 -J
Tel.: J2-2020 (rede interna).
DEPTO. DE PUBLIC1DADES:
Av. Rio Branco, 1B5 - loia C.
Tel.: 52-6156 (rede Interna).
RECEPÇÃO DE ANÚNCIOS:
Balcão Assinaturas, Iníor-'
mações, etc.
Central:
Agência
Av.
Rio!
Branco, 1Í15, esq. Almirante
—
Barroso
Tel.:
52-615tí
(rede interna).
Agência Gomes Freire (Zona
Central): Av. Gomes Freire,
471 — Tel.: 22-0037.
Copacabana
Agência
(Zon.t
Sul): Av. N. Sra. de Copacabana, B60-A — Tel.: ....
37-1832.
Agência Tijuca (Zona Norte):'
Rua ConMe de Bonfim, 40G
Tel.: :i4-9265.
Jléler
Agência
(Subúrbio):
Rua Lucidio Lago. 271.
SUCURSAIS:
SSo Paulo: Rua da Consolação. 222 — 139 andar.- —
Tels.: 33-3070 e 33-6991.
Belo Horizonte: Rua Rio de
Janeiro, 462 — Tel.: 4-0470.
Brasília — DF — Quadra 10,
Casa 22 — Tel. 2-2524.
Recife — Rua Gervário Pires.
285 — Loja 2 — Tel.: 2-5403.
Porto Alegre — Av. Borges de
Medeiros. 308 — Conj. 184.
Niterói — Av. Amaral Peixoto.
370 — Loja 8 e Con). 426 —
Ed. Líder — Tels.: 2-3431,
2-3432 e 2-3433.
ASSINATURA

DOMICILIAR

Anual
Semestral
Trimestral

NCr$
NCr$
NCrff

Anual

Solicito o comparecimento de representantes credenciados para deliberarem,
das firmas Empreiteiras de
Obras Públicas que fazem parte dessa Associação para
Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se dia 16 do
corrente, quarta-feira às 17 horas em nossa sede à Rua
Alcindo Guanabara n.° 24, sala 905 a fim de tratarmos
assunto urgente.
PETRUCCI
Presidente

lAt 5'-*$fl_____ __F _________________ __¦

58,00
31,00
17,00

ASSINATURA POSTAL

Assembléia Geral Extraordinária
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Barracos vão
ser renovados
na Catacumba

perde
Jane Darwell
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CAPITAIS

O sr. Humberto Braga, presidente da Comissão
Executiva de Projetos Específicos, órgão encarregado
de planejar e comandar a execução das obras de
reurbanização de uma área de 1 milhão de metros
quadrados entre as Praças Onze e da Bandeira, afirmou ontem, que: "o projeto da Cidade Nova permitirá,
que em lugar dos atuais 19 mil habitantes existentes
naquela decadente área da Guanabara, sejam instaladas residências para 100 a 120 mil pessoas, emprestando, além disso, aspecto de renovação social e econòmica ao Rio, em sua zona central".
O sr. Humberto Braga
acrescentou que segundo
dados obtidos pela CEPE-1,
quando do levantamento
censitário da situação dos
bairros incluídos na futura "Cidade Nova", enquanto o conjunto da população carioca, entre os anos
de 1940'a 1966, cresceu de
3;3% ao ano, os residentes
naquela área caíram de
39.907 para 19.919. Dos
imóveis ali existentes, 99%
não possuem elevador e
mais da metade jã ultrapassou os 60 anos de existência.

OS POP ARTIFTS

ATRAIR

NA CIDADE NOVA
CEM MIL VÃO MORAR
ONDE MORAM 19 MIL

SAO PAULO (Sucursal) — Dia
19, chegarão a Santos oitenta
e quatro esculturas e quadros
que comporão ;i mostra dos
EUA
na IX Bienal dc
São
Paulo a ser inaugurada no dia
22
de
setembro
próximo.
Acompanhando a valiosa coleção, virá também o dr. William C. Seitz. comissário da
expo.si(;âo norte-americana
e
diretor do Museu de Arte da
Universidade
Brandeis,
em
Waltham, Massachusetts.
Charles Forberg. arquiteto
encarregado de projetar as salas dos EUA no Pavilhão da
Bienal, chegará dia 25 & nos
•primeiros dias de setembro,
aqui e<tará a sra. Lois Bingham, chefe da coleção nacional de Belas-Artes da Instituição Smithsoniana. entidade
•que patrocina a contribuição
norte-americana à grande exposição de arte.

Os Estados Unidos, que em
1!)S3. ganharam a medalha de
ouro da Bienal de São Paulo,
com uma exposição de obras
do pintor Adolph Gottlieb, estarão representados, êste ano,
por vinte e dois artistas cujos
trabalhos serão expostos em
duas seções: Uma individual,
dedicaria aos principais óleos
dos consagrados mestres Edward Hopper, e outra de pop
art, denominada „7i.iroimie?it
USA: 1M7-1967. compreendeudo pinturas e esculturas de 21
artistas, quase todos jovens.
O artista principal da mostra norte-americana, Edward
Hopper, reconhecido como um
dos maiores 'pintores dos EUA
neste século — faleceu em
maio último, aos 84 anos de
idade, quando já sabia que
havia sido escolhido para a
sala especial de seu pais na
IX Bienal de São Paulo.
Hopper ocupa posição impar entre os artistas rie seu
pais, merecendo elevada consideração dos críticos rie arte
de todas as escolas, tanto da
arte
figurativa
e
abstraia
como da conservadora c de
vanguarda. Apesar disso, com
exceção de alguns trabalhos
esparsos que apareceram incluldos em exposições de grupos, sua obra é pouco divulgada fora dos EUA. Para isso
contribui, também, o fato de
as telas
de Hopper terem
'
sido, quase todas, adquiridas
por colecionadores partículares tão logo o artista as terminava. Para formar a mostra individual de Hopper na
próxima Bienal, o dr. William
C. Seitz, teve de recorrer aos
dos
trabalhos,
proprietários
espalhados por todo o território norte-americano e solicitalos por empréstimo".

Cnstllln frizou que o capitalista
que Investe seu capital em pnlB
estrnngolro (leve correr os riscos comum a qualquer tipo rie
negócio, Em sim nplnlno, os
acordos «Ao umn proteção ei»
podai a certos tipos de negoclnntes e ferem a autonomia
dos pulses americanos. Disso
mais:
que tais acordos sao,
quase sempre, resultado de
pressões econômicas, colocando
os governantes diante d» dilema de assiná-los ou não receber os investimentos necessários ao desenvolvimento economlco de seu pais.
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CAMPANHA
DA
CRIANÇA
Colabore, você também,
no programa d* amparo
ao menor abandonado.

aparelho e descer os degraus da pequena escada,
dom Amleto Cicognani íoi
auxiliado por duas outras
pessoas, uma do clero e outra leiga, muita
embora
houvesse advertido: "Chega uma, pois nos meus 84
anos ainda tenho energia
para isso".
SAUDAÇÃO
Depois de ser apresentado ao governador Abreu
Sodré e demais autoridades presentes,, o legado espccial do Papa ouviu, com
um sorriso nos lábios, que
não disfarçava sua emoção,
o pequeno discurso lido
pela menina Vera Lúcia
Vasco, que falou como porta-voz clus escolares que ali
se encontravam, formando
extensas filas e portando
bracadas de flores.
ROSA DE OURO
O interesse manifestado
por todos era não apenas
pelo cardeal Cicognani, mas
ainda pela "Rosa de Out o"
que será conduzida a Apaíecida do Norte. A peça
permaneceu, porém, no inlerior do avião, enquanto
se processavam os cumprimentos, findos os quais o
legado papal dirigiu-se ao
P;ilácio Pio XII, residência
oficial do cardeal-arcebispo de São Paulo, D. Agnelo
Rossi. As 13 horas, participou do almoço que lhe
foi oferecido pelo chefe do
Executivo paulista, tendo
pouco antes feito uma visita ao Instituto Justiça e
Paz, no Morumbi.
Às
18h30min,
perante
fiéis que lotavam por completo o templo, a Praça da
Sé e ruas adjacentes, Dom
Amleto Cicognani celebrou

missa solene na Catedral
Metropolitana. Na oportunidade, autoridades eclesiásticas informaram que
esta manhã, bem cedo, èlo
irá a Aparecida do Norte,
levando a "Rosa de Ouro"
e iniciando, assim, o fecho
de sua visita a São Paulo.
CHEGADA
O cardeal Amleto Cicognani, secretário de Estado
do Vaticano, chegou na
manhã de domingo ao Rio,
trazendo a "Rosa de Ouro"
oferecida pelo Papa Paulo
VI ao Santuário de Nossa
Senhora da Aparecida, na
oportunidade em que aquêle templo comemora 250
anos de fundação.
No Galeão, onde desembareou, o enviado do Papa
foi recepcionado pelo ministro Magalnáes Pinto e pelos
cardeais Jaime de Barros
Câmara, do Rio, e Carlos
Carmelo
de
Vasconcelos
Mota, de Aparecida, entre
outras personalidades, seguindo depois para a Nunciatura
Aiwstólica, onde
passou o dia e pernoitou.
As 9 horas de ontem, o
cardeal Cicognani seguiu
para São Paulo, em avião
do Grupo de Transporte
Especial da Força Aérea,
levando a "Rosa de Ouro".
A "Rosa de Ouro" agora
ofertada ao Santuário de
Aparecida do Norte é a segunda com que o Vaticano
contempla o Brasil. A primeira está no Rio, doada
pelo Papa Leão XIII à
princesa Isabel, quando ela
assinou a Lei Áurea. Ao
entregar a Rosa em Aparecida, hoje, o cardeal lera
uma mensagem do Papa
Paulo VI ao povo brasileiro.

REVOLUÇÃO É TEMA
PRINCIPAL PARA
FILMES DE VENEZA
VENEZA (FP-CM) — Com filmes de Godard, Bunel,
Visconti e Pasolini, a direção do Festival Internadonui Cinematográfico de Veneza divulgou ontem a
relação (las películas que concorrerão no festival, a
realizar-se de 26 próximo à 8 cie setembro.
Êste ano, os filmes não representarão os países,
mas sim a obra de seu diretor. Explica Luigi Chiarini, diretor do Festival: "Hoje, nosso problema não
é um problema d? nações. Não estamos na ONU. O
problema é o das películas: se se quer fazer um
festival de qualidade cultural o artística, têm-se de
levar om conta, antes de tudo, a qualidade do trabalho do diretor".
OS FILMES
Concorrerão os seguintes
filmes: O Estranueiro, de
Luchino Visconti: A China
Está
Próxima, de Mário
Bellochio; O Pai de Família. de Nann Loi; Édipo
Rei, de Pior Paolo Pasolini; Os Revolucionários de
Paolo e Vittorio Taviani;
Bcllc de Jour, de Luís Buiiucl; A Pró-China, de JeanLue Godard; Fim de Temporada, de Zoltan Fabri; A
Elite tia Noviça, de Karcl
Karchin: Mahleite, de Edgard Reitz; A Casa de Nossu Mãe, de Jack Clayton;
A Holandesa, de Anihony
Harvey; O Salto, de Chrislian dc Challonge; Alvorada, de Purisa Djordjevice;
e Os Pastores da Desordem,
de Nico Papatakis. Participarão, além dessas, as películas seguintes: Ciau, de
David Tucker; O Muro, de
Scrge Roullette; A Marca
de uma Jovem, de GustaV
Emck; Tatuagem, rie Johannes Schaaf.
Na sessão cultural serão
apresentados Mouchette, de
Robert Bresson; Separação,
de Grisha Estrovski; Jasuar. rie Jean Roch; Gente
do Deserto, dc lan Dunlop;
e Sou o México, de Francois Rechembach,

________n_______-___«.

No último dia do festivai, e após a entrega de
prêmios, serão projetados
hors concours. Três Noites
de um Amor, de Gyorgy
Revesz, e Aliento Cortabm,
de Tinto Brass.
NÍVEL

MELHOR

Chiarini é cie opinião que,
este ano, o nível dos filmes selecionados é .superior
ao dos outros, sobretudo no
que diz respeito a muitos
diretores jovens que estão
fazendo unia revolução, inclusive com relação á geração precedente dos Germi
e Antonioni.
Considerou a i n d a que,
para esses jovens, o essenciai não é fazer um filme,
"mas dizer alguma
coisa".
Explicou: "O.s jovens expressam sempre algo autobiográfico, o que é precisamente característico do artisla. As pessoas que querem ir ao cinema para ver
uma bela história, com bonilas imagens, que olhem a
televisão. Será melhor."
Disse, ainda: "Hoje já nem
vale mais a pena tentar
competir com a TV no piano técnico. O que é preciso
é fazer películas de um nivel intelectual superior'.
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MARCOS: FUTEBOL
PROFISSINAL VEIO
COM A V GVERRA
Marcos Carneiro dc Mendonça, goleiro du seleção
brasileira do futebol em 1019, em depoimento feito
ao Museu du Imagem e do Som, ontem, declarou que
íoram as dificuldades econômicas provocadas pelas
guerras mundiais que determinaram o surgimento do
profissionalismo no Brasil. Classificou de útil a deseliti-oçfio do futebol que por volta de 1920 só era
praticado por membros da nltn sociedade.
Com o depoimento dc Marcos, o MIS deu inicio
n suu novn serie dc depoimentos: A História do Futebol Brasileiro. Mais 35 grandes desportistas fazem
parto da lista que foi escolhida pela Comissão Executiva do Esporte Brasileiro, sendo que o 2.° será
prestado no próximo dia 18 por Pelo e sua esposa.
O depoimento foi presl- partida, numa prorrogação,
dido pelo diretor do MIS.
sr. Ricardo Cravo Albin, e
contou com a presença da
poetisa srn. Marcos Carneiro de Mendonça c dos
dc
srs. Fábio Carneiro
Mendonça, seu irmão, Paulo Buarque de Macedo c
Zélio Mariz Representando a Comissão Executiva
do Esporte Brasileiro compareceram: Geraldo Romualdo da Silva, Aldcmário Touguinho, Jacinto de
Tormes e Luiz Mendonça.
O depoimento durou 2 horas e 45 minutos, quando
íoram revividos os primordios do futebol brasileiro e
a vitoriosa carreira deste
industrial
c
desportista,
historiador.

Venceu vários campeonatos, entre eles o trlcampeonato tricolor de 17-18-19, e
atuou em várias partidas
internacionais prop orcionando grandes vitórias ao
escrete brasileiro como a
de 1919 no Sul-Americano
contra o Uruguai. Nesta

o Brasil vencia por 1x0,
éle salvou um gol certo du
equipe estrangeira. Acentuou Marcos Mendonça a
sua dedicação ao preparo
físico assim como ao técnico, tendo sido êle o introdutor de novos métodos de
comportamento nesse sentido. Ao falar do inicio do
futebol brasileiro, lembrou
a figura de Oscar Cocks e
dos jogos efetuados na casa
de seu amigo Paulo Buarque. Afirmou que quando
começaram a ingressar no
futebol elementos estranhos
à elite que ilôle já se estabelecera, náo houve nenhuma represália e declarou-se adepto da participação de todo o povo na prática do futebol, sem diferença de classes. Declarou Marcos Mendonça nunca haver sofrido uma penal idade e ter participado
dc mais dc duzentas partidas, onde obteve muitas
alegrias e tristezas. Falando sobre o Fluminense, salientou a importância dêste clube para o futebol brasileiro, dizendo, no entanto, que assim como de 1920
a 1924 o citado clube não
tem atualmente condições
de se tornar uma grande
equipe de futebol em virtude das limitações internas existentes. Em 1924,
Marcos Carneiro de Mendonça abandonou o futebol,
d e d i c ando-se à indústria
siderúrgica, onde seu grupo. Usina Esperança, íoi
pioneiro. É membro do
Instituto Histórico, sendo
autor dos seguintes livros:
O Intendente Câmara, O
Marquês de Pombal e o
Brasil, Primeira Mudança
da Capital do Braall, O
Marque» de Pombal e a
Unidade Brasileira, Do Arraiai da Mela Pataea à Falenda do Itamarati • A
Amazônia na Era PombaUna, O depoimento terminou com palavras elogiosas
de todos os presentes ao ar.
Marcos Carneiro de Mendonça, que agradeceu as
homenagens prestadas*

ASPI adverte
os locadores
com lei dura

Nina analisa
arrecadação
na Guanabara

CARREIRA
O autor do primeiro de"A História
poimento sobre
do Futebol Brasileiro" nasceu em Cataguases — M.
Gerais —, no ano de 1895,
tendo iniciado sua carreira esportiva em 1910 e cncerrando-a em 1924. Em
virtude das poucas condições físicas que possuía por
ter sido acometido, quando
jovem, de febre amarela.
Marcos escolheu a posição
de goleiro. Desde cedo procurou observar as falhas
dos
grandes
goleiros de
sua época ao mesmo tempo em que se preocupava
em corrigir, para sua íutura atuação, estas mesmas
em 1910
falhas. Estreou
pelo Haddock Lobo contra
o Fluminense tendo merecido as mais elogiosas criticas, lidas por éle durante o depoimento. Marcos
Mendonça jogou também
pelo América e pelo Fluminense tendo em 1911
atuado pela primeira vez
na seleção brasileira.

A Aliança de Solidariedade e Proteção aos Inquilinos está alertando os locadores para o que dispõe
o artigo 9." da Lei 1.521, de
1951, "de Economia Popular", que pune com cinco
dias a seis meses de prisão
o
proprietário de imóvel
que receber ou tentar receber aluguel superior ao permitido por lei.
PARCELAS
A ASPI lembra que o último
aumento de aluguel
concedido é de 35 por cento para locações antigas,
dividido em três parcelas:
11 por-cento nos meses rie
maio e junho, 12 por-cento
r.os meses de julho e agôsto e mais \2 por-cento de
setembro em diante, até o
advento de novo salário
mínimo. Nas locações contratadas após 25 de novembro de 1964, o aumento rio
aluguel foi de 25 por-cento, de uma só vez, cobrados
em maio do corrente ano.
A notn continua explicando que os inquilinos não
devem pagar despesas extrás de condomínio, como
mudança de ciclagem, consertos de bombas e elevarinres, pinturas externas ou
' nternas
desnecessárias,
obras de embelezamento ou
de valorização do imóvel. ,i
totalidade do imposto prodial. despesas de administração, honorário de sindicos, enfim, tudo aquilo que
não esteja previsto na Lei
do Inquilinato como sendo
sua obrigação. Tais cobranconclui,
constituem
ças,
contravenção prevista na
própria Lei 1.521.
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O deputado Nlnn lllbelro disfie, ontem, da tribuna da As•sembliMn "que nunca se arrecadou tanto nn Guanabara" e
criticou o govôrno Negrão dc
Lima, a quem atribui o mau
emprego dos novos recursos.
Exibindo dado» do Ministério
da Indústria e do Comércio,
revelou que houve aumento
Klobnl ria nrrtxodação e que o
ICM, contrariamente ao que
ocorreu nos demais Estados —
exceção rie Mato Grosso —
contribuiu para esse aumento.
Ainda dc acordo com a cxposição do vice-presidente da
Assembléia, u média mensal de
arrecadação do ICM, na Guanabara. em 1IMJ7, é de 24,2, enquanto essa média foi de 21,1
em 1!)C5 e de 21.0 no ano pasnado.
De um modo geral, houve
acréscimos na arrecadaç/io de
janeiro a junho déste «no, na
Guanabara. O quadro da urrecadacao,
apresentado
pelo
deputado Nina Ribeiro, indica
os seguintes totais mensais, em
cruzeiro» antigos: ¦1H.mi6.752.li6l
em janeiro déste ano. contra
2n.n03.M8.452 no mesmo niüs do
ano
em fevereiro
passado;
désle ano, a arrecadação caiu
ligeiramente: 48.5:i!).ni4.lnn contra 24.8D2.950.541 daquele més,
no ano passado;
em março
déste ano. foi de 61.5IW.!)30.02O
contra 34.772.1)95.111)11 desse més
cm 1EH16: cjrj abril, houve uma
queda razoável êste ano:
47.655.117.800, e que ainda não
impediu a superação (In eslatlslica do mesmo mês do ano
aTOT-MM-fil;
passado:
em
maio, désle uno a Guanabara
apurou
O5.007.il27.2O0,
contra
44.4117.056.330; junho foi de recordes: 56.086.5Ü5.20O êste ano
e 4S.20-.il_l.443 no ano passado.
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Chileno não
?ê pacto de
militares

CORREIO DA MANHA. Tôrçn-fe.rn,

13 de ogôsto do 1087

Peãrossian
qíuer construir
Legislativo

A «mbíUada «o Chll», no
W*> de Janeiro, desmente declnrncdci piibllcnda», ncstn ca*
pllsli • transmitidas por «Rón*
cin» tolográflcn» como dn sub«ocrclárlo dna nolnçfle» Kxlorlorw daquela pala, Oaear PI*
nochet, \i4bre a existência da
um pada militar entra Brasil
• Argentina.
Dl» a Embaixada que o ar.
Oscar Mnochet foi Interrogado
por Jornalistas para aaber ae o
Chile Ingressaria num pacto
com Brasil « Argentina. Pino*
chet reapondera, entlo, que
nío conhecia ¦ exlaténcia de
nm acordo militar entre Ar*
tentlna e Braall, acreacentando
que reiterava a oposição chlle*
»• * formação de umt Forca
InteramarioMi, dentro ou fora
dl OEA.
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CUIABÁ (Correspondente)
— O governador Pedro Ifcdrosslan determinou aos
secretários de Viaçfio •
Obnos Públicas e de Coordenação Econômica, para
que dêem absoluta prlórldade aos recursos orçamentários para as obras do paláclo do Legislativo.
O chefe do governo de
Mato Grosso disse que é
seu desejo entregar a obra
por ocasião dos festejos comemorativos do 25.° aniversário de fundação de
Cuiabá, a 8 de abril de ...
1989.
/
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O coordenador da Aliança no Brasil, Cícero Salles, tem confiança no futuro

Aliança para
TRIGO SOBE PREÇO
o Progresso
EM 20% PARA QUE
PRODUTOR MELHORE tem seis anos

COMÉRCIO ABERTO
AOS DOMINGOS É
APENAS UM ESTUDO
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ALIANÇA NÃO MUDA

só até dia 20 dftsfc
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Frisou que a majoração
dos preços do trigo nacional nao Importará em aumento do prece/ do pâo,
. macarrão on outro* produ! to* industrializado*, para o
consumidor, considerandose que a participação das
lavouras do País no consumo global é muito pe-'
quena, uma vez que a de- s carro Oo equipado que só falta falar!
manda nacional se situa
em torno de 3 milhões de
toneladas métricas anuais,
************** sendo o restante importado
de países tradicionalmente
fornecedores, como Estados
Unidos, Argentina e outros.

2.° Número
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Um COUGAR MERCURY
3.° Número
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commemspâra
os novos modelos
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4.° Número
Visita às espetaculares Instalações do salão - exposição,
de peças e oficinas.
**************

5.° Número
Experiência ao vivo com os
fabulosos equipamentos de
teste.

Faça seu
programa na

&

S.A.
CERTAC
Revendedor Ford.
na Guanabara!

Av. Brasil, 2021 • Fone: 28-882*7

A Organização dos Estados Americanos deu inicio
ás comemorações do 6.°
aniversário da Aliança para o Progresso, que transcorrerá dia 17, oferecendo
um coquetel aos representantes desta organização no
Brasil, entre eles o sr. Cícero Salles, diretor da Comissão Coordenadora da
Aliança. O ministro Van
Dyke, diretor da USAID no
Brasil, declarou na ocasião
que, no'futuro, a Aliança
para o Progresso deverá
ajudar o Brasil em projetos específicos de transporte, agricultura, saúde, educação e energia elétrica.
O ministro Van Dyke
afirmou ainda «jut os projetos ora em execução no
Brasil não deverão sofrer
qualquer mudança, sendo
que os critérios para ajuda
militar e econômica, isolados ou em conjunto, é materia que ainda será discútlda, em tempo oportuno,
pelas autoridades mais
Identificadas com o problema.
A Comissão Coordenadora da Aliança para o Progresso enviou a Washington pedido de confirmação
de uma ajuda substancial
ao Brasil, por parte do govêrno norte-americano, que
deverá ser confirmada no
dia 17 próximo.
A Aliança para o Pro.gresso, proposta pelo presidente Kennedy, depois do
lançamento pelo presidente
Juscelino Kubitschek da
Operação Pan-Americana,
e aprovada na Conferência
de Punta dei Este de 1961,
para ajudar o desenvolvimento industrial, tecnológico, educacional e social
dos países latino-americanos, já investiu na América
Latina cerca de 91 bilhões
de dólares, em projetos de
educação, saúde, agricultura, abastecimento de água,
construção de esgotos, esr
tradas etc. Dos países latino-americanos apenas
Cuba não está incluída nos
projetos da Aliança, por
haver sido excluída da
OEA na Conferência de
Punta dei Este, de 1961.

O superintendente da SUNAB, sr. Cravo Peixoto,
informou ontem que na sessão da Comissão Nacional
do Abastecimento (Sunabão) programada para a próxima sexta-feira, sob a presidência do ministro da
Fazenda, será aprovada portaria concedendo aumento
de cerca de 20 por-cento nos preços do trigo nacional da safra 1967-68, de forma a estimular os produtores tritícolas do Sul do País. Adiantou que, em
decorrência da elevação do nível de remuneração ao
plantador do cereal, deverá ocorrer aumento no volume da produção, que. das 200 mil toneladas atuais
passará, segundo esperam os órgãos oficiais, para
400 mil ou mais.
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Começa hoje o Julgamento
da cbnmndn nata dos comlin -Itnrcs, cujas cmpoilçôes
ainda ndo haviam .*-1 cl ¦ ouvldris pcia cem.....o ..icclonadora do II Festival Internadonal da Canrilo, cstando entre élcs Chico Biarque de Holanda, Dn:l Cnyml, Pixlnguinha, Capilm o
Marcos Vn!e. Já se sabe quo
cerca de 75 mú-lca". s5o conO Depar tamento de
Trânsito informou ontem
sideradas boa*), devendo o
que um novo projeto, em "" Jurl entrar na próxima sefase de planificação, deslomana na penúltima fase do
cará os coletivos que cnseus trabalhos.
tram na Rua Figueredo de
Magalhães para atingir o
E8THANGEIROS
Túnel Velho, para a Rua
Siqueira Campos por onde
O show 'ae apresentação
terão acesso. A Praça Serdas músicas nacionais cia-,zedêlo Corrêa deverá soElflcadas contará com a parírer uma redução de dois
tlcipação de diversos lntí:*metros e meio na parte que
pretes estrangeiros, que vifica para a Rua Hilário de
rão ao Bro*ll mais estão do
Gouveia, para que os ônique os demais. Alaln Bai-rlère, Mj.iíca Zcttcrlund, e
bus a contornem c sigam
o duo Oino Nepro estarão
pela Rua Siqueira Campos.
cantando r.a fase nacional
A nova operação, que deverá ser realizada quando
do Festival, e Paulo Miraky
•apresentara
a Secretaria de Obras Púsua Rapsódia
Brasileira, telta especialmenblicas der por terminada
te para a ocasião.
as obras naquele lagradouBruno Coquatrix, - diretor
ro acabando com o constante engarrafamento do
do Teatro Olymnia, de Paris, virá especialmente ao
tráfego na junção da Rua
Brasil durante o Festival
Figueredo de Magalhães
com a Avenida Nossa Separa com ratar artistas branhora de Copacabana.
sllelros que tomarão parte
no show que está preparando
Informou ainda o Deparsóbre noòo Pais, e que sevá
tamento de Trânsito que os
apresentado em toda a Eü600 novos guardas de trânropa. Quanto ao filme q-.ie
sito formados na Escola de
será rodado também em ouPolícia da Polícia Militar
tubro. üm Americano no
Festival, o sr. Augusto Marestarão, hoje, em atividade
zagão foi convidado a selena Zona Sul.
cionar 6 mora-; brasilei-as
para participar de seu e!enco. O filho de Grande Otalo, de 10 anos de idade, foi
escolhido para interpretar o
papel de "secretário" de
Quincey Jones, o ator principal.

Agentes do Departamento de Trânsito apreenderam, ontem, vários ônibus trafegando em situação irregular. Em alguns deles foram encontradas barras
de ferro e de madeira, debaixo dos bancos. Os motoristas disseram que essas barras serviam para testar
"conversar com
pneus e para
passageiros alterados".
O comandante Celso
Melo Franco, diretor do
Departamento de Trânsito,
enviou, ontem, minuta de
decreto ao governador Negrão de Lima, com o qual
pretende esclarecer as dúvidas existentes sôbre a
fiscalização de coletivos.
Declarou que espera que o
governador resolva com
quem deve ficar as vistorias dos ônibus.
.SINAIS .
O Corpo de Bombeiros
colocou ontem á disposição
do Departamento de Trânsito um carro Snorkel para
facilitar o conserto e instalação de novos sinais lumlnosos. O DT contava apenas com dois carros munidos de- escada para esta taref a.
Foi atendido, também
pela FUTREG, (Fundação
dos Terminais Rodoviários
do Estado da Guanabara),
que lhes cedeu duas viaturas equipadas de torre para
a execução de trabalhos de
recuperação de sinais luminosos, sem ocupar muito
espaço mesmo em ruas estrei tas.
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FISCAL DO TRÂNSITO Compositores
ACHA PORRETES EM conhecidos vão
seleção
ÔNIBUS APREENDIDOS hoje à

CARNE
Disse que, com vistas a
evitar agravamento no problema do alto custo da carne bovina, seguirá hoje
para a região pecuária de
Araçatuba o coronel César
Bondim da Graça, diretorgeral da autarquia, para
fazer o recenseamento dos
rebanhos em condições de
abate existentes na zona.
O tombamento será feito
mediante o preenchimento,
pelos próprios fazendeiros,
de um questionário sôbre
as disponibilidades de novilhos em cada fazenda, sob
pena de aplicação de sanções cominadas na legisla*
ção delegada que discipllna a intervenção estatal no
domínio econômico. O censo não objetiva qualquer
providência de desapropriação ou requisição imediata,
mas o conhecimento, pelo
Governo, das reais disponlbilidades de gado pronto
para abate na principal região de pecuária de corte
fornecedora dos mercados
consumidores do Rio e São
Paulo.

Novamente em cogita*
ções por parte de setores
da pecuária leiteira de Mlnas Gerais o novo aumen*
to dos preços do leite in
natara, nas vendas dos peeuaristas às cooperativas
ou -Usinas regionais e, con*
seqüentemente, aos entrepostos coissumldorea.
Acham os pecuaristas que,
devido á incidência do
ICM, não é interessante
que continue a vigorar os
preços atuais, a não ser que
o governo estadual concèda a isenção do tributo.
RENÚNCIA
BELO HORIZONTE (Sucursai) — O coronel José
Geraldo de Oliveira, delegado da SUNAB em Minas,
desistiu de sua renúncia ao
cargo, depois que recebeu
um telex da direção centrai do órgão, dando-lhe
plena liberdade e autoridade para agir. O ex-comandante da Policia Militar, no
governo do sr. Magalhães
Pinto, começou a administrar a SUNAB com todo o
ímpeto, mas em pouco foi
perdendo o entusiasmo por
reconhecer falhas insuperáveis de estrutura e falta
de condições para atender
aos compromissos assumidos. Co*n a sua confirmação no posto e promessa de
solucionar os problemas que
entravam o funcionamento
do órgão fiscalizador, espera o coronel que possa
realizar os seus planos. Hoje, a convite do coordenador da SUNAB para a região Centro-Oeste, sr. Armando Abreu, o coronel
José Geraldo vai participar de uma reunião no Rio,
ocasião que aproveitará
para apontar as falhas que,
no seu entender, dificultam
a atuação do órgão.

MAL DE NEWCASTLE JA
MATOU DEZ MIL AVES
O surto do mal de Newcasüe, que ameaça as aves da reglio de Jacarepaguá, pode ter
origens diversas e entre as cau«as mais prováveis, destacam
os técnicos do Departamento
«Je Veterinária da GB, a falta
de observação por parte dos
granjelros das prescrições rigorosas para a aplicação da vacina de Imunização contra o mal.
Dizem os veterinários que, na
maioria das vezes, por uma
questão econômica, os granjclrus dáo preferência ao método
do vacinação por via oral, calocando a vacina nos bebedouros, o que, além de diminuir o
trabalho, evita a aplicação da
mno-de-obra e o tempo de tra*
balho.
PEBIGOS
Tal método pode acarretar
conseqüências graves e que fo*
gera ao controle das autorida-

des e criadores: a ave, se lngerir pouca água, não assimila
a quantidade de vacina sufici«nto para a imunização ideal.
Pode ainda ocorrer que os bebedouros, ao receberem o calor
dò sol, neutralizem a eapacld*.
de de Imunização da vacina,
que para ser conservada tem
qne ser mantida em temperatura de S a 6 graus.
Outra causa apontada para
explicar o surto de Newcastle
em Jacarepaguá, é a lnobser*
vâncla dos criadores para com
o prazo de prescrição da vaclna ou ainda a má qualidade
do produto. Todas estas quêstoes estão sendo analisadas pelas autoridades sanitárias do
Estado, em colaboração com o
setor de veterinária dos laboratórios fabricantes das vacinas
e os granjeijps.
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Fazenda leva
inspetorias
aos bairros

O ministro da Indústria e do Comércio, general
Macedo Soares, ainda não tomou conhecimento do
problema de adoção do trabalho aos domingos e
feriados — foi o que informou, ontem, oficialmente,
sua assessoria de imprensa, esclarecendo que "não
há qualquer proposta do Ministério visando àquela
medida, pois o assunto está em estudo na Secretaria
de Comércio, em virtude de sugestão de órgãos empresariais".
Ao defender a medida, o
diretor do Clube dos Lojistas do Brasil, Waldemir
Santos, afirmou, ontem,
que "qualquer argumento
contrário ao funcionamento do comércio aos domingos visa tão-sòmente dividir empregados e patrões,
em prejuízo de uma classe
laboriosa e digna como é
a dos comerciários, para
atender a interesses de grupos dissociados da realida»
de nacional".
EMPREGADO LUCRA
Garante o líder empresarial "não ter o menor fundamento a alegação de que
o funcionamento aos domingos prejudicará os direitos dos comerciários",
frisando que "pelo contrario, trará benefícios aos
empregados, com a prática
do sistema de rodízio, proporcionando ainda o descanso durante um dia da
semana como compensação
a meio dia de trabalho dominical''.
Alega ainda que o
funcionamento aos domingos beneficiará consideravelmente o País, estimulando a produção, aumentando a arrecadação sôbre as
vendas e favorecendo, em
última análise, o próprio
povo". No momento em que
o Governo Costa e Silva
está empenhado em consolidar e promover o desenvolvimento econômico e so-

ciai do Pais — destacou —
é necessário que empregados e patrões encontrem
um denominador comum, o
que somente trará beneficios à coletividade".
Quanto âs alegações de
que os empregadores abusariam dos direitos trabalhistas dos empregados —
diz o líder empresarial —
mie n&o. tens' base p argujÈento, pois„o Governo dispõe de todos ot meios legais para fazer cumprir as
normas da Consolidação,
protegendo o comerciário
de toda e qualquer violação de seus direitos".
PATRÕES CONTRA
I

BELO HORIZONTE (Sucursai) — Patrões e empregados no comércio, em
Belo Horizonte.-manifestaram-se contrários à extensão do trabalho, nos sábados e domingos.
O Clube dos Diretores
Lojistas e a Federação dos
Comerciários não vêem sentido na dilatação do I horario, sob o argumento principal de que a tendência do
mundo é pela racionalização do trabalho, com esforço menor e resultado
maior. Os comerciários, cuja
entidade divulgou nota oficiai de protesto, consideram que a alteração cogitada ofende normas internacionais tradicionalmente
aceitas pelo Governo brasileiro.

ESG manda
Mangueira se
estagiários
reúne para
concurso de 63 para os EUA
A ala dos compositores da
Mangueira estará se renundo
hoje para estudar como fazer
a gravação das músicas que
prepararam para o II Concurso
de Músicas de Carnaval. Noel
Rosa de Oliveira e Zuzuca, do
Salgueiro, por sua vez, véo hoJe à Secretaria de Turismo pa*
ra Inscreverem suas músicas.
Zé Keti, JoSo Roberto Kelly,
Ismael Silva e Grande Otelo
também Já estão preparando
suas composições para o carnaval de 68.

Atendendo a .convite do Departamento de Defesa dos
EUA, seguirá amanhã em visita a organizações industriais
e militares daquele pais, uma
turma de 65 integrantes da
ESG, abrangendo 58 esctagiários do Curso Superior de
Guerra e 7 elementos do Corpo Permanente. A turma, que
viajará sob a direção do proprio comandante da Escola,
general Augusto Fragoso, compreende 31 civis e 34 militares.

Em prosseguimento ao programa de descentralização da
administração, iniciada com a
transferência para a rede tnn*
caria do recolhimento d» tributos feedrals, o diretor das
Rendas Internas, sr. Eleazar
Patrício da Silva, transferirá
as Inspetorias Fiscais para os
bairros ficando, no Palácio da
fazenda apenas a Inspetorla
corretpondente à zona do centro da cidade. Numa primeira
etapa, terá instalada, nos próxlmos dia», à "Rua Hermengar*
- da nò 131, a Inspetorla
de
Méler, segulndd-se a transfe*
rência das Inspetorias de Co*
pacabana e de Sáo CrlstôvSo.
As demali, sairão do Ministério tão logo sejam conseguidos
os locais para a sua instalação.
Segundo explicações dd sr.
Eleazar Patrício, "a retirada
das Inspetorias do Ministério,
além de proporcionar uma as*
sistência direta aos contribuin*
tes, objetiva, também, evitar a
grande perda dc tempo com a
locomoção dos contribuintes ou
dc seus prepostos para o cer.tro
da cidade, bem como dar condições para maior intercâmbio
entre a fiscalização e as ciassc3 produtoras".
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• AUDIOVISUAL
Nove semanas
Turmas: oito alunos
Duas horas diariamente
§)
ou três vèze: por se.
mana
Das 7 hs 22 horas
Ar Refrigerado

LABORATÓRIO ELETRÔNICO
DE LÍNGUAS
Avenida Copacabana, 1.226
— 3? andar

52991

SERÁ REALIDADE! |
Procure-nos, somente hoje, terça-feira, para um novo destino — DINHEIRO, não poderá nunca
mais limitar-lhe a VIDA.
Abrir-lhe-emos uma porta; a casa toda, para um trabalho devidamente CRIADOR. j
Grande vontade; boa aparência, farão o que falta.
I
AMBOS OS SEXOS.
I
Atenderemos hoje, no horário das 9h30min às 12 horas e das 14 às 18 horas, no HOTEL I
TROCADERO - Av. Atlântica, 2.064, procurar o Sr. DIMITER ou na Av. PRESIDENTE VARGAS, 435 li
— 16.° andar, falar com D.a LOURDES.
78521 ||
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CHOQUES AGITAM CHINA DE NORTE A SUL
ISRAEL AFIRMA QUE
MANTÉM CONQUISTAS
ATÉ ACORDO DE PAZ

HONG KONG e PEQUIM (Routori-FP-AP-ANSADPA-CM) — Rádios c jornais chineses admitiram
ontem, oficialmente, que partidários e adversários
de Mao Taé-tung lutam dcsespcradnmente errr» várias
partes do pais, em choques que vSo desde a cidade
sulista de Cantão até o porto nortista de Tsingtao.
97,-\'

MmmmmÊ ^i»a^i»aB^ jBffíMmTmIlftXfà
»ftMyii3>Vt;r^
'¦^^^mWmm&^mM

JERUSALÉM, DAMASCO e TELAVIVE (ReutersAP-FP-ANSA-DPA-CM) — Israel não tem qualquer
intenção de "barganhar" a posição conquistada por
tua vitória na guerra do Oriente Médio e manterá
as terras capturadas dos árabes' até uma solução
satisfatória de paz — declarou, ontem, o ministro do
Exterior Abb Eban, de Israel.
Em entrevista à imprensa de Telavive, Eban disseque Israel não aceitará qualquer retorno à situação
"ambígua, indeterminada", existente antes da
guerra
árabe-israelense. Por outro lado, celebrou-se ontem
em Jerusalém uma assembléia mundial de grandes
rabinos, que se declararam hostis a que Israel abandone a parte de Jerusalém que passou a ocupar.
Segundo os rabinos, Jcrusalóm faz parte do patrimônio
religioso Judeu e pertenço ao
povo judeu. Quanto A atual
viagem do presidente iugoslavo Joslp Tito as capitais /irabei, nSo deverá criar uma ráplda ou brilhante solução para o problema arábe-lsraelense,
segundo disseram em Damasco fontes bem Informadas.
O lider Iugoslavo voou para
Bagdá na noite de ontem, após
duas sessSea de conversações
com o regime Baath de extrama-esquerda que agora governa a Gíria.
NOVO MAPA
Em suas declarações de ontem, Aba Ebam acentuou também que "as declarações
de
terceiras expressando seus pon.
tos de vista não tém efeito sobre Israel".
Até que acordos diretos de
paz sejam feitos com os Estados Árabes, Israel
reconhece
apenas o "mapa do cessar fogo" — disse Eban.
Isto poderá ser alterado sòmente por acordos de paz, que
garantam estabilidade no Oriente Médio — acrescentou.
Tal acordo beneficiará os dois
lados em conflito. NSo poderá
haver qualquer acordo
pela
metade sobre questões básicas
a segurança
israeafetando
lense.

"Estamos dispostos a nos encontrar a qualquer momento
com oi governantes dos quatro
países árabes — Egito, Líbano,
Síria * Jordânia — para discutlr qualquer assunto entre
nós" — afirmou.

O presidente Tito, que se encontra em Bagdá, visitou antes de Damasco o Cairo, onde
suas conversações com o presidente Gamai Abdel Nasser
foram descritas pelas fontes 11.
fadas à delegação iugoslava
como "bem sucedidas mas náo
sensacionais".
As fontes disseram que uma
recepção mais fria era esperada dos sírios, mas as duas
delegações saíram sorrindo cordlalmente de suas primeiras
conversações domingo à noite,
realizadas nos jardins do Palácio Republicano.
A agencia de noticias síria
citou o chefe de Estado sírio
Nureddln Al-Atassl como tendo negado o fato de Tito ter
qualquer plano de paz que éle
estivesse tentando impor aos
árabes.
LADRÕES PRESOS

Se um estado amigo puder
criar condições ou unia situa.
çSo em que qualquer estado vizinho negocie conosco, isto se(á bem-vindo. Todavia não desejamos intermediários.
Eban se recusou a adiantar
os termos de Israel para um
acordo de paz, afirmando que
o governo os está discutindo.
"Há alguma sabedoria
em
deixar abertas todas as opções.
O fato central é que deverbos
ter fronteiras firmes" — disse
• ministro israelense.

Debray não
poderá fazer
sua defesa

Carmichael dá
novo nome
ao movimento

INSTALAÇÃO
Esclareceu
c
coronel que.
Juntamente com outros mem.
bros do Tribunal do sete, voará amanha para Oomlrt, centro petrolífero no Sudeste da
Bolívia, ondo Debray e os outros serão Julgados. O capitão
Raul Norllla, advogado mlll.
tar, será t, defensor de Debray,
siegundo Informou Guachalla,
•o dizer que os acusados que
náo têm advogados partículares são atendidos por advogados oficiai, como réus pobres.
TJm membro do Tribunal será
designado para estudar os provas, ouvir confissões e realizar
tarefas
outras
preliminares,
após o que começarão as seseões. Essas Investigações do relator da Corte tomarão uns
cinco dias, antes do Inicio dos
éepolmentot Judiciais.
GREVE DE FOME
Debray, que segundo se diz
estaria em greve de fome, depois de ser obrigado a usar
uniforme de presidiário, comparecerá ante a Corte em troJe civil, disse Guachalla. Scgundo a lei boliviana, um
acusado nto c considerado culpado até que seja condenado,
• nSo é obrigado a usar roupas de preso. TJm porta-voz
militar dissa que não teve notlclas sobre as informações de
Imprensa de que Debray recusava os alimentos desde sábodo, como protesto. Todavia,
o Diário de La Paz publicou
em
fotografias
ontem duas
que Debray aparece com um
uniforme listrado com grandes
letras "PB" no peito « nas costu. Outro porta-voz militar
disse Ignorur o que os letras
atgnlflcavom, porém supunha
<|ue «ram Iniciais de "Prisões
Bolivianas".
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TITO

Dois Jovens judeus foram os
autores do roubo da coroa de
ouro, de inestimável valor, desaparecida da Igreja do Santo
Scpulcro de Jerusalém, onde
adornava uma estátua da Virgem Maria, no dia 2 deste mès.
A coroa do século XVII havia
sido partida e arrancadas as
pedras preciosas nela incrustadas. mas a Policia informou
que poderá ser reparada. A
recuperação da jóia verificouse quando um joalheiro de
Telavive, que foi procurado pelos dois Jovens, que lhe propunham a compra de partes da
tlr-a e algumas pedras, chamou
os policiais <tae prenderam" os
ladrões.

LA PAZ (AP-CM) — O prealdente da Corta Militar que
Julgará Regia Debray disse ontem que o prisioneiro náo podera fazer si» própria defesa. O coronel do Exército Efraln Guachalla aduziu que o julgamento provavelmente comecará na próxima semana e durmrá cerca i\t um mès. Debray
enfrentará c Tribunal Juntamente com o argentino Ciro
Roberto Bustos e cinco bolivianos, e a lei estabelece que
os acusados estejam representados em juízo por um advogado, e qje permaneçam em
•silêncio com exceção apenos
do momento de responder As
perguntas dos Juizes. Perguntado sfibre se Debray havia expressado o desejo de defender-se, Ounchulla apenas respondeu que o acusado "terá
um advogado*'.
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HAVANA, MIAM! e LOS
ANGELES — (PP-ReutersO
ANSA-DPA-AP-CM) —
dlrieertte ne^ro norte.americano Slockely
Carmichael
anunciou que recomendará
mudar o nome do SNCC (Comltê de Coordenação dos Estudantes Não Violentes) pelo de Movimento Negro de
Libertação.
Numa das inúmeras entrevistas conTdídas sos Jornalistas desde sua checada a
Havana, no dia 25 de Julho
passado, para participar da
Conferência da OLAS, Carmichael acrescentou que 0
novo nome Influirá decisivamente na men*e doe afronorte-americanos para "a!cançarem
uma
concepção
mais ampla de lutar por sua
emancipação total".
Carmichael ressaltou que
a luta dos ne^TOs norte-americanos não está desligada
dt que realizam cs novos expiorados da Ásia, África ou
América Latina.
O paradeiro do advoeado
do Poder Necro Stokely Carmichael tornou-se um mistério ontem.
A agência cubana de rotlcias publicou uma entrevista
com êle, com data de ontem,
mas não deu indicações de
quando a entrevista fora feita, ou onde Carmichael estava agora.
Pontes de Havana disseram que partira a bordo de
um avião cubano para Mtidri e que o avião possívelmente seguiria para Praga.
Mas êle não foi localizado.
Ê possível que as fontes te.
nham dado informação falsa
para ocultar os planos de
Carmichael.
Seus amigos
disseram aos repórteres na
semana passada que não informariam quando o líder
negro Iria partir porque "não
vamos ajudar o Departamento de Estado a segui-lo".
Será lançada uma campanha em Cuba para pedir aos
Estados Unidos que não tomem nenhuma
represália
contra Stokely Carmichael,
como conseqüência das declarações que formulou recentemente em Havana.
Segundo a emissora de Havana, captada em Miaml,
um grande comício será reallzado sexta-feira na capital
cubana e lua finalidade seria — de acordo com o lo.
cutor — demonstrar a solidarledadp c!o
cubano
"para com a povo
população negra dos Estados Unidos contra a exploração e a dlscrlminação do -.'ovêrno imperiollsta nor.e americano".

PROPAGANDA
Tripulantes de navio divulgam propaganda

de Mao

no

EUA BOMBARDEIAM
VIETNAM JUNTO À
FRONTEIRA CHINESA
SAIGON, NOVA YORK, OTAWA, MOSCOU, WASHINGTON e HANÓI
(FP-Reuters-AP-ANSA-DPACM) — A aviação norte-americana levou a guerra
ontem a apenas 15 quilômetros da China, quando
ondas de aparelhos a jato saíram das nuvens de
chuva junto à fronteira sino-vietnamita para continuar os sistemáticos bombardeios de quatro dias das
linhas vitais de suprimento do Vietnam do Norte
com a China. Os aviões bombardearam pela segunda
vez Long Son, a cidade vietnamita mais próxima da
república chinesa, destruindo pontes ferroviárias de
derivação a apenas 800 metros de distância da ponta
Paul Doumer, construída há anos pelos franceses e
destruída sábado paios aviões norte-americanos.
Os bombardeios junto à
fronteira chinesa estão obtendo grande
repercussão
internacional, e o vice-presidente do Conselho de Ministro da URSS, Dimltry
S.
Polyansky, disse em
Otawa que "a situação internacional contém graves
perigos e poderia levar a
outra guerra mundial, cujo
monstruoso
não
caráter
apresenta
dúvidas
para
ninguém". O senador William Fulbright, presidente
da Comissão de Relações
Exteriores do Senado norteamericano,
classificou
o
bombardeio de "perigoso e
estúpido", enquanto o Neto
York Times afirma em editarial que Johnson, com
sua política "futil e perigosa, corre um risco que pode ser fatal'*. Observadores em Washington esclarecem que Johnson ordenou
"a
espetaintensificação
cular dos bombardeios como parte de uma ofensiva
psicológica para restabelecer seu prestigio e eontornar a acolhida pouco favorável da opinião norteamericana ao envio de reforços e ao aumento de 10
por-cento no Imposto de
Renda.
A Casa Branca, contudo,
declarou oficialmente que
"os
Estados Unidos não
buscam nenhuma extensão
do conflito", e que os bombardeios na fronteira chinesa não representam mudança da politica norteamericana e são considerados "elemento essencial de
nosso compromisso em relação ao Vietnam do Sul".
A posição do Governo foi
anoiada pelo ex-presidente
Eisenhower.
Por outro lado, noticiouse que uma delegação ecorio
do
nômica
Vietnam
Norte chegou a Moscou,
presidida pelo vice-presidente do Conselho, Lithanh
Nghi.
DESTRUIÇÃO
A região de Hanói e a
de Lang Son, pontos terduas
minais de uma das
vias férreas que unem o
Vietnam do Norte com a
China, foram objeto no espaço de três dias de irriportantes ataque aéreos.
Após a ponte Paul Doumer e a Ponte dos Rápidos,
chegou a vez d-o ent roncamento ferroviário dn Lang
Son, situado a 15 km da
fronteira chinesa e a 150 a
noroeste de Hanói, assim
como as instalações ferroviárias de outras estações
situadas do Delta de Lang,
que foram bombardeadas.
Esta via férrea foi objeto de diversos
ataques
aéreos durante os últimos
meses, mas a própria estação de Lang Son, tinha,
até agora, sido respeitada.
Por outro lado um balanço recente das vitórias
da defesa antiaérea nortevietnamita mostrou que a
região de Lang Son se caracterizava
pelos
poucos
aviões dos Estados Unidos
relação
com
derrubados em
os outros pontos atacados
ultimamente, o que leva a
pensar que a aviação norteamericana se aproximava
menos de Lang Son que de
outras regiões.
Esta via férrea entre Hanói — Lang Son, que continua na China na direção
de Nanning, da Província
de Kuan Si, importante se-

tor ferroviário onde se reunem vias férreas, estradas
de rodagem e linhas aéreas,
reveste-se de
importância
muito maior que a outra via
férrea que, partindo de Hanói, dirige-se para o nordeste do pais e atinge a
fronteira com a China em
Lai Chau, continuando dede
pois pela província
Yunnan até chegar a capital Yannanfu.
Esta parte do território
chinês, o Yunnan, encontra
ao Norte altas montanhas
tornam
difícil seu
que
acesso do resto da China e
a convertem numa espécie
~de
funil aberto somente
para o sul.
Esta é na realidade uma
das razões que obrigaram
os franceses a construírem
a via férrea para comerciar
com o Yunnan e atrair para Hanói e Haiphor.g, pelo
Vale do Rio Vermelho, tôda a sua produção econõmica.
COMBATES
Unidades do Vietcong
e da 101.» Divisão Aerotransportada norte-americana travaram duros combates ontem à noite a Sudoeste de Tam Ky, na região montanhosa que avança par,a o mar.
A partir da meia-noite,
os vietcongs e norte-victnamitas desfecharam vários ataques contra as pos:ções norte-americanas. O
primeiro combate
durou
seis horas, e, o segundo,
cinco horas. Entrou
em
ação a artilharia e a aviatendo
os atacantes se
ção,
retirado
deixando
trinta
cadáveres sobre o campo.
Foram esses os primeiros
combates da operação Bentom, ontem iniciada.
MAIS BOMBAS
Bombas de fragmentação,
de explosão imediata e de
explosão retardada, foram
lançadas pelos pilotos norte-americanos nos dias 11 e
12 de agosto sobre o distiito de Gia Lam, na periíeria de Hanói.
O jornal Thudo Hanói, do
Partido dos Trabalhadores
de Hanói, precisa que no
dia 11 de agosto, 45 minutos
depois da incursão,
bombas de fragmentação continuavam explodindo em um
setor de Gia Lam.
Houve 31 vitimas, entre
mortos e feridos, afirma o
jornal, que indica que as
bombas caíram sobre a localidade propriamente dita
de Gia Lam, ao longo da
rodovia número um.
Thudo Hanói indica em
seguida que no dia 12 de
agosto os aviões norte-americanos efetuaram três incursões sucessivas sobre um
dique do distrito de
Gia
Lam, lançando bombas de
bolas explosivas.
DA NANG DESTRUfDA
O equipamento da base
norte-americana
de
Da
Nang foi destruído em 70
por-cento em conseqüência
do ataque vietcong de 15
de julho, anunciou hoje a
agência
norte-vietnamita
de informação.
A mesma agência diz que
o inimigo teve 548 mortos
ou feridos, entre os quais
438 americanos, principalmente pilotos e mecânicos.
Acrescenta que sete milhões
de litros de combustível foram destruídos e 240 veiculos incendiados.
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OLAS: Chüe
espera ver
documentos
SANTIAGO DO CHILE e HAVANA
(AP-FP-Rcuters-ANSADPA-CM) — O ministro da Dafesa do Chile, Juan de Dlos
Carmona, afirmou em entreviata televlsada que o governo chileno tomará posição sfibre a
conferência da Organização LaUno-Amerlcana de Solldarlcdade tio logo conheça os textos
dos documentos aprovados na
reunião.
No México, o seerotárlo-geral
da ConfcdcraçSo dos Trabalhadores Mexicanos, Amador Robles Santlbanei, declarou qua
a reunião da OLAS não terá re"como o
percussão nos países,
nosso, em que a democracia é
plenamente rospeltada" Accntuou que no seu pais ns condições econômicas e sociais nfio
«So favoráveis a subversão.
REAÇÃO CHILENA
nlo
Fontes governamentais
Identificadas expressaram n posslbUldade do governo chileno
vir a adotar medidas contra 01
esquerdistas que participaram
da reunilo da OLAS, mas o
prorunclnmento do ministro da
Defesa foi considerado moderado pelos observadores.Os meios políticos de Snnf.v
gu, segundo a AP, acham que
as violentas críticas da OLAS
dirigidas contra o presidente
Edtinrdo Frei e a direção do
PDC chileno podem contribuir
pa-a o endurecimento da poslçãn do governo frente às orgrnbneSes que participaram da
cnterCnela, entre as quali os
partidos Comunista e Socialista.
COLÔMBIA
"Equivocados

estão os que
sonham que poderão separar,
nos do Partido Comunista da
Colômbia", afirma um documento emitido pelo "Estado-Mnlor
das Forças Armadas Revolucloné-lss Colombianas" dlstrlbufio
em Havana.
O documento condena duramente os ataques desfechados
pelos dlrlgontes do1 "Exército
Niclonal de Libertação Colomblano", na
revista mexicana
Slempra, contra a "exnerlmentrda direção" do Partido Comunista da Colômbia.
O comunicado, firmado por
Manuel Marulanda Velei e Jacobo y Pai em representação
das FARC, revela sua "surprêsa e lndlgniçSo" em face de
tais ataques.
"Comunistas
c FARC são a
mesma coisa... Os comunistas
somos os patriotas que mais
profundamente temos trabalhado no campo colombiano. Operamos jã com frentes gucrrlem oito províncias colomblanas e, graças a essa politica, o governo de Lleras Reslheiras

trepn teve que lançar a metade de seu Exército (25.000 homens) con'-a nós", dli também
o comunicada.
OUTRA REUNIÃO
De 4 a 11 de janeiro de 1968
será realizado o Congresso Cul.
tural de Havana, sob os ausplclos de 75 artistas, e lntelectuals esquerdistas de todo •
mundo. Os 75, que se encontram na capital
cubana
por
causa da inauguração do Salão
de Maio, publicaram um manl.
festo no qual declararam que
um dos objetivos do congresso
será discutir os problemas culturais nos países subdcsenvolvl.
dns.
"Numa

época
em
que na
Asla, na América Latina e na
África uma luta armada Joga
homens contra governos decididos a manter a dominação anacrônica de uma classe prlvlleglanada*'
os

— dli o manifesto

artistas

e

os

Intelectuais

têm que tomar partido dos homens lúcidos « corajosos".

O Dldrio do Povo «fIr-'
mou, em editorial de primeira página, qu» "um
vento de luta armada eopra em variai regiões da
China", • a Radio de Tslngtao indicou que ai lutai de
rua prosseguem nessa cldade. A emissora de Pequim informou que o Exército apoiou oa partidários
de Mao, ajudando-os a assumir o controle da provinda de Chlnghal.
CHOQUES
' A Rádio de Tsingtao lnformou que centenas de
trabalhadores usaram facas, machados e barras do
ferro em choques sangrentos na cidade e no porto.
NSo disse quando ocorreram os choques, mas admltiu que a produção fora seriamente danificada.
A Rádio indicou que aigumas organizações de massa «estão fortemente envolvidas em realizar guerras civis e levar a efeito
lutas pela força", desrespeitando Instruções de Mao
e leis do Estado, e ignorando abcrtamenle as dlretivas do Partido Comunista.
Tsingtao, uma cidade de
quase um milhão de habitantes, fica na província de
Shantung, onde Pequim assegurou anteriormente que
os antimaolst.is haviam sido
derrotados.
Viajantes regressando de
CantSo informaram sflbre
mais choques na cidade do.
sul da China e disseram
que a situação era tensa.
Um viajante afirmou que
ouviu tiros uma noite, e,
pela manhã, corpos .se estendiam nas ruas e pendlam de postes luminosos.
Houve muitos saques à

noite e as lojas fecharam
As 4 da tarde.
Outros viajantes trouxerum a confirmação de clioquês entre guardas vermelhos e trabalhadores num»
estação ferroviária do Cnn-"
tão, na sexta-feira.
Um grupo acrescentou
que mais de 20o pessoas fomm mortns e multas ficaram
feridas nn luta. Os
viajantes ¦ regressando do
Cnntão nrí semana passada
estimaram as batxns
em
nté 500, eom um deles dlzendo ter visto 20 corpos
caídos cm volta da estação.
A inquietação também
foi
Informada entre
os
trabalhadores na província
de Choklanj», na costa orlental. A radio Provincial de
Cheklang disse que os trabalhadores na área de Chinhua lançaram um ataque
violento contra maoístas e
unidades do exército a 3 de
agfisto. Não deu detalhes e
não mencionou quaisquer
baixas.
O jornal diário Hupeh,
advertiu os partidários, de
Máo em Wuhnn que tinham diante de il uma tarefa árdua e difícil.
A Rádio de Hupeh citou
um editorial no jornal como
tendo dito que os revolucionários em Wuhan esmagaram os ataques de maus
elementos, mas que o intmlgo realizaria contra-ata.
quês.
Wuhan, uma cidade lndustrial na China Central,
controlada
estaria
pelos
maoístas. segundo se acredita, após choques armados entre eles e os partidArios do chefe de Estado
Liu Shao-Chl, no mês passado.

JORNAL DIRIGE APELO
CONTRA LUTA ARMADA
"Um vento de luta armada sopra em várias regiões
da Chino" _ declarou ontem o Diário de Pequim,
em editorial Intitulado "Oue
todos se levantem contra o
uso das armas."
O editorial responsabüiza por ôsse "vento de vlo—
léncla" Liu Chao-chi
chamado o "Kruchev chinos" — e um "punhado de
olrlgentes, que, em diversas posições, obedecem á
Unha capitalista".
O órgão publica nes.*e
sertirio, e nela secunda vez,
a declaração do Comitê Revolucionário
de
Pequim,
datada de 14 de maio, que
proíbe, especialmente, todo
recurso à violência, sob nona de ser o responsável
srbmetido i Justiça naciona'.
O editorial faz um am*'o
as "mansas enganadas, sompre suscetíveis de ser perooadas, se voltarem a liriha de Mao Tse-tung'', a
íim de que renunciem no
emprego das armas e abnndonem as organizações que
recomendam esta forma de
combate.
Os distúrbios de provincia — a que faz alusão a
imprensa oficial — são denunciados em Pequim por
vários cartazes com letras
gigantescas.
Reapareceu
nova
uma
campanha de lemas contra
Tan Chen-lin, ministro da
acusado
de
Agricultura,
"chefiar distúrbios fomentados no Interior pelos camponeses".

Entre esses novos lemas,
alguns
também
atacam
Hsiao Hua, chefe do Dedo
Político
partamento
Kxércitoi em face de uma
"nova onda de atrocidades", cuja responsabilidade
lhe foi atribuída.
O correspondente de um
Informava
jornal japonês
que a mulher de Liu, Wang
Kuan-Mel, defendeu
seu
marido
em
autocrítica
apresentada à Guarda Vermelha.
Kuan-Mel admitiu que
Liu cometeu alguns enganos ao seguir a linha de
Mao, mns declarou que êle
não era um "contra-revolucionárlo1', dizia um cartaz
mural citado pelo correspondente Mainchi Shim, bum.
As acusações feitas por
um membro da revolução
cultural, segundo o qual Liu
era um "grande conspirador" e um "grande amblcioso", também são falsas,
disse Kuan-Mei.
Um outro oorrespondente. que não revelou sua fonte, declarou que o ministro
do Exterior da China, Chen
Yl, apresentou uma outra
autocrítica cm comício reallzado em Pequim, no último sábado, perante 10.000
pessoas.
Os jornalistas japoneses,
citando jornais murais, informaram que Chen Yl fora
declarado, recentemente, pelo Comitê Central do Partido correligionário de Mao.

EXÉRCITO INTERVÉM E
DA TODO APOIO A MAO
A rádio de Pequim declarou que o Exército desempenhou importante pano
estabelecimento
pel
do Conselho Revolucionario pró-Mao, anunciado na
de
Chinghai,
província
apoiando os revolucionarios e impedindo a "guerra
civil" entre as facções revolucionárias rivais.
Em outra transmissão, a
emissora revelou que os
chefes do Exército em Hupeli, Hunan, Kiangsi e Szechuan, bem como no Rio
Yang-Tse e na Mongólia
Interior, declararam esperar seguir em breve o
exemplo de Chinghai.
O Conselho de Chinghai
é chefiado pelo comandante militar do distrito, Liu
Hsien-Chuan. O novo grupo governante na provincia, segundo se informa,
aderiu ao princípio maolsta
de aliança tríplice reunindo o Exército, autoridades
do
PC,
revolucionários
(guardas vermelhos).
Trata-se do sétimo órgão
provisório de poder maolsta estabelecido nas regiões
chinesas dentro da revolução cultural.
Em Szechuan, onde segundo a agência de noticias de Formosa trava-se

uma guerra civil em larga
esca,la, o comandante militar Chang Kuo-Hua revêlou que foi criada uma comissão pnrn preparai- o estabelecinic-nto de um constlho
revolucionário,
segundo a rádio de Pequim.
Chang, ex-comandante da
região do Tibete, descrito
certa ocasião nos cartazes
murais de Pequim como
antimaoísta, declarou que
as unidades do Exército na
região apoiavam Mao.
A criação de um comitê
revolucionário na província
de Fsing-Aaipn, anunciada
no dia 12 de agosto, "levou-se a cabo depois de lutas encarniçadas", indica
uma
mensagem
dirigida
por êste comitê a Mao Tsétung.
Os autores do documento relatam as peripécias
ocorridas até que conquistaram o poder na provincia no dia 28 de janeiro.
E acrescentam: "Durante
nove dias e nove noites
defendemos as dependencias do jornal Tsing-Jlh
Pao e entoamos várias vêzes a canção com a cabeça
erguida, olhamos a estréia
solar e no fundo do nosso
coração pensamos em Mao
Tsé-tung..." (AFP).

Reunião de
igrejas hoje
em Creta
«ERAKLION (Creta), (Rauters.
ANSA-DPA-CM) — Repreitntan.
tes da mais da 200 Igreja» crlstis chegaram ontam am Herahllon, Crela, para um aneoniro
do Comltã Central do Conselho
Mundial dat Igrejas, qua terá
Inicio ínji.
Oi tópicos dn agenda da li
diai variam desde a pai mundlal, explosão
populacional e
fomel ate as relações entra as
Igreja» com ínfaise e«peolaI ao- •
bre o unidade cristã dentro do
espirito da rocente reunião en.
tre o Pnpii Paulo VI o o patrlarca Athonagoras, de Istambul.
O Vaticano enviou dota obiarvAdores dn Si-trctnrlado pelj
enquanto
a
Unidade Cristã,
Igreja Ortodoxa «atará representada pelo arcebispo Eugenlus, de Creta.
FrankUn Clark Fry, presidente da Igreja Luterana da América a presidente do Comitê,
presidirá a conferência qua é
preparatória para a assembléia
geral do Conselho, em Upsala,
nn Suécia, em Julho de 19*8.
O Conselho decidiu reunir-se
na cldade-pArto de Herakllon, lar
de 60.000 cretenies ortodoxos,
na Ilha grega egéla, após um
convite do arcebispo Athenagoras.
Entro o» preemlnentes saembros do Conselho, tomando parte ativa nas dlacmiOes, estarão
Eugene Blaka, secretárlo-geral
do Conselho • Lukaa Fliher,
diretor do Comitê da Fe «da'
Ordem.
O Patriarcado de Moscou está representado pelo arcebispo
Mcodemus, de Lenlngrado, *naltos
dlgnltárlos das
quanto
Igrejas ortodoxas representarão
o» patrlarcados de Alexandria.
Jerusalém, Antlóqula e Romt
nla.
O recém-elclto Arcebispo Pr'maj Jeronlmus, da Igreja Orlodoxa Grega, também estará presente.

Congoleses
protestam
contra belaas
KINSHASA e BRUXELAS
— (FP-Reuters-AP-ANSADPA-CM) — A Embaixada da Bélgica em Kinshasa foi saqueada ontem por
grande número de manlíestantes que quebraram
Buas janelas, invadiram o
prédio e incendiaram na
rua todo, o mobiliário da
reprèséhtáçfio diplomática
'.
belga. ';•
200.000
Quase
pessoas,
protestando contra as atividades dos mercenários
brancos no Congo Oriental,
ocuparam as Ruas de Kinshasa, queimando e saqueando prédios e carros de
propriedade de estrangeiros. Os manifestantes derrubaram uma grande estátua do falecido rei Alberto
I, da Bélgica, numa rua
importante, e cobriram-na
com uma bandeira preta.
Os manifestante*,
qursaquearam por completo ,-¦
embaixada belga, só se dispersaram quando o pre-idente Joseph Mobutu chepou ao local e pediu ordem, disseram as notíc-iis.
Em Bruxelas, o ministri
do Exterior em exercício.
Rnaat Van Fisinnde, entregou uma nota ao encarregado de Negócios congolê
"protestando enèrglcamente", contra o ataque à embaixada.
O Ministério do Exterior
belga disse que a polícia
de Kinshasa não fêz hadn
para Impedir o ataque a .
embaixada, da qual todo o
pessoal tinha sido anteriormente evacuado. Mas Mnbutu prometeu que tom"- ,
ria medidas para evitar inn
cidentes
semelhantes
futuro.

Brizola
desmente
guerrilha
MONTEVIDÉU
(FP-CM) "Trata-se uma Infâmia",
dr
clarou ontem Leonel Brizol.pra Montevidéu, ao responde:à acusação de adestrar e financiar guerrilheiros. Ao mesmo
tempo, funcionários do Ministério
do Interior uruguaio
afirmaram que os refugiados
brasileiros estão cumprindo
estritamente as normas do
asilo. De qualquer modo, <lccidiu abrir um inquérito para apurar a origem das informoções que determinaram a
acusação brasileira.
O chanceler uruguaio, Hcctor Luisi, por seu turno, declarou não saber "de absolutamente nada" quando interrogado «6bre se havia recebido alguma espécie de denrtncla.
Leonel Brizola declarou ao
jornal Eitra de Montevidéu
que o campo de treinamento
que se lhe atribui "é uma
trabalham aigranja onde
guns brasileiros para sobreviver" e que as autoridades
uruguaias sabem que ali não
se realiza nenhuma atividade
política e multo menos militar. Quanto à imputaçio de
financiar movimentos guerrilhelros, disse que as próprias
autoridades uruguaias eonhecem as dificuldades econfimicas pelas quais está atravéssando sua família.
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LEI DE ACIDENTES
TEM 102 EMENDAS
BRASÍLIA (Sucursal) —
Cento o cluns emendas foram apresentadas à ComisíSo Mista incumbida
de opinar sobre o projejeto do Governo que Integra o seguro contra acldentes de trabalho na
Previdência Social. A matérla terá sua apreciação
iniciada, na Comissão, no
próximo dia 23, às 22 horas, e será discutida em sessoes conjuntas do Coniresso, a partir do dia 4 de setembro próximo.
As emendas, em quase
sua totalidade, demonstram
elevado número de criticas
ao projeto do Governo,
cuja completa modlficaçSo
* pretendida em diversos
substitutivos. Ver iflca-se,
através da leitura das justi/lcativas das 102 emendas,
generalizada objeção à solução proposta pelo ministro Jarbas Passarinho,
apontada como levando em
pouca conta o próprio Interêsse do trabalhador.
EXPERIÊNCIA
Os srs. Campos Vergai,
Nicolau Tuma, Breno da
Silveira e Alceu de Carvalho apresentaram dois subsUtuUvos ao projeto constante apenas de dois artigos: no primeiro, declara
a realização obrigatória do
seguro através da Prevldéncia Social, nos termos
previstos pelo Decreto-lei
203, de 28-2-87, no artigo
segundo, dizendo que a lei
entrará em vigor na data
de sua publicação.
Essas proposições são
Justificadas pela imprestabilidade do projeto governamental, cujos erros em
grande número não permltiriam sua adequada correçfio. Por outro lado, afirma-se que o projeto do
Governo, além de representar um Intervencionismo
em desacordo com a atual
Constituição, e inoportuno
face à situação geral do
Pais, pouco se preocupa, na
realidade, com a situação
do trabalhador e, flnalmente, altera por completo situação regulamentada ainda este ano, sem que se tenha sequer dado tempo para que a legislação atual
fosse experimentada. Prisam os autores desses substitutivoa a conveniência de
"ser arerida e
provada, em
suas linhas básicas, a legislaçfio em vigor", bem como

Ex-combatente
quer emendar
lei do governo
BRASÍLIA (Sucursal) —
Vlnt« • novt amenas* foram
•praacntodaa «o projeto do Oovêrno que dlapAe sobre oa «combatentes da Segunda Querra Mundial, a maioria delaa patroelnada pe*» ôrgSos que representam os praclnhas, numa
demonstração de que a iniciatira do Governo contraria profundamenta os Interesses daquelea que serão atingidos pela
nova lei.
As emendas, quase todas, oblatiram manter benefícios atualmente existentes, preservando
disposições da conhecida "Lei
da Praia", ou estabelecer prazo
para o Inicio da vigência da
nova lei, a fim de qua nílo
sejam atingidos direitos daqueles que estlo em vias de se
beneficiar da legislação em
rigor.
DECISÃO
A comlse&o mista criada pava falar sobre esse projeto diaeutlrâ e votara o parecer do
relator, deputado Alipio CarTalho, em reunião programada
para o próximo dia 93, devendo o projeto entrar em discussão
• votação, em reunião conjunta do Congresso, a partir do
dia 31 do corrente mês.
Dez emendas foram oferecidas ao projeto que estabelece
normas para a fiscalização de
mercadorias estrangeiras, que
será votada pela Comissão Mista (relator deputado Hamilton
Prado), no dia 33, entrando
em discussão e votaç&o no pienárlo do Congresso no dia 30
do corrente mês. A maioria
das emendas apresentadas será,
sem dúvida, considerada preJudioada pelo relator, por visar beneficiar categorias de
servidores, especialmente a de
fiscal. aduaneiro, nSo se enquadrando, assim no objetivo
do proJe'o.
APOSENTADORIA
O Conselho Diretor do Departamento Nacional da Prevldêneia Social, através do ato
normativo :8, decidiu que as
chamadas zonas de guerra, consideradas por ocnsiSo da 2*
Guerra Mr.ndlal n5o são comparados a território Italiano,
para fim de concessão de aposentadorla tou 25 anos para os
ex.combatentes. Solicitou o ..
DNPS que o ministro do' Trabalho submeto ao parecer do
consultor-garal da República a
aplicação de tal resolução aos
empregados em empresas de
economia mista, por estar o fato suscitando dúvidas.
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HSE VAI AFASTAR
100 MÉDICOS POR
CAUSA DE HORÁRIO

J

insiste nas falha» "Insanavnls do projeto do Govêrno, que trará prejuízos
consideráveis ao trabalhador".
OBJETIVO DO
PROJETO
Outro ponto bastante salientado nas Justificativas
das emendas oferecidas perante a Comissão Mista, é
o fato de que o Governo. *o
tratar do problema, nfio lavou em conta ter sida a
questão objeto de decretolei que alterou profunda'
mente a legislação de Segurança de Acidente do
Trabalho, ainda este ano,
não se justificando nova
reviravolta sem que a legislaçfio em vigor tenha
sequer sido experimentada.
Realça-se, por outro lado, que o grande escopo do
Governo é a obtenção, para
a Previdência Social, dos
recursos que para ela canallzará com a estatização
do seguro, deixando de levar em conta o Interesse do
trabalhador. São aludidos
os erros e falhas incontáveis da Previdência Social,
manifestando-se o temor
de que o seguro contra acldente do trabalho venha, a
prazo curto, deixar de ser
garantia válida para o trabalhador,
esboroando-se
. na anarquia que desde
muito caracteriza a Previdêneia Social.
Afirma, por outro lado. a
maioria dos deputados que
a substituição do sistema
atual de Indenização pelo
de manutenção de salários
e de "pelo menos duvidosa
vantagem para o trabalhador".
AUTORES
O parlamentar que maior
número de emendas apresentou fol-o deputado Alceu de Carvalho, que encaminhou à comissão inclusive vários substitutivos
completos, reafirmando na
justificação de suas emendas considerar "inaproveitável o projeto do Govêrno, ante os seus erros, a começar pela sua inspiração
errônea. Também o sr.
Francisco Amaral apresentou diversas emendas, tôdas ei",, como as de autoria do sr. Alceu Carvalho,
no sentido de corrigir os
"erros fundamentais do
projeto".
Ambos defendem que a
"prudência manda
que,
pelo menos, se estabeleçam

etapas pára a nova experléncla", a fim de que nfio
redunde ela em problema
grava para o trabalhador.
A grande maioria das
emendss tem objetivo semelhante, pleiteando a aiteraçfio dos artigos mais
importantes do projeto.

O senador Catete Pinhelro é autor de três ou quatro emendas, com as quais
visa a incluir como acldente de trabalho os "neoplasmas ocupacionais, os turnores industriais", sendo de
sua autoria emenda que inclui também a «detenção e
triagem do câncer", entre
as finalidades do seguro.
O deputado Geraldo Freire, líder do Governo, aiterá a redação do artigo
10, a fim de que a multa
ali estabelecida em "dez
vezes o maior salário mlnimo vigente no Pais" passe a várias de "um. a dez"
desse salário. O mesmo parlamentar pretende modificar o artigo 17, a fim de
que se permita a realização, na zona rural, de seguro contra acidente do
trabalho sob forma grupai,
através de cooperativas,
sindicatos ou outras entidades semelhantes, medlante apólice coletiva.
EXTENSÃO
Diversas emendas objetivam amparar pessoal que
atualmente trabalha com
seguro de acidentes do trabalho, tornando-os servidores automáticos do Departamento de Acidente do
Trabalho do INPS, havendo uma, de autoria do
deputado Marcos Kertzmann, que ampara os empregados que trabalham
¦nos empregos em liquidação e que se encontram
nesse regime por força de
disposição governamental".
Emendas estabelecendo prazo de três anos para
a concretização da obrigatoriedade do seguro pela
Previdência Social foram
apresentadas pelo deputado
Raimundo de Brito, que
procura, também, dar amparo às pessoas que atualmente trabalham no ramo,
especialmente os iorretores
de seguros. I
Finalmente, há emenda
do senador Guido Mondin,
determinando qut a nova
lei só entrará em vigência
a partir de 1-1-1968.

A diretoria do Sindicato dos Comerciários da
Guanabara endereçou ofício ao ministro do Trabalho
solicitando que aquela autoridade determine a
realizaçao de estudos sobre a viabilidade de ser concedida
ao empregado, quando se aposentar, uma indenização.
Sugere que o custeio de um Fundo Especial destinado a tal medida seja feito através o
gravame de
alguns artigos de natureza frívola ou dispensável
pela tributação sobre os jogos de azar, no caso da
regulamentação do jogo, ou ainda através
de um
desconto sobre as folhas de
pagamento, a exemplo
do salano-familia. -

Afirma o documento que
é notório o fato de que os
empregados quando se
aposentam abandonam um
cabedal de atividades sem
que lhes seja ressarcida
por tão longo período
de produtividade nenhuma indenização. Nada mais
injusto, portanto, que tornar letra morta tantos anos
de serviço fecundo em favor de uma ou várias orgar.izações, em benefício das
quais o aposentado deu o
melhor de seus esforços.
Aposentado, o trabalhador
passa necessidades, dadas as
quantias ridículas que lhes
são conferidas pela Previdêneia Social, com reajustamentos hipotéticos e mi-

Atrasado leva
procurador do
SAPS ao STF
BRASÍLIA (Sucursal) «— Os
procuradores ^Jo extinto SAPS
em Brasília nio conseguiram
até hoje receber os seus ven-*
cimentes em atraso. Nem mesmo a diferença de venetmentos e vantagens, deferida em
mandado de segurança pelo Supremo Tribunal Federal, em setembro de 1963, foi paga. Denunciando a anomalia, os servidores prejudicados dirigiramse à Suprema Corte, em março
deste ano, mas o ministro Djacl Falcão, ante a informação
de que "o pagamento estava
sendo providenciado", conslderou prejudicada a iniciativa dos
impetrantes.
Não recebendo, os procuradores renovaram ontem a denúncia ao presidente do STF, em
petição que menciona e nome
do atual dirigente da autarquia, almirante Borls Markenson.

ssa^UsTasfl

AMPARO

COMERCIÃRIO QUER
TER INDENIZAÇÃO
QUANDO APOSENTADO

JUSTIFICATIVA
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mCOMPATmiIJDADE
Diretor do HSE disse que incompatibilidade efe horário é
que afastará médico

A Associação dos Alcoólicos
Anônimos promove uma reunião
publica para o dia 38, às
19h30mln, no auditório do Minlstério da Educação e Cultura,
sobre o tema "Alcoólicos anfl.
nlmos, medicina e psicologia",
quando dlssertarão um médico,
uma professróa de psicologia,
uma assistente social, duas esposas de alcoólatras e
dois
membtos da AAA.
Serão debatidos problemas
em torno da recuperação das
pessoas que padecem dos males provocados pelo alcoolismo
crônico, resguardando-se o anonimato, por motivos óbvios.
A As'oclação fêi imprimir
um folheto Intitulado Dois passos, contendo úteis conselhos
para as pessoas que aspiram
curar-se do vicio da embrlasuei.

INCOMPATIBILIDADE
Explicando o caso, o diretor Silvio Moreira dtou
exemplos de colegas que,
no horário em que deveriam prestar serviços no
hospital, faltavam e saiam
para outro Instituto ou
Faculdade de Medicina.
"Quero deixar claro
que a
medida não é isolada, já
atingiu diversos outros
hospitais, e qualquer um
pode acumular, mas desde que haja compatibilidade de horário, e isto diz o
decreto", afirmou.
O decreto n.° 57.825, no
seu artigo 8.°, diz: "Não
será admitida a prestação
de serviços avulsos por
funcionários sujeitos a regime'de tempo integral ou
que seja ocupante de dois
cargos em regime de
acumulação remunerada".
O decreto atinge o funcionaltsmo em geral, e no ca-'
so do HSE, cerca de 120
estão acumulando incompatlvelmente, dentre eles
os 100 médicos. O diretor
do HSE já comunicou ao
presidente do IPASE e
ambos aguardam o final
do preenchimento das de-

clarações daqueles que nio
o fizeram logo após a publlcação do decreto.
REORGANIZAÇÃO
O HSE passa por uma
fase de completa reorganlzaçfio, sendo o problema
mais grave a área do antigo Departamento de Criminalístlca do Estado, já
pedida ao IBC, que fundona com seu prédio em parte daquela área. Vários setores' serão ampliados eom
essa medida: Fisioterapia,
Urologia, Protologia, Farmacia Industrial, Serviços
Sociais e instalação de residências para os médicos.
O Centro Cirúrgico qüe
funciona atualmente no
10.° andar, com 23 salas,
podendo realizar igual número de operações simultâneamente, atendendo 55
a 60 casos diários, vai ser
centralizado no 11.° andar,
aproveitando as 15 salas
distribuídas por todo o
hospital na construção de
novos leitos. Estão sendo
concluídas as pinturas externa e interna e a remodelação, ainda este mês, da
10 copas.
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Aumento do
funcionalismo
só sai em 68
A Assessorla ds Imprensa do
Ministério do Planejamento
distribuiu comunicado, ontem,
negando autenticidade i iníormaçSo que atribui ao ministro
Rélio Beltrão o anúncio de que
o funcionalismo federal "poderia ter o seu aumento ainda
.este ano".
Segundo o comunicado, "a
única declaração feita pelo mlnistro sobre o aumento do funcion&ltsmo foi em um programa da televisão, em Recife, na
TV-Jornal do Comércio, ressondando * uma pergunta do
•ntreriatador que indagar» sa
haveria sramstrto pana o funcionalUmo federal, • quando e em
que porcentagem seria esse aumento-, ao que o ministro respondeu:
— O funcionalismo, como
qualquer outra classe, tem dl.
relto a um «ajustamento salarlal. O Governo vai começar
a discutir o assunto, possívelmente, ainda no fim deste ano
ou no Inicio de 1968, pois essa
e a época em que a questão costuma entrar em pauta. Quanto
ao percentual do aumento, na.
turalmente que éle será em bases idênticas i da correção salarlal feita para as demais elasses de trabalhadores.

BNH financia
325 casas:
Pernambuco

O Banco Nacional da Hanúsculos, que não acompanham a alta do custo de bitação concedeu financiamento de 325 casas desti?ida.
- SEM DESCANSO
nadas a operários-inquiliDevido a tal, 90% dos ¦ nos da Fiação de Tecidos
trabalhadores aposentados de Goiana, em Pernambuco, numa operação que
voltam a trabalhar para
totaliza NCr$ 1 milhão, sepoder subsistir, tornandogundo informou ontem o
se, por conseguinte, a aposentadoria um simples diretor daquela empresa,
sr. Nelson Albino Pimencomplemento do salário,
tel.
uma utopia que pouco reUma indústria doméstica
presente para o empregado. Aposentado e trabade tecidos — plano inicial
lhando, este é o dilema do para vinte famílias que foempregado, para não mor- ram agrupadas em
cooperarer de fome. Não será êstiva — está funcionando
te, contudo, o sentido técnico da Previdência Social junto àquela fábrica, iníorem todo o mundo, já que mou aihda
o industrial, dea aposentadoria, para o hoclarando que a adoção do
mem de idade, deve significar repouso permanente, plano elevou a renda indiapós longos anos de tra- vidual para uma faixa de
balho.
80 a 120 cruzeiros novos
enquanto o salário mínimo
da região é de NCr$ 67,00.

Alcoolismo
será debatido
em público

Cerca de 100 médicos do Hospital dos Servidores
do Estado vão ser afastados por incompatibilidade de
horário nos cargos que acumulam, declarou ontem
o diretor do hospital, sr. Silvio Moreira, falando a
respeito das diversas reclamações de médicos ao tomarem conhecimento da determinação,
A medida já atingiu também os hospitais dos
bancários, comerciários, industriárlos e o do Câncer,
e baseia-se no Decreto 57.825 de 16 de fevereiro de
1986, que prevê acumulação de cargos médicos. Informou o diretor do HSE que muitos deles fizeram
a declaração de que acumulam e "vai haver apenas
certo prejuízo inicial no atendimento,
principalmente
na seção de Ortopedia".

Encomendados
à Verolme
os maiores petroleiros
do mundo:
240.000 toneladas dw!
A Verolme United SJiipyard, de Rotferdam (associada à Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil S/A), acaba de receber da Esso International a encomenda de dois superpetroleiros, com 240.000 toneladas dead weighf e 518
metros de comprimento cada um, até agora os maiores navios de uma só hélice
do mundo, em vias de construção.
Outros três navios iguais foram simultaneamente encomendados è A. 6.
Weser, de Bremen, que forma com Verolme e com a Cammel Laird, da Ingla"Dorchesfer
terra, o consórcio conhecido como
Club".
Sáo encomendas como esta que definem a capddade e o vulto de
uma empresa. E a Verolme orgulha-se de colocar todo este potencial a serviço
não só do intercâmbio entre as nações, como também empregá-lo em favor do
crescente desenvolvimento da indústria de construção naval brasileira, através
de seus estaleiros em Angra dos Reis.

Verolme
ESTALEIROS REUNIDOS DO BRASIL S/A

NOVAS! REVOLUCIONÁRIAS!
BATERIAS COM SEPARADORES
MICROPOL, DURAM O DOBRO
Grande noticia para a sua economia: as novas baterias da
Prest-O-Lite, com separadores de PVC microporoso Micropol
duram o dobro, rendem o dobro. Mais força por mais tempo.
Maior tempo de estocagem para as baterias "sêco-carregadas". Dupla vida*, duplo rendimento, com as baterias que
levam as marcas

CAP0L, ELETRAC, AMPLUS
ou PREST-O-LITE

Cta. Aeumuladorea
Prest-Q-Lite

* Garantidas por 12 meses contra defeitos de fabricação à venda em sua cidade, nos
melhores postos de serviço
mas construídas para durar muitíssimo mais. Experimente! e auto-elétricos
autorizados
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DUPLICATA1 FISCAL
Finalmente, depois de me*
ses de estudos e discussões,
o Governo federal resolveu
baixar decreto-lei instituindo
a duplicata fiscal que há
muito vinha sendo pleiteada
pela livre iniciativa. Segundo
o referido ato, a duplicata fis*
cál, além de observar as disposições da Lei n.° 187, de
,19 de janeiro de 1936, com
as alterações do Decreto-lei
n.° 265, de 28 de fevereiro
de 1967, deverá ter as seguintes. características básicas: equivalência ao valor
do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido na
transação, sendo facultado
que abranja também, na existência de regulamento esta*
dual próprio, o valor do Im' posto i sobre Circulação de
Mercadorias; emissão obrigatôriá rias vendas a prazo superior a 30 dias e facultativa
nas transações inferiores a
este limite de tempo; vencimento máximo de 45 dias;
inegociabilidade e protesto
' obrigatório, pelo emitente ou
banco encarregado da cobranca, caso não resgatada
até 10 dias de seu vencimento.
As características básicas
da duplicata fiscal talvez não
sejam suficientes para aqui. latar a sua importância. Para
tanto, faz-se necessário um
ligeiro retrospecto. Assim é
que, antes do Decreto-lei número 326, de 8 de maio passado, o Imposto sobre Produtos Industrializados — que
substituiu o Imposto de Consumo — era devido pelo prodütqr em prazo limitado e inferior ao de resgate de suas
transações, na maioria das
vezes efetuadas a prazos entre 90 e 120 dias. Nestas condições, os setores produtivos
tinham obrigatoriamente de
mobilizar um capital de giro
para atendimento da rotação
dos negócios e dos encargos
fiscais. Como a política creditícia vinha orientando-se no
sentido de comprimir os limites de financiamento para
evitar a inflação dè demanda, o custo do dinheiro elevou-se substancialmente e lògicamente transferiu-se para
o custo de produção, gerando um curioso paradoxo: na
medida que o Governo federal procurava racionalizar,

através da Reforma Tributaria, os impostos e dar-lhes
um sentido econômico, o me*
canismo vigente forçava uma
alta que Ia de encontro ao
próprio objetivo de estabilizar os preços pela redução
da demanda.

Reexaminada a política
econômica federal, admitiu*
se que o combate à infla*
ção tinha de ser feito pela
via dos custos. E, entre esses,
destacava-se, por sua ponde*
ração e expressão, o encargo
financeiro para manutenção
do capital de giro. Depois de
tomadas as primeiras medi*
das para redução da taxa geral de juros, o Governo federal, através do Decreto-lei
n.° 326, permitiu duas outras
da maior importância para
reforço do capital de giro das
empresas: parcelamento do
pagamento dos débitos atra*
sados em até 36 prestações
mensais e recolhimento do
Imposto sobre Produtos Industrializados no prazo mé*
dio de 60 dias após a operação tributada, o que significou, na prática, uma conces*
são de 30 dias adicionais per*
mitindo aumentar, sem quaisquer ônus, o capital de giro
das empresas.
Mesmo assim essas vantagens não davam ao capital de
giro das empresas a necessária flexibilidade para eliminar o peso da carga tributaria. Isto porque sendo praxe
vigente serem essas transações efetuadas em prazos superiores a 90 dias, e como o
produtor tem 60 dias para
recolhimento do Imposto sôbre Produtos Industrializados, ficava êle a descoberto nesse espaço de tempo
e era obrigado a desfalcar
o seu capital de giro, ou
pressionar o sistema creditício para fazer frente
aos compromissos com o Tesouro Nacional, gerando, assim, condições de encarecimento dos seus custos financeiros e, portanto, dos seus
custos de produção e preços
de venda. Com a criação da
duplicata fiscal, o industrial
está, a partir de 1.° de 'Outubro, em condições de receber
o imposto devido em prazo

inferior ao que tem pan re*
colher seus tributos ao Te*
souro.

Se a questão, porém, ae
apresenta resolvida para a in*
dústria e, talvez,, mesmo, pa*
ra o comércio por atacado,
náo deixa de conter alguns
problemas de importância
para a pequena e média em*
presas, particularmente as
que transacionam a prazos
curtos e cuja rotaçlo de ca*
pitai não lhes permite operar
nas bases de financiamento
bancário obtidas pelas de
maior porte; notadamente
quando se considera a possi*
bilidade de a duplicata fiscal
abranger o ICM. £ possível,
contudo, que com a vigência
do mecanismo sejam intro*
duzidas modificações que
possibilitem a todas as em*
presas valer-se do mecanls*
mo instituído pela duplicata
fiscal.
Registre-se, finalmente, que
estabelecendo ser a duplicata
fiscal inegociável, o Governo
federal limitou a pressão sóbre o sistema creditício. Isto
porque, estipulando o prazo
de 45 dias para vencimento
da mesma e devendo o tribu*
to ser recolhido em prazo de
60 dias contados da data da
transação sobre a qual foi
emitida a duplicata, não haveria razão para permitir
uma indevida antecipação de
recursos. Em outras palavras,
dissociada na duplicata a carga tributária da operação
de venda propriamente dita,
haverá maior margem de financiamento para as legitimas atividades produtivas
que têm, ainda em contrapartida, todos os benefícios para
seu capital de giro decorrentes das disposições do Decre*
to-lei n.° 326 e da instituição
da duplicata fiscal.
Esperamos, agora, que com
a redução do custo médio dos
financiamentos, os preços se
estabilizem ou pelo menos
cresçam menos rapidamente
do que até agora, pois, certamente, o Governo federal
estará atento para que essas
vantagens yjhão sirvam para
inflar lucros ou compensar
notórias condições de improdutividade.

LIÇÃO
O reformismo da ARENA,
empLamente divulgado pelas lideranças do Partido, tinha objetivo modesto. Visava a restringir o direito de o Executivo legislar por decreto-lei em materia econômico-financeira (uma
minoria desejava estender essa
restrição a alguns temas de segurança nacional). Para dar
configuração a êsse reformismo
institucional, também apelidado
de afirmação parlamentar, personalidades respeitáveis, como o
sr. Carvalho Pinto, imaginaram
um* Lei Complementar. Para
fazer jus aos novos podêres, a
ARENA adotou em massa a tese
inconstitucional do projeto de
resolução para garantir ao sr.
Pedro Aleixo a presidência do
Congresso. Nada feito. O Executivo ontem fêz saber que não
admitirá a limitação de sua competência constitucional de legislar por decreto-lei sobre materias econômico-financeiras e de
segurança nacional. Especificamente, repeliu a idéia de uma
lei complementar com êsse objetivo. A reforma pretendida pela
ARENA é uma coisa natirnorta,
demonstrando mais uma vez que
o preço da subserviência é z continuidade da subserviência.

ETAPAS
O marechal Costa e Silva ficou multo mal impressionado
com a existência de 100 mil ir."''
¦-'¦ , rrn Kcrife e
pretei
rór em prática um vasto plar, ¦
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aparentemente
Embora
¦em relaclo, • política exterior da Akmanha Ocldental, elaborada pelo govêrno da grande coalizão,
• certos fenômenos de ordem econômica, como a
projetada fusão da Vereiniote r,lektrizitats u n d
Bergwirks A. G, (Vetxi) c
da GeltenWrchen, tornando possível a criação de
um grupo petrolífero independente dos monopólios
americanos tem entre sl
uma rclaçíio intrínseca e
representam a afirmação
de interesses nacionais e
europeus, perante uma superpotência absorvente e
com pretensões a hegemonia mundial.
A renovação da política
exterior alemã, sob a res.
ponsabilidade de Kiesinger e o impulso de Brandt,
é um fato positivo no que
respeita i tentativa dc
aproximação com os paises
do Leste.
Esta política é lrreversfvel, e no caso de serem
restabelecidas as relações
com Belgrado, depois do
corte por ter Belgrado reconhecido, com mais quL
xotlsmo do que necesslda.
de, o governo de Ulbricht,
teremos, de todas as manelras, uma revisSo da Doutrina Hallstein, instrumento diplomático e político
talvez útil e defensável
numa etapa histórica, hoje
mais prejudicial do que
útil a Bonn e & unidade
da Europa.
Mas o fundo do problema não está nas relações
com Belgrado nem com
Bucareste, mas com Varsóvia, no que respeita aos
paises socialistas europeus.
ConsUtul sem dúvida um
êxito a visita de Brandt à
Romênia e o restabelecimento de relações entre
Bonn e Bucareste.
Mas evidentemente, trata-se de um êxito que não
é decisivo pois a Romênia
devido à ocupação soviética da Bessarábia, e à politica de COMECON, prejudicial aos seus interesses e
mesmo à sua soberania, resolveu adotar uma política
não apenas divergente mas
contrária a Moscou, expiorando, em seu beneficio, as
contradições do campo socialista c realizando uma
aproximação
sistemática,
proteiíorme e polivalcnte,
com grupos, entidades e as
nações mais importantes do
mundo ocidental.
Complementa r m e n t e,
através, de Estados já de
uma outra ordem de gran-

Alemanha e Europa
Paulo de Castro
deza, mas aliados dos grandes centros e forcas de comando no Ocidente, pretende consolidar em outros
niveis a mesma política, e
conhecendo fios InUmos du
uma certa contextura.
Ccausescu, Maurer e Maneseu adotaram em .nomo
da Romênia posição ambigua calculada e calculista
na crise do Oriente Médio.
Assim, na política da Romênie, que saiu do um
dogmatlsmo tutelado para
um emplrismo em zlguezague, há aspectos negativos,
ou prejudiciais ao terceiro
mundo e há outros certos,
entre estes o estabelecimento de relações dlplomáticas com Bonn, úteis aos
dois paises e sem qualquer
prejuízo para a Europa,
sendo com toda a evidência
o caminho a seguir por
outros Estados socialistas.
Deve, contudo, considerar-se que não é a lndependência em face de Moscou que em qualquer momento pode considerar-se
negativa, mas não saber,
em regime de independência, encontrar em todos
os casos, e principalmente
tratando-se do terceiro
mundo, a atitude de um
pais socialista. Mas no caso
da Alemanha, como aliás
ao manter relações com a
Albânia, a Iugoslávia e China, tem Bucareste seguido
o bom caminho e não o
poderia adotar, abrangendo simultaneamente a todos esses paises, sem uma
posição independente em
face de Moscou, e bem assim, seria desnecessário dizê-lo, em face de Pequim.
Mas a Romênia não •
decisiva para a realização
de uma política de aproximação cabal e incontestável da Alemanha com o
Leste europeu, sendo necessário ir ao coração do
problema, ou seja, tentar
uma efetiva política de cooperação em bases profundas, e humanamente renovada com a Polônia. O
governo atual da Alemãnha deseja sinceramente
isto e não quer partir da
sua política no Leste para
qualquer atividade, mesmo
de ordem apenas diplomatica, contra a União Soviética. Kiesinger. a 15 de junho, disse no Bundestag
que jamais alimentou a esperança "Insensata" de estimular os paises do Leste

contra Moscou, Isto é, de
"semear qualquer desunido
no campo socialista". Isto
é verdade e importante
Importante também ó quo
na sua declaração, quando
assumiu a chefia do govêrno, Kiesinger, ao contrário
dc todos os seus predecessores, não tenha maneionado as fronteiras do 1937.
Isto nos leva ao fundo do
problema, o problema das
fronteiras, à Unha OderNcissc, cujo rcconheclmcnto terá de verificar-se,
mais tarde ou mais cedo,
e só a partir dai podendo
empreender-se uma verdadeirn aproximação com
a Polônia.
tste é um problema do
governo de Bonn como representante exclusivo do
povo alemão e não de outros governos ou personalidades, por maior respclto que mereçam, neste caso o general De Gaulle,
cuja opinião sobre este
problema nos parece realista, sendo contudo legitimo esperar que, na sua
próxima visita a Varsóvio,
em setembro, mantenha
discreta atitude sobre esta
questão, pois suas relações
com o governo de Kiesinger aão excelentes e dcvem, no interesse da Europa, ser mantidas em aito nível.
O sentido político e filosófieo, em geral, do governo
da grande coalizão é de uma
racionalização dos problemas europeus e da reaflrmação, em termos concretos,
da sua independência em
face de aliados, aem negar
alianças, mas estabelecendo limites ditados pela soberanla nacional. Ós amlgos de uma Europa independente devem apoiar esta
política e ao mesmo tempo
dar-lhe seu estimulo para
que o esforço de aproximação da Alemanha em relação à Polônia, vá tão longe
como possível, devendo para isto ser estudado efetlvãmente, para solução, o
problema da linha OderNeisse.
Mas os amigos da Europa, como entidade indepen*
dente de Moscou e Washington, têm, por outro lado,
de dizer claramente que o
reconhecimento do govêrno de Ulbricht seria funesto para o futuro dessa independência, não por ser
um governo socialista, mas
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por sar um governo Utere,
atalinlsta, Instrumento da
política soviética,* nto expressão de um Estado independente, i Precisamente
o reconhecimento da linha
Oder-Nelssc, por Bonn, sir
nlflca uma possibilidade de
Bonn se aproximar declslvãmente do Varsóvia e,
também, do Varsóvia conseguir uma maior autonomia de Moscou.
Com isto nfio desejamos
más relações entre Varsóvia e Moscpu mas um mundo onde a moderna teoria
da vassalagtm, isto i, da
interdependência,
famosa
sefa quebrada, em favor do
um regresso à independência nacional, a única realldade a partir da qual é
possível conceber soberanamente relações Internadonais, isto é, sem pólos hegemônlcos, econômicos e
ideológicos.
Discretamente mas firmemente a Alemanha curada de um nacionalismo nenativo, mas consciente dos
seus direitos e da Europa
— o sem uma Alemanha
soberana não há Europa
—, caminha para uma solução de problemas e caminhará mais depressa se os
paises socialistas do Leste
europeu compreenderem que
o seu interesse está em ajudar uma Alemanha renovada a renovar-se cada vez
mais do que cm cultivar
idéias fixas.
A linha axial neste momento, a que decidirá a
sorte política e moral, a paz
e o destino do mundo é a
que defina a capacidade de
um pais ou continente em
resistir i hegemonia de
uma superpotência.
Esta é uma das razões
por que a Europa deve procurar a sua unidade; esta
é outras das razões por que
a amizade da França e
Alemanha deve ser inquebrantável e a política dc
aproximação de Bonn com
o Leste está certa, assim
como é posiUva, dentro dessa linha axial, sem preoocupações ideológicas menores ou historicamente secundárlas, a fusão da Veba
e da GelsenWrchen, ou seja,
a criação du condições de
uma companhia petrolífera
alemã, de vinculações européias, independente dos
monopólios americanos. A
Alemanha de uma maneira,
a França de outra, a Europa por mil formas, constltuem, dellberadamente, ou
não, pelo íàto de afirmarem
sua. Independência
econômica', dementes de
equilíbrio à superpotência
ocidental, ao Império.

MARCIANOS ROUBAM
PLANOS DO PENTÁGONO

SUBLEGENDAS
A questão das sublegendas vem sendo acionada e
debatida nos meios parlamentares, como recurso de
conferir maior representaiividade efeüva às tendênrias politico-ideológicas, comprimidas no bipartidarismo inócuo em vigor.' Ainda ab firo da-^seman;, passada, o 1.° vice-presidente da Câmara, no papel tamhém dc membro do partido oficialmente situacionista,
reconheceu expressamente que, tanto ARENA, como
MDB, não refletem a realidade política, dela se distanciando em razão de sua própria origem. Por isso,
se manifestou favorável à consagração imediata das
sublegendas.
A primeira vez que as sublegendas vieram a tona,
foi pouco antes das eleições do ano passado, quando o próprio marechal Castelo Branco, reconnecendo o artificialismo dominante na falsa contraposição,
ARENA x MDB, resolveu, mediante ato complementar, instituí-las para as eleições de senador. E a evidência de que o povo só votava nos candidatos de
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sua confiança pessoal, sem ligar para os partidos oficializados, foi que, tanto ARENA, como MDB, só fizernm auferir vantagem quando colocavam o maicr
rúmero possível de candidatos a senador em cada
Estado.
O quadro caótico é evidente: a falácia de um
sistema, onde o representante se distancia cada vez
mais dos representados, com partidos repartidos em
inúmeras tendências e lideranças pessoais. Por sobre
tudo isso, há os órgãos e associações militares, onde a
política decisória realmente se verifica, ficando o Cengresso Nacional feito mera caixa de som.

Assim, a sublegenda, puramente eleitoral ou mesmo, mais ampla, partidária, como alguns defendem,
pode e deve ser acolhida como paliativo. Mas será
sempre um remédio ocasional, superficial, incapaz de
curar a doença essencial do regime.

habitacional para todo o Nordeste. Já existem projetos da
AID nesse sentido e têm sido
aplicados em diversos países subdesenvolvidos, com resultados
pouco satisfatórios. A questão
haf.íacional é apenas um aspecto do quadro de miséria. Nos financiamentos elaborados pelo
Banco Nacional da Habitação, por
exemplo, o beneficiário é levado
a pagar não só pela moradia como pelo estabelecimento de uma
infra-estrutura (esgotos, eletrificação, etc.) dos conjuntos residenciais. As populações dos mocambos, como das favelas da GB,
em geral não têm sequer ocupação fixa, vivendo de biscates; os
que contam com vencimentos fixos raramente ultrapassam o salário mínimo com o qual precisam alimentar familias numerosas. No caso específico do Nordeste, onde a SUDENE e os investimentos particulares estão trazendo grande impulso económico, enquanto rui a velha estrutura oligárquica agrária, a primeira coisa a fazer seria o treinamento intensivo da mão-de-obra
para os novos projetos, assim como a aplicação das leis trabalhistas contra os exploradores da
mão-de-obra não qualificada da
região. Moradia só numa etapa
posterior, ou, ao menos, em consonância à criação de um mercado de trabalho industrial.

NUDEZ
O Concelho Federal de Cultur- ;'-—•.! ro govôrno •v.ssado
S"j grandiloqüentes
discursos

acadêmicos onde se apontava
como próximo a Canaã do talento criador no País. Passada a
fase dos discursos e da nomeação de parentes e amigos para
a nova sinecura federal, encontvou-se uma verba de 31 bilhões
de cruzeiros velhos, para 1967,
e 32 bilhões, para 1968. A prirneiia foi cortada para 1,5 bilhão; a segunda, reduzida a 4 biIhões. O interesse pela cultura,
como o rei da historieta, foi pôsto a nu.

COINCIDÊNCIAS
Representante da cafeicultura
paulista na Junta Administrativa do IBC declara que chegou o
momento de se extinguir o subsidio para o café destinado ao
mercado interno, pois o País não
pode sofrer o solapamento da sua
estrutura em benefício dos contrabandistas e suposto beneficio
aos consumidores.
O suposto beneficio aos consumidores é uma figura de retorica. Pois se o café fór vendido
no mercado interno ao preço do
exterior, o consumidor pagará
dez vezes mais pelo produto. O
interessante a assinalar na quêstão é a coincidência de se pretender elevar o preço do produto no mercado interno, quando
existem 50 milhões de sacas invendáveis e no exterior se arma
uma guerra contra a expansão
das vendas de nosso café solúvel que é acusado de dumping
por ser manufaturado com produto vendido no exterior por
preço muito acima do mercado
interno.

Chefe! Eu vi um deles, era todo amarelo e tinha uns olhos assim...
Entre outras cartas, encontro esta do embaixador
Barbosa Carneiro. Vem de
Genebra e traz o enderèço, para a volta do Corrcio — 45 — Rua Agasse.
Reporta-se a fatos dc sua
juventude nesta cidade do
Rio de Janeiro.
'
Êsse diplomata, hoje
aposentado, foi uma figura das mais brilhantes a
serviço do Itamarati, conseqüentemente do Brasil.
Viajou muito pela América, Europa e Ásia. Viu
gentes, costumes e civilizações diferentes. Participou
de vários Congressos Internacionais, ligando-se, pelo
comércio da inteligência c
do espírito, a alguns estadistas, homens de letras e
artistas famosos do após
segunda grande guerra
mundial.
Ausente tantos anos da
sua Pátria, Barbosa Carneiro voltou a revê-la, no
ano de 2957. £ me escreveu
para dar um curioso e
gentil depoimento. Como
quase tudo estava mudado.' lia» três derradeiras
décadas,
processou-se
apressadamente a transformação. Observava êle que
em matéria cultural o Pais
avaw^vi ronsVcrír-Ir-j^n-

Rio Antigo
João
te. Quem o via de longe
talvez o fenômeno impressionasse mais do que a
quem nele residisse. Fa~cm-se comparações em
função do tempo e é isso
que dá alegria. Multiplicause o número de livrarias, de casas editoras, não
chegando, sem dúvida, para a freguesia cada vez
maior. Quanto aos sebos,
não se tinha a Rive Gauche, mas só o Quaresma,
na Rua São José, valia por
uma falange.
Barbosa Carneiro conheceu a Garnier, de Machado
de Assis e a flríguiet, de
flui Barbosa. Ambos modelos de cerimônia e de sobriedade. Sabia-se da hora
certa de ambos. Machado
vinha do Ministério da
Viaçao e entrava na primeira, às cinco da tarde.
Assentava — ao lado de
uma das estantes, à direita
da entrada. Ali permanecia, folheando um ou outro
livro, ou palestrando ou
recebendo os cnmpriment"'. ric r—'rr.t e r^-r.¦¦-•--'-.

Paraguassú

res. Raimundo Correia, um
deles. Sempre de fraque.
Ao contrário do velho ironista, o poeta não parava,
bisbühotando os livros
mais à mão. A porta da
Rua do Ouvidor estacionava um grupo de que Alberto de Oliveira era o
centro. Não raro, Bilac
chegava com Guimarães
Passos e alguns líricos jovens que lhe faziam a côrte. Silvio Romero embarafustava, mas ia para o fundo da livraria, sempre discutindo e doutrinando em
altas vozes. Machado não
lhe tinha afeição. O seu
aspecto era de tristeza,
com o olhar distante, como
se estivesse fora do meio,
abstrato c meditativo. José
aproximava-se
Veríssimo
do pai da Capitu, como que
o despertando.
Já na Briguiet, recordase Barbosa Carneiro, os
quadros eram outros. Espectalidnde de livros didáticos. A freguesia era de
professores da Politécnica.

Rui quando vinha do Senado, às vezes aparecia.
Conversava-se mais sobre
política do que sobre literatura. Da Garnier e da
Briguiet, Barbosa Carneiro
guardava a impressão de
que esses freqüentadores
eram membros de Uma só
família ou colegas de um
mesmo colégio.
A carta do embatrador,
meu amigo, fazia-me lembrar as de Salvador de
Mendonça a Machado dc
Assis, publicadas na Rcvista da Academia Brasileira
de Letras. Salvador era
cônsul em Nova York e da
lá correspondia-se com o
criador de Braz Cubas. Os
dois sofriam com o Rio do
começo do século, o Rio de
Oswaldo Cruz, Passos e
Frontin, época em que a
cidade se compunha e recompunha, se urbanizava e
modernizava. No (ntimo,
porém, do que eles mais
padeciam era do mal da
saudade de um tempo perdido que não voltava mais.
Machado e Salvador,
companheiros de juventude, bem compreendiam e
sentiam a crueldade da veIhice irremediável.

BANCO BOAVISTA S. I
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MG: greve
por salário
fedia escolas
BBLO HORIZONTE (Su>
cumal) — umn "greve pacífica, «em os riscos de enquadramento n# Lei de Begurança Nacional", conforme
definição dos lidere» do movimento, provocou a virtual
paralisação de 30 grupos es.
colares, doin ginásios secundárlOB e um colégio normal
em Montes Claros, onde oh
nfio recebem
professôrei
vencimento* há seis meses.
Be o governador Iumel pinhelrq nio providenciar com
urgência o pagamento dos
atrasados devidos aos mestres as aulan nfio serão reinlcladas, havendo, segundo
Informações vindas do Norte do Estado, a possibilidade
da greve se alastrar a outros MurücfplON e aumentar
o número de Jovens que ticarão sem aula, atualmente
superior a SO mil Jovens que
superior a 30 mil.
• O deputado José Ralmundo (MDB) focalizou o assunto onttm na Assembléia mlneira, atribuindo ao fato "à
Incompetência de governar
do sr. Israel Pinheiro", enquanto o arenlsta Artur Fajrundea dizia que "tu^o é
culpa do ICM, que levou o
dinheiro dos Impostos para
as arcas da União, deixando
os Estada! na miséria".

Presidente do
DCE defende a
sua assinatura
O estudante Lincoln de
Abreu Pena, presidente do
Diretório Central de Estudantes, lançou manifesto res.
pondendo às criticas que sofreu por ter assinado nota
de apoio à Frente Universitárla Progressista, afIrmando que mmea assinaria documento
que se colocasse
frontalmentc contra a UNE,
reconhecida, pelo movimento
estudantil como únloa entidade representativa em têrmos nacionais.
Acentuou o presidente do
DCE que a FUP é um documento para ser debatido
por todos os colegas e n&o
Onieamente pelas lideranças.
Disse mais que o apoio íi ..
FUP foi dedo, em nome do
DCE, pelo seu presidente,
que a Isso tem direito, principalmente nas clrcunstãndas atuais, quando nfio existe Conselho de Representantes definido, em virtude das
eleições que se realizam, no
momento na Universidade do
Estado da Guanabara. Conelulu que o teor do manifesto assinado em nome do
Conselho de Representantes
— e divulgado — é o resultado do "caudllhlsmo que
ainda impera no movimento
estudantil,
principalmente
em nossa universidade".

Fortaleza
sugere curso
de cinema
A VI Jornada Nacional
de Cineclubes, realizada em
Fortaleza, durante o decorrer do II Festival do Filme
Brasileiro de Curta Metratfem, decidiu sugerir ao
Instituto Nacional do Cinema que proponha ao Conselho Nacional dos Reitores e ao Conselho Federal
de Educação, a criação oficiai de cursos de cinema
nas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras das
Universidades Federais,
-ülém de cursos lécnico-profissionais nas Escolas Industriais mantidas pelo Ministério da Educação e Cul(ura em todo o Pais.
Outra sugestão enc§minhada ao INC foi a de concessão de bolsas de estudo a cineclubistas e cinesstas amadores que aspirem
a profissionalizar-se, para
os cursos especializados já
em funcionamento na Escola Superior de Cinema da
Universidade Católica de
Minas Gerais, no Foto-Cine
Clube Bandeirante, de São
Paulo, Secretaria de Educação do Rio Grande do
Sul e outros.
MAIS SUGESTÕES
A VI Jornada Nacional
rie Cineclubes, que reuniu
2K entidades e cerca de duzentos cineclubistas de torios os Estados, sugeriu ainda a realização de cursos
intensivos e regionais, mantidos pelo INC, com professôres especialmente contratados e que se deslocariam a vários pontos do
País. Propôs, também, a inclusão de cineastas amadores.
semiprofissionais
e
profissionais de diversos
Estados, no plano rie produção de filmes documentários do INC.

CORREIO DA MANHA, Tcrçn-folrn, 1!5 do nfiòsto de 1007

SURSAN PROMETE
TREVO CONCLUÍDO
EM 16 DE SETEMBRO
i

Visitando ontem ns obras do Trevo dos festudnntes, o Superintendente dn SURSAN, engenheiro Geraldo Reis Carvalho anunciou que a data da eptrega
do conjunto, integrado por dois viadutos e quatro
pistas de acesso distribuídas harmônicamente entre
um nôvo jardim com quatro lagos — dois dos quais
com fontes luminosas — e passeio revestido de pedra
portuguesa e cimento negro, não ultrapassará 16 dc
setembro próximo.
Revelou ainda o engenheiro que a promessa de
entregar o nôvo restaurante dos estudantes até o próximo dia 20 será cumprida
linpreterlvelmente, estando
as obras sendo . realizadas
em ritmo acelerado, num
regime de 24 horas de trabalho diárias. As instalações de sua cozinha já estão praticamente concluidas, embora tenham Bldo
aproveitadas as máquinas
de lavar pratos, caldeira,
fogões e panelões do antigo
prédio, já completamente
demolido.
VELOCIDADE
das
Considerada uma
obras mais rápidas da Secretaria de Obras, a "virada" — como dizem os engenheiros — se justifica
pela premôtfcia de tempo
devida à reunião do Fundo Monetário Internadonal, que se inicia a 25 de
setembro no Museu de Arte Moderna.
O canteiro de obras tem
aproximadamente 150 mil
metros quadrados, atualmente ocupados por cerca
de 600 operários e 50 máquinas. O custo de toda- a
construção do trevo, ineluindo-se o revestimento
de piso em volta do Museu
de Arte Moderna, está orçado em pouco menos de
três milhões de cruzeiros
novos. As obras tiveram
inlcioNa 10 de Junho último,
e somente na construção
dos viadutos serão gastos
cerca de 500 metros cúbicos
de concreto.
Além do trevo própriamente dito, a SURSAN está
construindo também o prolongamento da pista do
trenzinho do Aterro da

Glória, destinado aos participantes da reunião do
FMI, que terão uma estaçfio especial próximo ao
Museu de Arte Moderna.
TRAFEGO
Para permitir a contlnuldade das obras, a SURSAN,
após consulta ao Departamento de Trânsito, interdltara a partir de hoje, e até
o final da construção, a
alameda de mfio de direção
no sentido para a Praça Senador Salgado Filho, no
trecho entre as Avenidas
Presidente Antônio Carlos
e Marechal Câmara. O tráfego será interrompido
também na Rua Santa Luzia, no cruzamento com a
nio Carlos. A mão de direção na Rua da Imprensa,
entre as Ruas Santa Luzia
e Avenida Presidente AntôAvenida Presidente Antônio Carlos, será' invertida.
No trecho da Rua Santa
Luzia, entre a Rua da Imprensa e a Avenida Presidente Antônio Carlos, será adotado o regime de mão
dupla.
Os ônibus que trafegam
da Zona Norte para a Zona
Sul não terão alterado seu
itinerário. Na volta, entretanto, deverão seguir pela
Avenida Beira-Mar, Avenida Presidente Antônio Carlos, Praça dos Expedicionários, Praça Marechal Âncora e Avenida Alfredo
Agache, seguindo, após, a
rota normal.
Os demais veículos que
se destinarem à Rua Santa
Luzia, entre a Avenida
Presidente Antônio Carlos
Largo da Misericórdia, deverão seguir, da Avenida
Rio Branco, pelas Avenidas
Beira-Mar e Presidente
Antônio Carlos.

PvWl'

''<

'

' -'¦¦:'í^^mM

IfiBraffi ¦"•¦

tjf.^mW

5fiífw$9ÍÍ&ÍBIi *

' sm

W^m^mm^

WM''^mW

Br

Wm' I

V.^^^rffi' BlJfBI

\^mmimWBMí^£lÍÊ^L'v$'^t'4'y $$êa' ^.''smWSSm^A

^^Lm

iiSa

^H

BELO HORIZONTE (Sucursal) — O delegado do
DOPS de Belo Horizonte, considerado como pensou
mais importante no sistema de informações do Govêrno em Minas, sr. David Ila/un, revelou, numa
conferência pronunciada parn oficiais da Polícia
Militar, que "só vinte por-cento dos subversivos
foram punidos pela revolução' e que o mnis "perigoso
c inteligente movimento dc esquerda, a Ação Popular,
nasceu dentro do convento dos Dominicanos; cm
Belo Horizonte, dois anos antes dn revolução".
Revelou ainda o delegado do DOPS que nos
últimos dias, logo depois da reunião dn OLAS, em
Cuba, surgiu um outro grupo de esquerdistas no
Brasil que pretende a conquista do Poder pela guerra
de guerrilha, como forma permanente de enfraquecer
o poder capitalista na América Latina.
DEFESA
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Disposto a deíender íi posição dos padres
brasileiros diante dos ataquês que vêm sofrendo nos
últimos dias, de parte Inclusive do mesmo grupo
que reuniu em Minas para
tramar o golpe de 1964, várias pessoas de destaque na
Igreja Católica, contando
já com o apoio do escritor
Tristão de Athaide, preparam "um contramanifesto
do bom senso" para' responder aos ataques.
ANTEONTEM

HE

\ KÍ^«I

PRESSA
SURSAN

entrega o Trevo no dia

13 de setembro

Duzentas e sessenta e três
pessoas, entre as quais o
industrial Fábio de Araújo
Mota, presidente da
FIEMG, o fazendeiro Josafá
Macedo, presidente da Federação da Agricultura do
Estado, o político Clóvis
Salgado, responsável pela
Pesquisa de Esterilização de
Mulheres na Faculdade de
Medicina da UFMG, o banqueiro Antônio Noronha
Guarani e também o secretário da Educação e ex-vice-presidente
José Maria
Alkmin, divulgaram um
violento manifesto contra
os padres, condenando a
'•celebração da missa toda

em vernáculo", "vestuúrio totalmente Impróprio
dos fiéis nas igrejas", a
preocupação de sacerdotes
em "lançar os pais contra
os filhos"; em "açular a
luta e o ódio de classe".
NAS RUAS
O grupo de •atólicos que
se dispôs a defender os padres contra os ataques que
vêm sofrendo ainda não
decidiu se lança um manifesto ou se faz um abaixoassinado, nas ruas, em favor da nova linha da igreja. Há uma tendência generalizada para a segunda
fórmula, já que o manifesto
contra os padres, assinado
pelo 263 homens de negocio e de política de Minas,
foi dirigido «os cardeais e
bispos do Brasil. Acreditam os católicos mineiros
que esta coleta de assinaturas nas ruas daria maior
autenticidade ao movimento, desde que a maioria esmagadora do povo é a favor
da nova posição da igreja,
e mesmo porque, segundo
expressão de um padre, os
"assinaram
o manifesque
to contra os padres são católicos de sociedade'que só
vão à missa de sétimo dia
de político importante".

ORDEM DE COMIDA PARA
TODOS ACABOU PENDURA
A operação-pendura, de«encadeada logo após o fechamento do restaurante
do Calabouço, e que em 10
dias causou
ao comércio
um prejuízo calculado em
NCrS 9 mil, foi ontem suspensa pelos estudantes em
face da determinação da
reitoria da Universidade
Federal do Rio de Janeiro
de servir 400 refeições diárias nos restaurantes das
Faculdades Nacional de Filosofia e de Medicina, do
Centro Acadêmico Cândido
de Oliveira e no Pentágono.
Tão logo tiveram conhecimento da determinação
da reitoria, os estudantes
decidiram visitar, hoje, o
restaurante que está sendo
construído na Av. Mar. Câmara para substituir o do
Calabouço. "A visita, disseram, deve ser entendida
como uma advertência às
autoridades, pois queremos
o restaurante em funcionamento na data fixada:
dia 21 jiróximo."
DEFINIÇÃO
Embora o nôvo ' Restaurante Central dos Estudantes tenha data de inauguração, as autoridades ainda
não decidiram a qunl órgão
do Govêrno caberá fomecer as refeições. Esse problema será discutido amanhã, entre o presidente da
COBAL e o ministro da
Fazenda.

"Quanto a isso, acrescentaram os estudantes, iremos também pressionar as
autoridades. A classe não
pode mais suportar o adiamento do fornecimento das
refeições." O RCE terá capacidade para atender 10
mil estudantes e já no dia
primeiro de setembro estará funcionando — em dependências do nôvo restaurante — o curso do artigo
99 que foi interrompido
com a demolição do restaurante do Calabouço.
QUEM ALIMENTA
Se a COBAL será ou não
a fornecedora da alimentação no nôvo Restaurante
dos Estudantes, ficará deferido após o encontro entre o presidente do órgão,
general Teotônio Vasconcelos, e o ministro da Fazenda, sr. Antônio Delfim
Neto.
Os entendimentos foram
iniciados durante a recente Semana do Nordeste, e
das
resoluções constará
qual o valor da verba a
ser liberada para manutenção do nôvo Calabouço,
a ser inaugurado no próximo dia 21, com capacidade para 10 mil comensais.
Os estudantes inscritos
no Calabouço prometem
manifestações de rua, caso
o nôvo restaurante seja
inaugurado com alguma
majoração no preço das
refeições, atualmente de
NCr$ 0,02, com taxa fixa
de NCrS 1,50 por mês.
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Com a presença rie diretores de todos os Museus
da Guanabara, dos sub-reitores ria UFRJ, Athos da
'Silveira
Ramos,
Paulo
Emílio Barbosa, do ex-reitor Pedr0 Calmon, da antiga diretora do Museu, Heloisa Alberto Torres, José
Cândido Mello Carvalho,
Berta Lutz e toda congregação e pesquisadores do Museu, toi realizada a cerimônia de transmissão de cargo de diretor. O professor

Luiz Castro Faria, ao transmitir a direção do Museu,
leu o discurso de posse
afirmando que assim todos
poderiam julgai- sua gestão.
O professor Araújo Feio, ao
agradecer aos presentes,
ressaltou a administração
anterior, focalizando a posição de defesa dos interêsses do Museu na UFRJ. o
trabalho na Comissão de
Reforma, a recuperação do
prédio, e Estação de Biologia Marinha. Frisou que
"o Museu é uma escola
que
ensina a todos e que ensina tudo".
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O diretor do Departamento Nacional da KducaCão do MEC, profaaeor Calco Kelly, ravalou ontem
qua o Ministério da Kducação e Cultura está mantando entendimento* eom as
'Forças Armadas no sentido
de só ser concedido Certificado de Reservista de 8a.
Categoria a quem fôr alfabetizado, a partir de inicio de 1968.
O prof. Celso Kelly, que
proferiu ontem uma conferenda sôbre "O Exército a
a Alfabetizoção", como parte das programações da Semana do Exardto, revelou
que cerca de 600 mil jevens em idade de prestar
serviço militar tio preteridos anualmente pelai Fôrças Armadas, dada sua cendição de analfabetos.
ERRADICAÇÃO
A medida anundada pelo
professor Celso Kelly prende-se ao planejamento da
erradicação do analfabetasmo 110 Brasil, cuja popuiação iletrada está calculada
em 22 milhões de pessoas,
maiores de 10 anos de idade, das quais 2.300 mil sòmente nos centros urbanizados. Segundo o diretor do
DNE, após preterir o jovem
do Exército ou outra Fôrça Armada por ser analfabeto, as autoridades militares deverão enviá-lo a um
Centro de Alíabetiaação dos
que o MEC instalará por
todo o Pais durante o inicio do próximo ano. Só depois de completada a educação de base i que o jevem poderá receber o cartificado de reservista de ta.
categoria.
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Quem já gostava da
wmaguet vai gostar muito
"S":
mais da Vemaguet
Ela também tem
maislOHP.

Em solenidade realizada ontem no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, o professor José Lacerda de Araújo Feio foi empossado pelo reitor Moniz
de Aragão como o 17.° diretor daquela institiução,
que completará, em 1968, 150 anos de trabalhos no
campo da ciência e da pesquisa.
Ao saudar o nôvo diretor, em nome da Congregação, o professor Walter Curvello mostrou a dolorosa realidade de uma instituição que presta serviços à educação brasileira, quase estagnada pela falta
de verbas e pelo aparelhamento inadequado para à
pesquisa.
POSSE
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ARAÚJO FEIO É
O 17." DIRETOR DO
MUSEU NACIONAL

¦p

•-*»—¦*"W»——^i—**.»-'*-* *v.*

Analfabeto
DOPS DIZ QUE AP
não será
NASCEU NA IGREJA
ANTES DA REVOLUÇÃO reservista

A Vemaguet é um excelente carro>
todos sabem disso.
Mas nós achamos que ela poderia se
tornar mais perfeita ainda.
Então, colocamos mais 10 HP e rebatizamos o carro com o nome de Vema"S". Com isso, v.
guet
ganhou mais do
que um nôvo nome.
Ganhou, na já excelente Vemaguet,
um poder de aceleração maior,
Um arranque mais rápido.
Mais facilidade nas ultrapassagens*

VEMAG

m Mais agilidade, mesmo 1» tmmSm

intenso.
Além da capacidade de subida naior,
com esforço menor, v. pode comprovar
o que representa êste importante aperfeiçoamento (mais 10 HP), simplesmente
fazendo uma visita a um Hevendalor
Autorizado DKW.
«¦«¦«¦
O prazer e a satisfação que os 60 HP
irão lhe proporcionar começarão na
hora exata em que x* der
partida mt
nova Vemaguet "S".

Lembre-se: Existem mais de 250 Serviços Autorizados Vemag em todo o
Brasil para instalar peças genuínas, quando e onde v. precisar»
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MUNDO POLÍTICO

ARENA e MDB querem
reforma constitucional
O sentimento dc r-ue o atual Congresso ettá longe c tende a a/astar-se
ainda mais, das corrente» do pensamento político no Pais é sensível entre
deputados c senadores dos dois partidos.
Parlamentares, tanto da Oposição
como do Got-érno, atribuem o fato ao
arcabouço eleitoral arcaico vigente no
último pleito. Além do bipartiddrismo
forçado, o principio da Carta de 46 foi
mantido na Constituição de janeiro Ultimo, "amarra" os Estados desenvolvidos aos subdesenvolvidos. Assim, a
medida em que os Estados progridem,
"mais c mais difícil se torna a eleição
dp um representante popular".
São Paulo, foi exemplo, com dexesseis milhões de habitantes, eleoc 59
deputados. Isso é: quase que 300 mil
habitantes para cada deputado. Outros
Estados, com menos de um milhão
dc habitantes, elegem o mínimo Constitucional de sete representantes. Vale
dizer: o voto dos Estados atrasados vale
ires, quatro ou cinco vezes o voto dos
Justados mais desenvolvidos. .
A representação parlamentar de
São Paulo, Guanabara, Estado do Rio,
Para-id, Rio Grande do Sul e Minas,
Vstados que totalizam mais de metade
«fa população brasileira, importa em
pouco mais de um terço do Congresso.
Visto pelo número de eleitores, a
desproporção i ainda maior: o Acre
tem vinte mil eleitores que elegem sete
deputados; São Paulo tem mais de quatro milhões e elege 59 representantes
na Câmara. Sob estes ângulo um acreano vale vinte e cinco paulistas e quinze
cariocas.
Em face disso, parlamentares da
ARENA e do MDB são favoráveis à
rsvitão Constitucional, para corrigir

a anomalia. Acham que a igualdade
entre os Estados deve ser preservada,
no sistema bicameral, apenas pela
idêntica represcutatividade no Senado,
onde todas as unidades da Federação
dispõem dc três representantes. Fazer
o nivelamento- na Câmara, sustentam,
importa em tratamento privilegiado de
certas Estados.
A tendência ao nivelamento apareceu na Carta de 1937, quando se
temia o separativismo — aliás, inventado pela ditadura — das regiões
mais desenvolvidas do Pais.
Hoje,
afirmam, é inadmissível colocar São
Paulo, Rio c outros Estados adiantados nn dependência de interesses de
oligarquias e do coronelismo eleitoral.
Outros vêem, ainda, em falhas intemas do próprio Congresso, a razão
do divórcio entre os partidos políticos
e a opinião pública. Citam, por exempio, o caso das comissões especiais,
criadas na ititima Carta. Antes, os 6rgãos técnicos examinavam os assuntos, d luz dos conhecimentos especial!zados dos deputados. Agora, a liderança do Governo, quando pretende
aprovar ipsis litteris, determinada mensagem governamental, nomeia «ma
comissão especial, constituída de ele»
mentos que ignoram os aspectos técnicos da questão cm debate mas que
se limitarão a dar voto político, aceitando, assim, muita coisa inconveniente aos interesses nacionais.
Finalmente, preconizam a mudança
do sistema eleitoral da proporcionoudade absoluta, para o método alemão,
em que metade dos deputados seria
eleita pelo sistema proporcional e metade pelo voto distrital. Com isso,
acham que se reduziria a influência do
poder econômico nas eleições; de resto,
seria utilizada a cédula oficial de votação, em todo o Pais.

Seguros divide Congresso
O Governo Costa e
Silva vai enfrentar sua
primeira dificuldade
parlamentar, a partir de
quando fôr iniciada a
tramitação do projeto do
ministro Jarbas Passarinho, estatizando progressivamente até 1970
bs seguros de acidentes
) do trabalho. O deputado
Ei-asmo Martins Pedro
fMDB-GB) afirmou ontem . que, diante desse
projeto, a bancada da
ARENA encontra-se dividida, enquanto, paradoxalmente,
a maior
parte do MDB inclina-se
a dar apoio à proposição, pois a matéria vai
ao encontro do prograina partidário. Dentro
das perspectivas preli•ninares, o trânsito da
tstatização dos seguros
-ia ARENA é dos mais
difíceis e a divisão já
«jxistente engloba a
maior parte dos parlamentares arenistas contra o projeto original do
titular do Trabalho.
'¦ A
posição do MDB
relativamente ao problema — no entender do

sr. Erasmo Martins Pedro — poderá vir a significar que o partido
não se recusará à colaboração reivindicada pelo presidente da República, quando êste lançou as diretrizes básicas
do Governo, desde que
os temas em pauta ajustem-se ao que o partido
considera como de interêsse nacional.
Entretanto, o problema possui, também, outrás implicações: na hipótese de vir a ser derrotado o projeto do ministro Jarbas Passarlnho, com a aprovação
de um substitutivo que
venha a alterá-lo no
que apresenta de fundamental, o presidente
Costa e Silva defrontar-se-á com um problema de acenlifáda sensibilidade política. Se,
de um lado, a posslvel derrota parlamentar
causará rebate político
ao Governo, de outro a
posição do sr. Jarbas
Passarinho sofrerá grande desgaste, indicando
que acarretará sua saí-

da do Ministério do
Trabalho. Afirma-se, inclusive, que o próprio
ministro Jarbas Passarinho já revelou a auxiliares diretos que, não
aprovado o projeto orlginal, não poderá permanecer à frente da
pasta, pois tal rejeição
representa sintoma de
que não poderá atingir
os demais objetivos que
previamente traçou para seu programa ministerial. Há, contudo, dentro de um levantamen*
to preliminar levado a
efeito por setores da
própria ARENA, a possibilidade de o MDB, na
questão, transformar-se
no fiel da balança, garantindo a estptização
progressiva dos seguros
de acidentes do traba—.
lho, o que significará,
também, um elo ponderável de aproximação do
partido com o Governo,
apresentando ao presidente Costa e Silva uma
dose de flexibilidade politica, da qual poderá
vir a se utilizar em outrás questões.

Costa satisfeito

Eleição indireta

O presidente Costa e Silva, seus
ministros e toda a equipe de Governo
que foram a Pernambuco, retornaram
ao Rio e, ao desembarque, os ministros Mário David Andreaza, Afonso
Albuquerque, Delfim Neto e Hélio Beltrão consideraram satisfatória a excursão pelos resultados políticos e admiiiistrativos ali alcançados. O marechalpresidente, então, regressou convencido
de que marcou alguns tentos no,campo
da popularidade, bem como em relação
ao entrosamento com os governadores
do Nordeste.
Coube, precisamente, ao castelista
Nilo Coelho, governador anfitrião, forirializar uma nova tomada de posição.
Xm diversos pronunciamentos, ressaltando sempre que falava em nome de
seus colegas, proclamou o marechal
Costa e Silva como o "líder único de
todos os revolucionários".
O sr. Costa e Silva acha que se
HÃo recebeu, no Nordeste, um apoio poJffico de operários e estudantes, pelo
menos constatou a existência de expecjfctiva e clima de confiança, envolvendo o enunciado do seu programa administrativo no campo econômico e sociai.

Já se encontra em mãos do ministro da Justiça o texto do anteprojeto de lei complementar elaborado
pelo professor Alberico Fraga, ex-reitor da Universidade da Bahia, que dispõe sôbre a organização do Colégio
Eleitoral que elegerá, em 1970, o sucessor do presidente Costa e Silva.
Nesse trabalho, o jurista baiano
sustenta a criação de um amplo Colegio Eleitoral composto do Congresso
Nacional e de delegados eleitos
pelas
Assembléias Legislativas estaduais, na
base de quatro delegados por conjunto de 500 eleitores. E a escolha dos
delegados, pela Assembléia, far-se-ia
pelo critério da proporcionalidade.
Cogita, ainda, o anteprojeto, da indicação de candidatos pelos Diretórios
Regionais dos partidos políticos e proibe as sublegendás e estabelece que
qualquer cidadão brasileiro, em pleno
"políticos,
gozo de seus direitos
poderá
ser candidato a delegado de seu Estado, mediante inscrição perante a AssemWéia Legislativa.

VÁRIAS
# A proposta orçamentária que a Câmara dos Deputados enviou
ao Ministério do Planejamento sofreu um corte de 40 bilhões de cruzeiros
velhos, o deputado Batista Ramos, presidente da Casa. nem se mexeu. Dai
os comentários: a Câmara ou pediu demasiado e a Mesa teria sido leviana,
Ou se submeteu a imposições. # O deputado Mariano Beck (MDB-RS)
quer saber do ministro do Trabalho como anda o pagamento de auxíliodoença e sôbre a suspensão da assistência médica ao chamado "pequeno
risco". * O sr. Aroido Carvalho (ARENA-SC) apresentou
projeto dispondo sobre a mudança de denominação do Aeroporto de Brasília para
"Aeroporto Castelo Branco".
* À Casa Civil da Presidência da República
o sr. Braga Ramos (ARENA-PR) pede informações sôbre a situação dos
servidores da Equitativa, cujas atividades foram cassadas
por ato do
Governo.

DELEGAÇÃO DA ONU
DEIXA BRASIL COM
QUASE 40 PEDIDOS
A Delegação da Organização das Nações Unidas
Paru o Desenvolvimento (ONUDI), chefiada pelo sr.
PoRhl Nasr, o da qual fazem parte os srs. Nick
Berejick, Herbert May, W. Pflucker o Huns S. Fahlstrom, -regressou a Nova York com 40 pedidos de
ajuda .técnico, feitos por industriais brasileiros, Sudene e Petrobrás.
Entro os pedidos destacam-se os de pesquisa
industrial, sendo que a ONUDI também dará assistôncia a Petrobrás na pesquisa petrolífera.
NOVO PLANO
Para o sr. Pogl, chefe da
missão, "embora a proporção
de recursos financeiros destinados às industrias manufaturelra-i pelo Programa
das Nações Unidas Para o
desenvolvimento tenha aumentado consideravelmente
nestes últimos anos, constitul todavia uma porcentagem
relativamente pequena do
total Investido neste setor".
As constantes gestões das
nações em desenvolvimento
para aumentar a lmportància que se deve a êste assunto obtiveram, como resulta*
do, a criação de um novo
plano de dupla finalidade,
designado Serviço» Indurtrlais Especiais. Projetados como atividades dinâmicas e
de emergência, com a finalidade de ajudar as empresas industriais ja existentes
•m países em fase de desenvolvimento, os Serviços encheram o vácuo que amlúde
se nota entre o término de
um estudo de viabilidade de
um projeto e seu financiamento e execução efetivos",
explicou.
MILHÕES
Contribuições voluntárias,
num total de mais de 5 mlIhões de dólares, foram prometidas por inúmeros governos para o financiamento
doe Serviços. "A tendência à
atribuição de recursos financelros à indústria e a crêscente demanda de uma malor assistência, tornaram cada dia mais evidente a necessidade de uma maquinaria funcionai e admlnlstratlva mais ampla, a fim de
cumprir com eficácia a malor responsabilidade das Nações Unidas com respeito as
questões industriais".
ONUDI

nica da ONUDI, foi aprovado em novembro de 1006
pela Assembléia Geral, estabelecendo-o como órgão
autônomo. A ONUDI tem
uma secretaria permanente, dirigida por um diretorexecutivo, designado pelo
secretário-geral. O corpo
diretivo da ONUDI funciona através de uma Junta
de Desenvolvimento Industrlal, composta dé 45 membros eleitos pela assembléia
Geral, e que formula principios e normas de política,
assim como propostas para
pô-los em prática; fiscaliza o emprego de recursos
e atua como organismo coordenador das atividades
de 'odo o sistema das Nações Unidas no campo industrlal.
INÍCIO
A nova organização inlciou suas operações a 1.°
de janeiro de 1967. Sua
principal tarefa êste ano
será a convocação do I
Simpósio Internacional sôbre Desenvolvimento Jndustrial, a realizar-se em
Atenas, em dezembro próximo. Os gastos administratlvos e de pesquisa da
ONUDI serão cobertos com
fundos do orçamento ordinário das Nações Unidas.
AÇÃO

A ONUDI, segundo o sr.
Poghi. será orientada rumo
à ação prática. Seus trabalhos compreenderão um
vasto campo de atividades
funcionais. Caberá à ....
ONUDI ajudar os paises
em desenvolvimento — a:
obter maiores fundos externos para projetos industriais específicos; formar
organizações nacionais capazes para administrar os
Em dezembro de 1065, a
serviços industriais; instruir pessoal; e resolver os
Assembléia Geral das Nações
Unidas decidiu estabelecer
relacionaproble ma s
dos com a exploração e o
uma entidade autônoma,
dentro do próprio organismo
emprego de recursos natuInternacional,
denominada
rais,
matérias-primas e
Organlmçio daa Nações Unisub-produtos; a difusão de
daa para o Desenvolvimento
informações sôbre questões
(ONUDI.*. Na mesma ocatecnológicas e outros aspecslfto, foi estabelecido um cotos industriais, fomento da
mitê preparatório especial
ação nacional, regional e
destinado a encaminhar os
internacional, a fim de loprocedimentos e as disposlgrar uma industrialização
çoes que deveriam reger a remais rápida e estudos de
ferida entidade.
programas de pesquisa inO projeto da carta orgãdustrial.
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Jânio visitou
a Assembléia
de São Paulo
SAO PAULO (Suourial) - O
ex-presidente Jânio Qundroa
vlillou, ontem, a AtuemblAla
Legislativa, para agradecer ns
visitar, que recebeu doa parlomentorei, quando do falecimento de'mia mie. O ar. JAnlo Qundroa foi recebido no
gnblnete da presidência do leglilatlvo e abraçado por grtmde número de deputadoa com
oi quala manteve conversação,
O ex-presidente da República,
na ocasião, disse que o deputado Nelson Pereira, prealdente da Assembléia, "proporclonou-me a oportunidade de vir
trazer ao chefe do Poder Leglslativo a minha gratidão pelo nobre gesto que êase poder
teve por ocaslflo do golpe que
recebi, quando da perda dc mlnha mie". O sr. Jânio Quadros afirmou ainda: "Digo pro.
porclonou-ma porque ao transmltlr esse meu reconheclmento, aproveito para cumprimentar Sua Exa. que tem sido, nos
difíceis dias em que vivemos
e que mercê de Deus ae fario mais tranqüilos, mala fellzea na medida que o tempo
passa, um baluarte e um estelo". Finalmente, declarou
que o deputado Nilson Pcrelra tem sido, "realmente um legltlmo representante popular s
mais do que Isso, um corajoso,
Impessoal presidente do Leglslativo paulista.
Por seu lado, o dep. Nóison Pereira afirmou que o expresidente Jânio Quadroa ali
comparecia para agradecer a
visita que ot deputados lhe haviam feito quando do falecimento de sua mie. Afirmou
que a visita era multo honrosa
para a Aisembléla.

Trabalho
fiscaliza em
Três Rios
NITERÓI (Sucursal) — Com a
presença do delegado Regional
do Trabalho, ar. Palmlr Silva,
foram Inauguradas na cidade
de Trís Rios as novas Instalaçfies do Posto de Fiscalização
local, em dependências cedidas
pelo prefeito Alberto Lavlna,
no prédio da Estação Rodoviaria Roberto Silveira.
A comitiva da DTR-RJ visltou, ainda, diversas indústrias
locais e a sede do Sindicato
dos Bancários)de Três Rios.
Seguindo para7 Paraíba do Sul,
o delegadoydo Trabalho e sua
comitiva foraTfTT-ecepelonados,
com almoço, pelo prefeito,
membros do legislativo e da
sociedade local.
JUNTA DE CONCILIAÇÃO
O prefeito c autoridades de
Três Rios formularam apelo ao
delegado Palmlr Silva para
que fosse portador dc um apflo a Justiça do Trabalho, no
sentido de se Instalar, naquela comarca, um Junta dc ConciHaçSo do Trabalho, já que,
nas condições atuais, apesar do
desenvolvimento da reglfio, o
município esti subordinado à
junta sediada em Petrópolis,
EM CAXIAS

Sexta-feira próxima o sr.
Palmlr SUva estará na cldado
de Duque de Caxias, onde serão inauguradas as novas dcpendências do Posto de lisca.
lização do Ministério do Trabalho.
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A convite do Departamento de Defesa dos EUA, aegulrlo
amanhã era vUUta a organizações industrial» o mUlUroí daGuerra, com
quele pais, 68 integrantes da Escola Superior de
DB estagiários do Curso Superior de Oeurra e 7 Integrantes
do Corpo Permanente. A turma, que viajará *ot> a dlrtelo
do próprio comandanle da Escola, gen. Auguato Fragoeo, é
formada de SI civis u Já militares, entro os quais oi gene.
rais Francisco Ponde, Vicente Coutinho, Campoi /Aráglo,*"»»••
Codecelra Lopes- oi brigadeiros Castro Neves e Robert*
mos e oi almirantes Plalsant, Costa Couto, Aiambuji * Ee.
sende. O roteiro da viagem abrange visitas k Zofla do Canal, Base Aérea de Maxwell, Fort Bllis, Base Aérea do Willlams, Distrito Naval de S. Francisco, «uartel-Ge-w»! do
Comando Aéreo Estratégico, Companhia Kord e UntdMog Motomecanlxadai de Detroit e a organliaçflei diveriai em Wash.
Ington e Nova York. O embarque da representaçlo d* ISO
está marcado para as 19h do amanhi, no Galeão, e o dotembarque de regresso no dia 9 de setembro,
CSSEx. — Com dlferonça de 1.281 votos sôbre ¦ chapa
Crvielro do lui, a chapa lubtenente «abalo elegeu aàbado
a nova diretoria do Clubo dos Subtonentei o Sargento* do
Exército. No Rio, a chapa encabeçada pelo sargento Anlzlo
Ferreira da SUva obteve 864 votoi lomados a 1.284 do lnterlor, totalizando 2.188. A Cruzeiro do iul teve t» no Rio,
somados a 280 votos do Interior. A chapa lubtenonte Rabelo
fora recomendada ao quadro social pelo largenlo Joio Ciro
Vogt, atual presidente do clube. <
ABMM — A Academia Brasileira do Medicina MIUUr, dia
21, is 20h30mln, na sede da Escola de Saúde do Exército, dari posse a seu novo membro titular, coronel-médlco Ruben
do Nascimento Paiva. Será saudado pelo acadêmico generalde-dlvlslo médico Olivlo Vieira Filho, dlretor-geral do Cor,
po de Saúde do Exército.
EM/HI Ex — Chegou ao Rio, a serviço, avUtando-se com
o ministro Lira Tavares, o gen. Carlos Alberto da Fontoura,
chefe do EM. Trouve mlssio do gen. Álvaro Alvei da Silva
Braga, com. do III Exército e Guarnlçlo dos Estados do Rio
Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Sua permanência
no Rio será curta.
VETERANOS — O presidente do Conselho Deliberativo
do Clube dos Veteranos da Campanha na Itália, mlnlitro
Washington Vaz de Melo, convocou os conselheiros para rounlâo extraordinária, amanhã, ks 20h, na aede do CVCL Em
pauta, concessão do titulo de benemérito a lóclos da ontldade.
CONFERtNCIAS - Segunda-feira, dia II, tu llh, dando
prosseguimento à série de estudos sôbre problemas brasl.
lelros, será na Biblioteca do Exército o segundo trabalho do
ciclo de conferências de 1967. O tema Ot CPORl, além da
proparaçlo da reserva d* oficiais, será apresentado sob a
forma de discussão dirigida, da qunl partlclparlo o comandante do CPOR-RJ, um oficial da reserva e dois universitários, um, aluno do CPOR.

MARINHA
O Mlnlitro da Marinha, almlrante-dc-eiquadra Augusto Hamann Rademakcr Grunewald, assinou a bordo do cruzador
Barroso, no Recife, convênio com o Ministério dos Transpor,
tes para o melhoramento do porto do Recife. O ato de asainatura do convênio firmado com o mlnlitro Mário Andreaza,
dos Transportes, teve a presença do presidente da República,
mar. Artur da Costa e Silva, do governador NUo Coelho e
do outras autoridades. A ratificação do convênio proporcionará ao porto do Recife, entre outroa melhoramentos, a construçio de um milhe, pelo Departamento Nacional de Portos
e Vias Navegáveis, sobre o chamado Banco Inglês, a fim dc
facilitar a entrada dos navios e aumentar a área do cala do
Porto. Também cera construído dique aêco, pelo Ministério
dos Transportes, visando A manutençio e reparos de navios.
UNIFORME — O comando do 1.» Distrito Naval determlnou para hoje o uniforme dc serviço S.4 para oficiais, suboflciais e sargentos; demais praças, 5.2. O uniforme de serviço
externo, para oficiais, suboficiais o sargentos será o 1.3. O
uniforme dc licença, 1.1.

AERONÁUTICA
O presidente da República assinou decreto concedendo
a Medalha Mérito lantot Dumont (prata) aos seguinte* oficiais do Exército: generais-de-dlvlsio Emílio Garrastaxu Méi
dic'è o Newton Fontoura dc Oliveira Reis; e general-de-divisáo médico Olivlo Vieira Filho; generala-de-brigada Silvio Conto Coelho da Frota, Rninlro Tavares Gonçalves e Henrique
Carlos dc Assunção Cardoso; gcneral-de-brlgada médico Alvaro Menezes Paes; general Intendente Carlos Vanárlo; general RR .Mnuríllo Monteiro Pereira da Cunha; coronéis Otvaldo Fcrraro de Carvalho, Antônio Bandeira, José Machado
Bcllas, Mário dc Melo Matos e Jayme Moreno; tenentes-coronéls Wenccslau Braga dos Santos, José Campedelll, Hernan
n'Agular, Rubens de Aguiar Marques, Jessé Torres Pereira
e aos maj. Tarcísio Célio Carvalho Nunes Ferreira o Mário
Rngírlo Cama.
PROMOÇÕES — O ministro da Aeronáutica assinou portarlns, promovendo poit-morttm os militares quo morreram
no acidente com o avião C-47 — 2041, na regiio amazônica:
ao posto dc capitão, o 1? ten.-av. Moisés SUva Filho; k groduaçáo de IS, os 2S Nilo Fávaro c Raimundo Nonato Godinho de Moraes; a JS, os cabos Raimundo Wilson Alves Garcia, Nelson Odlr da SUva Barros, José Maria da Silvo e Ro-\
somlro Batista Neto; e, à graduação de cabo, os soldados
Brfgido Tome de Souza Paz, Nelson Nunes da Silva, José Moria Teixeira, Mário Neves dc Araújo, GU Concclçío GulmnrSes, Alcindo Guilherme da Silva Olero, Luiz Maxlmlnlano
dc Souza Feio, Ivan Manoel Pereira de Brito, Elól Barbosa
Andrade c José Evangelista Marr;ues de Lima.
INSPEÇÃO — Acompanhado dc oficlals-lnspctorcs, o ten.brig. Joelmir Campos dc Arorlpe Macedo, lnspetor-goral da
Aeronáutica, está Inspecionando as unidades da FAB locullzadas na 39 Zona Aérea.
F-28 — A Fokker divulgou ontem em Amsterdã que o
segundo Fellowshlnp (F-28, avião a Jato com dois motores
Rolls-Royce) voou mais de uma hora com a seguinte trlpnloçío: A. M. Moll (chefe dos pilotos de provas); H. N. Tra ..
men, co-pHôto; e G. C. Dlk, engenheiro de vôo. Matricula
da aeronave PH-WEV. A 9 mil metros, voou a Mach 0.77.
AUMENTO — Há dez anos somente 68% dos passageiros
ovaruas eram das companhias aéreas. Hoje sfio 86%, informa estatística apresentada pela Associação das Linhas Aéreas
dos EUA. Com base nessa estatística c o movimento sempre crescente do tráfego aéreo, o maj.-gen. J. C. Maxwell,
diretor do projeto de Desenvolvimento do Supersônico Comerclal americano (SST), apela integralmente o projeto. Admitlu que o aumento da passagem será em competlçlo com
os subsônlcos dc apenas 10%. Sua convicção é de que om
1990 o transporte aéreo seja o mais usado. Pelas estatísticas,
de 10 cm 10 anos vem aumentando acentuodamente o trãfego de passageiros c, agora, dc carga aérea. Afirmou que
o Concorde é fato e que, em 1971 entrando no mercado, será um forto competidor. O governo britânico e o francês
já deram subsídios de 1,4 milhão de dólares. Os soviéticos
já estão desenvolvendo o TU-144, "provavelmente do mesin.i
tamanho do Concorde, porém mais veloz. Tudo Isso é sério
competidor do Free World Market. Seja como fôr o apes r
dos pessimistas sôbre os problemas do sonlc boom, temos que entrar no mercado e construí-lo. E o SST tem
que
ser bom para a competição."
FREQÜÊNCIAS •_ O ministro Márcio de Souza e Melo
designou o ten.-cel.-av. eng" Jorge Ribeiro para, como representante do Ministério da Aeronáutica, Integrar o Grupo
de Trabalho criado pelo Ministério das Comunicações. Visa
o GT à regulamentação da alteração Introduzida no Plano
dc Distribuição dc Freqüências do Serviço Móvel Aeronáutlco, e à elaboração do Plano de Consignação de Freqüênclos
R) às Estoções Aeronáuticas que lidam com o tráfego aéreo
doméstico nas aub-árcas 13C, L3J e 13K.
INSTRUTORES — O ministro designou o 20 tenente do
Exército Jalro Goalbcrto Fernandes para as funções
de instrator da Escola de Oficiais Especialistas e de Infantaria
dc
Guarda.
PREFEITO - Por portaria ministerial, foi designado
para o cargo do prefeito de Aeronáutica de Florianópolis
o 1"
ten.-esp. Luiz Costa Matos.
BUSCAS - Apesar das más condições atmosféricas,
prósseguem ativamente as buscas da FAB e da Marinha
ao avião
civil PT-BQS, no trecho da praia entre Nova Viçosa
e Mucurl,
onde heUcóptero da FAB achou um calço da aeronave
desaparecida. As condlçôas no mar têm Impedido sejam Intensificados as operações de rocegagem por
pequenas embarcaçôes. A corveta Caboclo, da Marinha, concluiu essa operação na área limitada pelas coordenadas 1756S/3925W- 1757S/
3920W; 18001S/3907W e 1803S/3925W, sem resultado.
O Serviço de Busca e Salvamento da FAB utiliza na
operação o
Albatroz,
avião
SA-16 6539, baseado em Caravelas; o helloóptero H-l» 8507; o C-82 2202; o helicóptero H-13 8523
e o C-47
2087, com um total (até ontem) de 68 missões e 112 horas
voadas. A ultima missão realizada no trecho vasculhado sôbre o mar compreendeu o sobrevôo do heUcóptero n9 8523,
da FAB, na área de probabUldade.
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USINA ÁTOMO- ELÉTRICA
TEM PLANO EM SETEMBRO

A primeira central núcko-elétrlca, a ser instalada pela Eletrobrás na regifio Centro-Sul, • com potência1 da ordem de 600
MW. terá seu plano concluido no més que vem, informou q ministro das Minas e Energia, ar. Costa
Cavalcanti, ao regressar
ontem de Recife.
Disse que o Brasil se
prepara para ingressar, com
decisão e confiança, na era
atômica, cônsclo de sua posiçfio de pais continental,
já estando o ministério convocando especialistas nacio.
nais e estrangeiros para a
intensificação dos trabalhos
de prospecção e avaliação
de nossas reservas de urà*
nio e tório.
\
DEZ PONTOS
V

i O ministro resumiu em
der pontos o programa que
«ua pasta está desenvolvendo no campo da exploração
da energia nuclear, e que
ii o seguinte:
1 — desenvolvimento da
politica nuclear brasileira,
enunciada em linhas gerais
pelo presidente da República em Punta dei Este c
om Ilha Solteira;
: 2— implementação dos
órgãos da Comissão Nacional de Energia Nuclear até
boje não estruturados, e
em especial o Conselho
Técnico-Científico, reunlndo algumas das personali-

dades de maior projeção na
matéria;
— apoio aos Institutos
de Engenharia Nuclear da
Guanabara, de Energia.
Atômica de São Paulo, de
Pesquisas Radioativas do
Belo Horizonte e ás Universidades, no desenvolvimento dos programas de
pesquisa aplicada à ciência
e engenharia nucleares;
— colaboração ao Conselho Nacional de Pesquisa
no campo da pesquisa pura,
essencial à infra-estrutura
cientifica do Pais;
— intensificação, com
a convocação de especialistas nacionais e de outros
paises, através da Comissão
Nacional de Energia Nuclear e do Departamento
Nacional da Produção Mineral, dos trabalhos de
prospecção e avaliação de
nossas reservas de urânio e
tório;
S — transformação da
Administração da: Produção de Monazita, órgão da
Comissão Nacional de Energia Nuclear, em sociedade
de economia mista de caráter industrial, destinada
ao beneficlamento de minérlos e à produção de
combustíveis além de outros materiais relacionados
com o aproveitamento da
energia nuclear;
7 — projeto e construção
da primeira central núcleoelétrica pela Eletrobrás,
com a colaboração da

DEPUTADOS ALERTAM
CONTRA GOLPE DE
DIREITA NO BRASIL
Os deputados Alberto Rajão e Yara Vargas, do
MDB, afirmaram ontem na Assembléia Legislativa
que elementos da direita articulam um golpe no
País sob a alegação de temerem os reflexos da Conferência da OLAS, realizada em Cuba, ao lado das
últimas manifestações estudantis e de uma crise
político-mihtar que está para se abator sôbre o
Brasil.
/
Os pronunciamentos dos parlamentares foram
feitos logo após a leitura de um manifesto assinado
por alguns parlamentares repelindo as prisões dos
jornalistas Hélio Fernandes e Flávio Tavares. Unindo«e aos seus companheiros, o sr. Fabiano Vilanova
criticou também a prisão do líder dos trabalhadores,
Nèlsòrí Stíares da' SilVa, ocorrida durante o almoço
»o Clube Internacional do Recife.
NAO TEMEM
A deputada Iara Vargas,
ao concluir o seu pronun'ciamento, disse: "Tudo
que
ae arma neste Pais ó um
golpe da direita. £ a espada da ditadura que pende"
sôbre nossas cabeças e não
se sabe em que momento
ela se despencará sôbre
v nós. Mas o fato é que já se
está sentindo essa intenção
do Poder Central, através
da perseguição ao clero,
aos estudantes e aos opeVários.
DLse por fim, que desejava que suas palavras e as
de seus companheiros ficassem registradas nos
anais da Casa como protesto e repúdio a essa situaçno, sem temerem cassações ou outras penalidades que fatalmente podetfio ser impostas contra
eles.
ACUSAÇÃO
A acusação do deputado
Fioravante Fraga de que
o Grupo Renovador do
MDB está a serviço de potências estrangeiras, levou
o deputado Alberto Rajão
reagir
a
violentamente
contra êle, quase chegando
às vias de fato. O vice-Hder
do MDB afirmou que vai

CONTRA A CASPA

JUVENTUDE
ALEXANDRE
lEVIDEWTE EFIUÕÃ11

processar crimlnalmente o
deputado Fioravante Fraga.
Ontem mesmo o sr. AlCerto Rajão requereu ao
presidente da ALEG. deputado Amaral Peixoto, cópia
autenticada da Ata da Sessão, para a ação judicial,
além de contratar os serviços do advogado Marcelo
Alencar para encaminhar e
acompanhar a queixa-crime.
MOTIVO
Os d e s e n t e dimentos
ocorreram durante a obstrução que o Grupo Renovador resolveu fazer para
evitar a aprovação do projeto de revogação da lei
que deu o nome do sarBento Manoel Raimundo
Soares, assassiriado no Rio
Grande do Sul, a uma das
ruas da Guanabara. Em
dado momento o sr. Fioravante Fraga tomou a palavra e depois de acusar o
sargento morto de comunista, fêz a acusação que
desgostou os elementos do
Grupo Renovador.
Em conseqüência do fato, o projeto de autoria do
sr. Salomão Filho teve novãmente a sua votação
adiada. A matéria, que está em tramitação desde junho na Assembléia, recebeu, recentemente, emenda
apresentada pelo deputado
Salvador Mandim transferindo a homenagem para o
cabo Gastão Gama, herói
da JFEB.
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CNSN. Esta usina será localizada na região CentroSul e terá capacidade geradora de>500 MW, de acôrdo com os primeiros resultados do grupo de trabalho ,
Eletrobrás;CNEN e Secre-tarla do Conselho de Segurança Nacional,, cujo relatório conclusivo será apresentado antes do prazo flxado, até fins de setembro;
8 -—.estudos para a encomepda à indústria nacional, se possível no próximo ano, de um reator de
porte médio para ampliar
a produção de radloisótotopos destinados à agrlcultura e à indústria. O Mlnistério das Minas e Energia vai propor aos Ministérlos da Agricultura e da
Indústria e do Comércio a
assinatura de convênios
destinados a regulamentar
a aplicação de radloisótopos;
0 — ação coordenada
com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Educaçfio, nos setores da cooperação técnica e cientifica com outros
10 — entrosamento do
programa nuclear com as
diretrizes gerais do Ministério do Planejamento.
l^CNOLOGIA
Concluindo, disse o mlnistro que o Brasil, com
suas riquezas minerais apenas parcialmente conheci-

Ministro quer
saber quem
compra terras

das e o crescimento vertiglnoso de sua população,
exige a aplicação da tecnologia a mais aperfeiçoada,
propiciando melhores condições para a aceleração do
nosso progresso.
RADIATIVIDADE
O Brasil já fabrica os
primeiros detectorea nacionais para pesquisar radiatividade. As detecções de
materiais radiativos realizadas pelo CNEN estão sendo feitas com um aparelho
nacional — o cintllômetro
— várias vezes mais sensivel que os detectores Geiger convencionais e o priuieiro do gênero produzK
do no Brasil. Foi projetado
e construído por engenheiros brasileiros, pesa pouco
mais de quatro quilos, é
alimentado por pilhas comuns e constituído por um
cristal de iodeto de sódio,
(ativado com tálio, que cintlla toda vez que a radiatfio gama, proveniente de
materiais radiativos, passa
por êle.
REVOGAÇÃO
BELO HORIZONTE (Sucursai) — Os mineradores
do Pais vfio entregar amanhã ao ministro das BelaçSes Exteriores, memorial
pedindo a revogação do
acordo de Washington, sóbre a exportação do cristal de rocha e o cancela-

mento da autorização dada
ao governo norte-amerlcínô para vender a terceiros os estoques de quartzo
importados do Brasil. O
documento faz uma anállee econômico-flnancelra do
problema e, ao demonstrar
os prejuízos causados
por
aquele ajuste 'comercial,
reafirma a denúncia feita
pelo industrial Newton Andrade, em entrevista concedida ao CORREIO DA
MANHA, e encampa o protesto feito na Assembléia
mineira pelo deputado Clcero Dumont.
PREJUÍZOS
/
A pretensão dos mineradores é a de abolir, nos
termos do acordo feito há
vinte anos com o governo
norte-americano, a exclusividade dada aos Estados
Unidos de comprar o cristal de rocha brasileiro, impedindo nossos exportadores de negociar o produto
no mercado internacional.
Querem também o cancelamento da autorização dada
pelo governo Castelo Branco a firmas norte-amerleanas para vender quartzo de
procedência brasileira que
têm em estoque, pois a medida marginaliza a exportação do produto nacional
da faixa de procura de
compradores
tradicionais,
com prejuizo imediato da
ordem de 50 milhões de dólares.

ARENA-GB DECIDE
COMBATER ADOÇÃO
DAS SUBLEGENDAS

Reunido ontem na residência do deputado Lopo
BRASÍLIA (Sucursal) —
O gabinete do ministro da
Coelho, o Gabinete Executivo da ARENA da GuanaJustiça determinou, ontem, à assessoria parlamen- bara decidiu assumir posição contrária ao restabetar, que colija todos os an- lecimento; das sublegendas partidárias para as eleiteprojetos e estudos exisções de 1970 e enviar representantes à direção
tentes no Congresso Nacional sôbre a compra de
nacional do partido, no sentido de combater aquela
grandes extensões de teriniciativa que, inclusive, parte de grande número
ras pelos estrangeiros, pois
de setores regionais da ARENA ,e conta com o apoio
é intenção do titular da
pasta, professor Gama e do presidente Costa e Silva e do asnador
Daniel
Silva, propor uma medida ,
Krieger, presidente do partido governista .
capaz de impedir as irregularidadcs que esteiam
ocorrendo.
Um dos representantes da
nhado ao presidetne Costa
ARENA da Guanabara à di.
A consultoria jurídica do
e Silva, reivindicando a exeMinistério da Justiça devereçáo nacional partidária é
cuç&o de uma série de obras
rá encaminhar ao ministro
o ex-vlce-govern&dor do Esna Guanabara. O eacamlGama e Silva, amanhã,
tado. que deseja lançar-se
nhamehto'desse Matório
candidato à sucessão áo go.
quando está sendo esperasignifica que a ARÍNA dedo nesta cidade, seu estudo
vernador Negrão de Lima e,
sistiu de manter reuniões
sôbre as vendas de terras,
com as sublegendas, vê suas
com ministros do Govêmo
sendo quase certa a sugespossibilidades, já por si muisôbre problemas do Estado.
tão de que seja nomeada
to reduzidas, tornaram-se toAliás, os próprios ministros
uma comissão sigilosa para
talmente nulas, desde agora.
Mário Andreaza e Leonel Miinvestigar essas vendas.
Entretanto, apesar da posiranda ponderaram à direção
çáo assumida, vários memda ARENA que não pode.
CONTINUAM
bros do Gabinete Executivo
riam debater problemas da
consideram que os esforços
Guanabara, a não ser còm
Apesar da reação exiscontra as sublegendas não
o governador Negrão de Lilente em vários setores, noalcançarão êxito, sobretudo
ma, pois qualquer entenditadamente na área militar
mento sôbre obres públicas
porque a maioria maciça da
e do Ministério da Justiça,
ARENA apoia a reimplantafora da área do Executivo do
a venda de terras para esEstado representaria um
cão do sl6tema eleitoral de
trangeiros, principalmente
ato de hostilidade ao 6r. Ne1986, através de Lei Compleno norte de Goiás, sul do
grão de Lima.
Maranhão e noroeste da
mentar a ser votada pelo
Bahia continua intensa. O
RODÍZIO
Congresso ainda este ano.
escritório encarregado desAssim,
a
da
regional
posição
.sas operações, nesta cidade,
Picou decidido, de outro
continua preparando novas
da ARENA • da Guanabara
Ir do, que durante o afastaescrituras.
mento do sr. Lopo Coelho,
destina-se, apenes, a formaNas últimas semanas,
que permanecerá em Brasillzar
um protesto junto à di.
intensificaram-se as comlia durante 60 dias consereção nacional, já que não
pras efetuadas por estrancutivos, haverá um critério
geiros na área do municífoi previamente consultada
de rodízio na presidência da
de
Gurupi,
pio
em Goiás,
sobre o problema. De qualrealizadas, em sua grande
ARENA estadual, que será
maioria, através de um esquer forma, entretanto, a
ocupada alternadamente pecritério imobiliário nesta
bancada da ARENA da Gualos três vice-presidentes, ca.
cidade. Há, também, infornabara pretende combater as
mações de que grande parbendo o primeiro período ao
te do município de Barresublegendas na convenção
senador Gilberto Marinho,
tos, na Bahia, já foi alienanacional do partido, que será
da à estrangeiros.
primeiro vice-presidente. A
levada a efeito em setembro
ARENA da Guanabara, sob
ou outubro próximo.
a coordenação do professor
Célio Borja, vai realizar um
RELATÓRIO
levantamento sôbre toda a
Também na reunião de onlegislação eleitoral vigente,
bem como sôbre a nova divitem,' o Gabinete Executivo
BRASÍLIA (Sucursal) — O preda ARENA aprovou o relatosáo da Guanabara que, ao
sidente Coata e SUva admitiu,
rio do engenheiro Mauricio
invés de 25, passou a ter 35
na Ordem do Mérito HUltar.
o major Lula Carloa Menna BarJoppert, que será encamizonas eleitorais.

Presidente
dá Mérito a
Mena Barreto

reto, que foi Indiciado pelo promotor Álvaro Moraes, no Rio
Grande cio Sul. no processo decorrente da morte do ex-sargento Manoel Raimundo Soares, encontrado afogado no RloGualba.
No processo, estão indiciados dlversos funcionários da policia
gaúcha,
que
ao
pertenciam
DOPS na época em que ocorreu a prisão do ex-sargento.
O major Luís Carlos Menna
Barreto, en» Ul período, era
chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública, cntão dirigida pelo tenente coronel Waahlngton Manoel Vijande de Sosa Bermudez, o qual,
agora, também foi admitido pelo presidente Costa e SUva na
ordem do Mérito Militar.

MDB põe em
prática luta
contra arrocho
BRASÍLIA (Sucursal) —
A Comissão de Mobilização Popular do MDB incumbil o deputado Márcio
Moreira Alves de redigir o
projeto com que porá em
prática sua campanha visando ao restabelecimento
das eleições presidenciais
diretas e a revogação das
leis de "arrocho".

CLUBE DE ENGENHARIA
ELEIÇÕES A 22 DE AGOSTO
"RENOVAÇÃO"
CHAPA
Prezado consócio: Vote nesta chapa para defesa intranslgente de remuneração condigna e para valorizar a engenharia e garantir o desenvolvimento do Brasil.
DIRETORIA
Presidente _ Eng. Antonlo
Arlindo Laviola.
19 Vice-Pres. — Eng. Haroldo
Lisboa da Cunha.
2v Vice-Pres. — Eng. Agr.
Cláudio Cecil Poland.
Sec. Geral — Eng. Felix E.
Stefan Von Ranke.
1? Secretário — Arq. Adhemar Marinho da Cunha.
29 Secretário — Eng. Sérgio
Drummond Gonçalves.
19 Tesoureiro — Eng. Agr.
Joaquim
Bertino
de M.
Carvalho.
29 Tesoureiro — Arq. Carlos
Reis Brandão.
DAC — Eng. Aimone Camardemi.
DAT — Eng. Almor da
Cunha.
DAS — Eng. Roberto EscragnoUe Taunay.
CONSELHO FISCAL — EFETIVOS
Eng. Djalma Landim.
Eng. Roberto Doyle Maia.
Arq. Ataliba de Barros.
Eng. Hélio Alves dc Brito.
Eng. José Queiroz de Andrade.
SUPLENTES:
Arq. José A. Leitão Fontes
Ferreira.

Eng. Pedro A. Mibielli de
Carvalho.
Eng. Ernesto Luiz Greve.
Eng. Benjámin Fraenkel.
Arq. Benedicto de Barros.
CONSELHO DIRETOR
Eng. Felippe dos Santos Rtiis.
Eng. Jurandyr Pires Ferreira.
Eng.» Cejy de Farias Mello.
Eng. Ernani da Mota Resende.
Eng. Mauro Werneck.
Eng. Agr. Antonio Leoncio A.
Fontelles.
Eng. Laerte Brigido.
Arq. Ângelo MurgeL
Eng. Carlos Cezar Machado.
Eng. Fernando de Almeida.
Eng. Braz de Giaccomo.
Eng. Roberto Meira de V.
Chaves.
Eng. Raymundo José d'Araújo Costa.
Eng. Fernando Rocha Souza.
Eng. Jayme Bloch.
Arq. Nelson Procópio de O.
Ribeiro.
Eng. Edgard Piado Lopes Filho.
Eng. Edgard Alberto M. da
Rocha.
Eng. Alberto Caruso.
Eng. José Frederico de Souza
Martins. 752S3

QUATRO CANTOS
Petrópolis
¦ O marechal Coita e Silva
vai retomar um hábito presidencial abandonado depois da transferência da Capltal para Brasília: passará o verão no
Palácio Rio Negro, em Petrópolis. Para
isto, já estão-se ultimando os arranjos
no Palácio, que andava um pouco esquecldo. O marechal pretende ir para
lá em dezembro.
• » •

E até o fim do ano o Governo será novamente transferido, por uma semana: desta vez vai para Manaus e
Belém.
Indiretas
O ministro Gama e SilVa já
já recebeu do professor Albérico
Srico Frtga
Fraga oo anteprojeto de lei complementar regulando a eleição indireta do presidente
da República. Pelo referido anteprojeto, o presidente será eleito por um coléglo eleitoral formado pelo Congresso
Nacional e por delegados eleitos pelas
Assembléias Legislativas.

Qualquer cidadão na posse dos seus
direitos políticos poderá candidatar-se,
Junto à Assembléia Legislativa do seu
Estado a ser um delegado eleitor do
presidente da República.

Todo Rio
Para homenagear a ópera francesa,
o embaixador e sra. Jean Binoche convidam para Coquetel; amanhã, ás dezenove horas. •*? O enviado extraordinário e ministro
Plenipotenciário da
República Socialista da Romênia e sra.
Gheorghe Matei ofereceram ontem um
agradável jantar.

Está no Rio o sr. Alfred Van Der
Marck, gerente do Departamento de Direitos Autorais no estrangeiro da MacGraw Hill Book, de Nova York, que é
uma das mais importantes editoras do
mundo.- O sr. Van Der Marck, que é
holandês de origem e vem pela primeira vez ao Rio, está tendo contatos
com editores brasileiros.
Gente
O presidente da COPEG, ministro
Armando Mascarenhas, será o convidado de amanhã do Terrasse Clube para um encontro informal com o quadro social e jornalistas convidados.

O-general Albuquerque Lima, mtnistro do interior, estava muito satisfeito còm o resultado da reunião de
Recife: nada menos do que quinze proposições que êle apresentou foram assinadas pelo presidente da República.
Honoris Causa
O reitor da Pontifícia Universidade
Católica, padre Laércio Dias de Moura
convida para a Assembléia Universitária em que o Cardeal Ângelo Amleto
Cicognani, será agraciado com o titulo
de Doctor Honoris Causa, daquela universidade.
A cerimônia terá lugar no próximo dia 18 de agosto, às llh.

Confinamento
Esclarecendo seu voto contrário à
criação de uma Comissão de Inquéritô sôbre o confinamento do jornalista
Hélio Fernandes na Assembléia Legislativa, da Guanabara, a deputada Ligia
Lessa Bastos afirmou que tal ato foi
praticado por autoridade federal, e "trata-se, portanto, de fato que ultrapassa a esfera de nossas atribuições". A
seguir informa que, amiga pessoal do
jornalista, lamenta a sua situação e faz
votos para que tudo se resolva da melhor maneira, "mas não posso concordar com a emiscuência desta Assembléia em assuntos que transcendem os
limites de sua competência".
Histeria
No Anhagabaú, também conhecido
em São Paulo como "o vale do povo",
pois geralmente lá se realizam os grandes comícios, aconteceram vários desmaios e outras tantas quedas, provocados, pela pregação campal que ali realizou, ontem, Josias Joaquim de Souza,
fundador da Cruzada Evangélica A
Volta de Cristo.
» *

Velhos, enfermos e mulheres na
grande maioria, os que compareceram à
concentração gritavam "Aleluia!" de
Instante a instante, enquanto outros
perdiam a serenidade e sob o impacto
da repetição monótona do cantochão
eram presas de verdadeiros ataques de
histeria.
* '
Entravam em transe, do qual só
saiam à custa de imprecações dos demais sacerdotes da seita e do próprio
fundador. Alguns chegaram até a receber tapas no rosto, para que voltassem
a ai.
Isto aconteceu ontem, no centro da
maior cidade da América do Sul.
Cinemas
O Rio está agora servido por alguns bons cinemas, mas a verdade é
que, apesar dos preços, o desconforto
do espectador é total. No Miramar,
por exemplo, existe um rato. que na
sessão das dez faz a volta ao cinema;
no Coral, na sessão das dez horas de

sábado, o operador resolveu ligar o ré*
dio para ouvir Bangu • Flamengo e •
fundo musical do filme foi substituído •
pela irradiação do jogo.
A projeção foi várias vezes interrompida devido á mi projeção e algun»
pagantes chegaram mesmo a ameaça da
depredar o cinema.
E o ópera, com aquela tela flutuante, continua castigando os desavisados que esperando assistir a um bom ''"'
filme bem projetado passam1 pela aua
bilheteria. A tela flutua, os artista. n
dançam, parece que tudo se passa no <v
mar, mas a ação está em terra firme '*¦
mesmo. E quem enjoa é o pobre do '"
espectador, que deixou os seus doía
mil cruzeiros na porta do cinema. •*»
il
i".
De São Panlo
•u
A sra. Iolanda Penteado, legitima
representante da estirpe paulista da
quatrocentos anos, continua a fazer de
sua bonita fazenda Empyreo um centro
de elegância. Agora, Iolanda Penteado
convida para o almoço que oferecerá ir.
a Paço Rabanne e Rudi Gernreich, no
'JI.
próximo dia vinte e oito.
4

•

? »

Já está decidido; o costureiro De* '*
ner estará na noite de depois de ama- ¦SÍi
nhã na FENIT, fazendo desfilar, cora tn
modelos de sua criação, a sua própria -r.
mulher, a bonita Maria Stella, e maia
duas figuras da melhor sociedade bandelrante: Maria Inês Alves de Lima,
do clã dos famosos Alves de Lima, e •
5?
encantadora Ana Paola Giaquinto.

Engenharia

r,if>

c-t

A campanha eleitoral no Clube de
Engenharia está-se desenvolvendo em
nivel alto, sendo que ambos os candi- ,
datos estão apoiados por elementos dt"'''
''
projeção. O sr. Antônio Arlindo Lavio- *
la está sendo apoiado pelos engenhei- "'
ros Luís Rodolfo Cavalcanti de Albu* w
querque Filho, Allm Pedro, Felipe San- *'
tos Reis, Raimundo Barbosa, Carvalho 'r
Neto, Flávio Henrique lira, Ismael
Coelho de Souza, Graz dl Giacomo,,.A
Mauro Werneck, Ernani da Mota Re- r»
zende e Ângelo Murgel, entre outros.

Arrabal
O dramaturgo espanhol Fernando
Arrabal, que está detido na prisão de
Carabanchel à espera de um processo
judicial, será posto em liberdade, segundo informação de fonte chegada aos
tribunais de Justiça de Madri.
O magistrado, encarregado de seu
caso teria fixado uma fiança de cinqüenta mil pesetas para a sua libertação. Arrabal foi -preso no dia 26 de
julho por ter, supostamente, insultado
Deus e a Espanha.

f.T

Mnndo " vafeto mundo
>t

..

¦-.

i

Segundo a Agência Reuters, o líder
do Poder Negro nos Estados Unidos, -'<
Stokeley Carmichael, afirmou que
"sentiria orgulho
de ser membro dai
Forças Armadas de Cuba". E acrescentou, dirigindo-se aos líderes cubanos: '*Vosso país tem o mais maravilhoso Exército do mundo e também as
mais belas mulheres."

O Supremo Conselho de Londres
liberou para adultos o filme Número
4, da cineasta japonesa Yoko Ono, que
a censura tinha proibido. Trata-se de
uma película realizada para promover
a paz mundial, segundo a sua autora.

»i

Yoko Ono afirma que a paz será
conseguida se as coisas belas da vida,
forem mostradas, e na sua opinião nada
mais belo do que, como o fêz, exibir
os seres humanos de ambos os sexos,
despidos, mormente de costas. Segundo
o jornal Daily Mirror, em vêz de promover a paz o filme promove mesmo
é a chateação do espectador.
* • *
Em Assunção a policia
dendo nas ruas os rapazes
compridos, que são levados
mais próxima e submetidos
zero. Os reincidentes ainda
meses de prisão.

n

está prende cabelos
à delegacia
à máquina
pegam três

Pinga fogo
Já está circulando mais um número de Guanabara em Revista, editada pela Fundação Vieira Fazenda, e
dedicada aos problemas do estado. Nesta edição o repórter José Leal faz ura
levantamento das pequenas ilhas da
baía e da vida dos que nelas habitam.
*** A-Galeria Giro convida
para a exposição de pinturas de Luiz Guimarães,
que se inaugura amanhã.
• —-

Em concerto organizado pela Sala
Cecília Meireles, em colaboração com ^
~
o Instituto Italiano di Cultura o Instituto Cultural Brasil-Alemanha e a Rá- *
dio Ministério dç Educação e Cultura,
a Orquestra Sinfônica Nacional atuará .".
amanhã sob a regência do maestro
Cario Bagnoli, e com a participação do
violinista Oscar Borgerth, como solista
do conserto em Ré Maior, opus 77 de
Brahms.
* *
O crítico Salvyano Cavalcanti de »*
Paiva vai fazer uma conferência hoje, '•"
à noite, na Reitoria da Universidade :
Federal Fluminense. Tema: O Cinema °
Nacional e o Instituto Nacional do Ci- '?
nema.
-h
• •
Hoje, Casa Grande apresentará um *i
show com Zé Ketti e Paula, a primei- ¦"
ra figura do Salgueiro. Amanhã, Gil- "
berto Gil, que hoje é o cantor popular »
preferido pela intelligentsia. í>

5-
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CORREIO DA MANHA, Tôrço-fclrn,

1.° Caderno

13 do nK<*'»to du 1907

MORRERAM 11 NA EXPÍLOSÃO DO BARROSO
ATOS RELIGIOSOS

ARTHUR NEGR
(MISSA DE 7.° DIA)
A família de ARTHUR NEGRI agradece, sensibilizada, as manifestações de pesar recebidas por ocasião
do falecimento de seu inesquecível esposo, pai, sogro c
avô e convida os demais parentes e amigos para assistirem à missa de 7.° dia que, em intenção de sua boníssima alma, fará celebrar, quarta-feira, dia 16, às
9h30m, no altar-mor da Igreja da Candelária. 16108

ARTHUR NEGRI
(MISSA DE 7." DIA)
Ignez Negri de Brito e família, Dora Haycs e família (ausentes), Sara Lowry e família (ausentes), Hcrmes Del Negri e família, Arnaldo Fonseca Cavalcanti
e senhora (ausentes), agradecem as manifestações de
pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu inesquecível irmão, cunhado e tio ARTHUR e convidam os
demais parentes e amigos para assistirem à missa de
7.° dia que, em intenção de sua boníssima alma, farão
celebrar, quarta-feira, dia 16, às 9h30m, no altar-mor
16109
da Igreja da Candelária.

ARTHUR NEGRI
MISSA DE 7.° DIA
A Diretoria e empregados da Companhia SíderúrgiNacional,
(a
profundamente consternados com o falecimento de seu dedicado servidor ARTHUR NEGRI, convidam para a missa de 7.° dia que em intenção de sua
alma mandam celebrar quarta-feira, 16 de agosto, às
9h30min, no Altar de Nossa Senhora das Dores, na
Igreja da Candelária. 785n

UBIRAJARA ÍNDIO
DA COSTA

II

(MISSA DE 7.° DIA)
Laura Simões Lopes índio da Costa, Luis Felippe Indio da Costa, esposa e filhos e Luiz Eduardo índio da
Costa, esposa e filha agradecem sensibilizados as manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento
do seu querido esposo, poi, sogro e avô e convidam para
assistirem à missa de 7.° dia que mandam celebrar dia 16,
às 11 horas, na Catedral Metropolitana. 16035

UBIRAJARA ÍNDIO
DA COSTA
(MISSA DE 7.° DIA)
José Francisco Barbosa e esposa, Ernâni Barbosa,
senhora e filhos, Mozart Victor Russomano, senhora e filhos (ausentes) e Gualter Azeredo Lopes e família convidam para a missa que mandam celebrar pela alma de
seu querido primo e inesquecível amigo UBIRAJARA
ÍNDIO DA COSTA a realizar-se dia 16, às 11 horas, na
16037
Catedral Metropolitana.

UBIRAJARA ÍNDIO
DA COSTA
(MISSA DE 7.° DIA)
Hilda Duarte Simões Lopes, filhos,, genros, nora, netos e bisnetos convidam para a missa que mandam celebrar pela alma de seu querido genro, cunhado e tio
UBIRAJARA ÍNDIO DA COSTA, no dia 16, às 11 horas,
16036
"
na Catedral Metropolitana,

UBIRAJARA ÍNDIO
DA COSTA
(MISSA DE 7.° DIA)
Álvaro Simões Lopes e família, Luiz Simões Lopes,
esposa e filhos, irmãos e demais membros da família
Simões Lopes convidam para a missa que mandam rezar
pela alma de seu inesquecível primo e grande amigo
UBIRAJARA ÍNDIO DA COSTA, a realizar-se dia 16, às
16034
11 horas, na Catedral Metropolitana.

JÚLIO LACOMBE JÚNIOR
(MISSA DE 7.° DIA)
Arnaldo Cavalcanti Lacombc.
damente consternados, convidam
dia que farão rezar em intenção
querido tio e padrinho — JÚLIO
amanhã, quarta-feira, dia 16, às
da Catedral Metropolitana, à Rua

senhora e filha, profunpara a missa de, sétimo
da alma de seu muito
LACOMBE JÚNIOR —,
10 horas, no Altar-ÍHor
Primeiro dc Março.

JÚLIO LACOMBE JÚNIOR
(MISSA DE 7.° DIA)
Luiz. Lourenço Lacombe p senhora. Carlos Gooda
I.acombe, senhora e filhas e Fernando Lacombe, profundamente consternados com o falecimento de seu querido
irmão, cunhado e tio — JÚLIO LACOMBE JÚNIOR
,
convidam demais parentes c amidos para a missa de sétimo dia que farão celebrar amanhã, quarta-feira, dia lfi.
às 10 horas, no Altar-Mor da Catedral Metropolitana, à
Rua Primeiro de Março.

JÚLIO LACOMBE JÚNIOR
(MISSA DE 7.° DIA)
Domingos Octavio Jacobina Lacombe, senhora, filhos,
Kcnros, noras e netos convidam para a missa de sétimo
dia que farão celebrar em sufrágio da alma dc seu querido
,
primo, cunhado e tio — JII.IO I.ACOMBE JÚNIOR
amanhã, quarta-feira, dia _1(_. às in horas, no Altar-Mor
da Catedral Metropolitana, a Hua Primeiro de Março.
41134

MARIA HENRIQUETA DE
CARVALHO MARQUES
(VIÚVA DR. PLÍNIO MARQUES)
(MISSA DE 7.° DIA)
Maria Marques dc Mendonça, Almirante Miguel Magaldi, senhora e filha, Almirante Luis Clóvis de Oliveira,
senhora c filhas, Ennio Marques Filho, Jorge Teixeira
Casquciro c senhora, Prof. Pedro Paulo Marques Mendonça, senhora e filhos, Ennio Marques Neto e Plinio
Marques Neto, senhora e filhos agradecem, sensibilizados, as manifestações de pesar recebidas por ocasião do
falecimento de sua querida mãs, sogra, avó e bisavó —
QUETA — e convidam os parentes e amigos pata assistirem à missa de 7.° dia que, em intenção de sua boníssima alma, mandam cejebrar amanhã, quorta-feira, dia
16, às 10,30 horas, na Igreja de N. S. da Conceição e
Boa Morte (Rua do Rosário esq. da Av. Rio Branco).
78524

CARMEM PARETO
DE GIACOMO
MISSA DE 7.° DIA
Banco Pareto S.A., por sua Diretoria, agradece a seus
amigos e clientes as manifestações de pesar recebidas
por ocasião do falecimento de CARMEM PARETO DE GIACOMO, e convida a todos para a Missa que em sufrágio
de sua alma manda celebrar na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, amanhã, dia 16, às 11 horas. 785u

(ARMEM PARETO
DE GIACOMO
(MISSA DE 7.° DIA)
Os filhos Elio, Isa, com o marido Franco Tassistro
e filhos, Piero e filha, os irmãos e cunhados Mario e Tina
Pareto, Luigi Pareto, Ketty Strixino, Viúva Aldo Pareto,
Belkyss Darcy, Viúva Luis Sparano, os sobrinhos Carlos
e Edda Pareto e filhos, Gianni e Angela Pareto e filhos,
Carlos c Amélia Sparano e filhos agradecem sensibilizados os manifestações de pesar recebidas por ocasião
do falecimento de sua querida CARMEM e convidam os
dpmais parentes e amigos para a Missa, que farão celebrar por sua boríssima alma. na Igreja de Nossa Se78515
nhora do Carmo, amanhã, dia 16, às 11 horas.

COMANDANTE
MARIO DE SEGADAS VIANNA
(FALECIMENTO)
Heloísa Abreu Segadas Vianna, Mario Segadas Vianna
Jr., Walter Segadas Vianna e família, Nelson Segadas
Vianna e família, Hugo Segadas Vianna, Francisco Alcantara Gomes Filho e família, Gastão Segadas Vianna e
irmão participam o falecimento de seu querido esposo,
pai, sogro, avô, bisavô e irmão e convidam os demais
parentes e amigos para o seu sepultamento a realizar-se
hoje, dia 15, às 9 horas, saindo o féretro da capela do
cemitério de São Francisco Xavier (Caju). 4203

Theodozia Maria Adriana
van Aduard Voss
Embaixador Barão Everf Joost
Lewe van Aduard e a Baronesa
Lewe van Aduard cumprem o doloroso dever de participar o falecimenfo de sua filha THEODOZIA
MARIA ADRIANA VAN AUARD VOSS
ocorrido no domingo dia 13 do corrente.
78512

DoIh oficial» e nove marlnhelroB morreram ontem
ao explodir a caldeira do
c r ti 7 a d o r tturrotto, quo
transportava a bordo o ministro da Marinha, ocorreudo a explosfio a 120 mllhas ao Imito do porto dc
Salvador, as 14h45min. O
cruzador sofreu avaria numa das turbinas do propulsão o nn canalização de vaJ
por,
Em nota distribuído ontom, o Mlnlstírlo da Marinhn Informa quo o neldente "poucos minutos depois
teve sua causa controlada",
esclarecendo que o chefe
rio Estado-Maior tln Armaria, logo que soube do ocorrido, "determinou a ida de
três navios de socorro para
o local".
A NOTA OFICIAL
É a seguinte a nota oficiai sobre o acidente, distribuiria pelo gabinete do
iT.iiiistio da Marinha:
O gabinete do ministro
da Marinha, com pesar, informa que em sua viagem
de regresso ao porto do Rio
tíe Janeiro, trazendo a bordo o ministro da Marinha,
o cruzador ligeiro Barroso,
n 120 milhas rio largo do
Iiôrto ric Salvador, a ....
Ih45min de hoje (ontem),
r.ofreu avaria numa das
turbinas dc propulsão e na
canalização de vapor.
O acidente, que poucos
minutos depois teve sua
causa totalmente controlada, lamentavelmente provocou a morte dos oficiais e
praças abaixo mencionados,
componentes que eram do
Primeiro Grupo de Repa-

ros que chegou no local, na
praça do maquinas: capitãode-frogota Josó Augusto
Didler, chefe de míiqulna3;
l.o tenento Elias Pereira
Magalhfies, ajudante da dlvisão do caldeiros; suboficiai Josó Brfiullo Pereira;
segundos-snrgeptos Augusto Martins da Purificação
c José Maria LÔbo da Silvo; cabos Jofio Ferreira dos
Santos e Kerglnaldo Corlolano de Freitas e marinheiros CAndldo Barbosa e Antônió Custódio dn Silva.
Imediatamente, o chefe
do Estado-Maior da Armaila, no Rio de Janeiro, determinou a ida de-tres nuvios do socorro, poro o local. O contrn-torpcdelro
Paru já demanda o porto
de Salvador, transportando
os feridos, cabos Raimundo Nonato Vieira e José
Salvador de Souza.
Os corpos, que estão sendo
transportados
pelo aviso
oceanogr&flco Bocaina, deverão chegar a Salvador nas
próximas horas da manhã de
hoje.
A Força Aérea, que desde
as primeiras horas vem colaborando com a Marinha,
já mantém dois aviões C-130
em Salvador, à disposição
do ministro, prontos para
efetuar os transportes que se
fizerem necessários".
Em outra nota oficial, o
Ministério da Marinha lnformou depois que "os dois
cabos MA — Raimundo Nonato Vieira e José Salvador
de Sousa, acidentados na
praça de máquinas do cruzador Barrou e que vinham
sendo transportados para o
porto de Salvador, a bordo

do contratorpodelro Pará,
nAo reslRtlndo noa ferlmontos recebidos, faleceram por
volta das 14 horas".
COSTA SOUBE NOXí

Em São Paulo, o presidente Costa e Silva informou
aos Jornalistas que no avlfio,
quando se dirigia do Recife
para aquela Capital, foi lnformado do acidente com o
cruzador Barroso. Disse ter
havido explosão numa caldeira, que provocou a morte
de 11 pessoas, sendo dois
oficiais e nove homens da
tripulação. Declarou ainda
que o desastre foi lamentavel, e que o cruzador Barro.
se se encontrava parado a
120 milhas de Salvador e que
seria rebocado. Entre os mortos, afirmou o presidente,
encontra-se um capltfio-defragata.
EXPLOSÃO
SALVADOR (AP-CM) —
Oito pessoas morreram ontem pela manhã em conseqtlèncla de uma explosfio na
caldeira do cruzador Barroso, da Marinha Brasileira, a
umas 120 milhas da costa.
Morreram dois oficiais e seis
marinheiros, que trabalhavam na sala de máquinas.
O rebocador Caboclo saiu
do porto de Salvador para
socorrer o cruzador. Médicos
foram lançados de pára-quedas para socorrer os feridos
a bordo do Barroso. Noticias
chegadas do Rio de Janeiro
dfio conta de que o cruzador
regressava do Recife, tra.
rendo a bordo o ministro da
Marinha, almirante Augusto

Hamman Il«demak«r Grunflwald.
IV JNCtNDIO
No dia 34 de agósttr do
1961, quando o cruudor
Barroso — antigo navio-oapltãnea de esquadra brasileira — ra encontrava" no
dique Rio de Janeiro, ¦ da
Ilha das Cobras, para reparos, após sorrir durante 10
anos, a nossa Armador, a
chama do um maçarlotr de
operário originou um lneéndio na "Praça Bala" (caldelra), não fazendo vitimas,
mas provocando pinico no
pessoal de bordo e nos *trabalhadores presentes.
A Marinha brasileira abriu
inquérito pnra apurar a'orlgem do incêndio e os príjui«os causados. Pol apurado
que a chama do maçarlco do
um operário, que trabalhava
na canalização do porão do
navio, atingiu o óleo da caldeira, sendo os danos eonslderiveis. Para o sinistro ser
debelado, foi convocado o
Corpo de Bombeiros do Btado e o grupo de Incêndios da
Ilha da; Cobras.
O Oruzadoi BarrciM compintará, no próximo dia 21,
16 anos dc serviços à Marinha brasileira, sendo adquirido da Marinha norte-amerieana, onde tinha o nome
de USS-Fhiladelphia. tendo
parti clp&do da Segunda
Quer» Mundial, no Paeffieo.
O Barrow serviu durante
longo tempo para o adestramento dos oficiais da Marinha que nele tomavam os
primeiros contatos com um
navio de guerra, e até 1961
era o matâr navio no qênèro
na América do Sul.
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SÉRIE DE TERREMOTOS
SACUDIU OS PIRINEUS
ARETTE. França, MADRI e
PORT MORESBY, Nova Guiné
(FP-Rcuters-CM) — Tremores
de terro, alguns com Intensldade do verdadeiros terremo.
tos, sacudiram até ontem il tar.
de os Plrlneus, na fronteira
franco-espanhola, estenderam-so
i. Ilha da Nova Bretanha, na
c(i«la da Nova Guiné e fnram
rcflstradoi. lambem no Japílo.
No sudoeste da França, enti%
os Plrlneus e a cidade de Bordeus. o fenômeno levou pânico
a várias povoações, uma das
quais, Arctle, ficou pràtlcamente destruída, com mU e 100
pessoas desabrigadas, entre seus
mil e 200 habitantes.
EVACUAÇÃO
Velhos e crianças miram da
vila de Areito, perto da fronteira espanhola, após uma súrle de terremotos sacudir os
Plrlneus franceses nas vlilnhanças. desde domingo. Os tremores — os mais sérios na França em Quase 60 anos — fizeram mais dc 60 feridos e uma
mulher de 80 anos foi morta
quando sua casa caiu. Ontem,

t Urde, mais quatro pequenos
tremores voltaram a abalar a
irea. Os tremores foram senttdos em vários pontos do sul
da França e nos Plrlneus capanhéls, tendo sido registrados
até mesmo nos sismógrafos distantes da CaMfórnla.
SEM

LUZ

O fornecimento de eletrlcldade à irea dos Baixos Plrlneus
fot cortado e poucas Unhas telefónicas estavam funcionando.
Metado da Tórrc do Relógio,
do século XVII, desabou. O relóglo parou às 33hl5min*— hora do primeiro tremor na nolte de domingo. Tremores menores ocorrem várias veies por
ano nos Plrlneus, mas os do
domingo à noite e de ontem
foram os piores sentidos na
França desde 1909, quando cérca de 50 pessoas foram mortas
cm Alx-en-Provcnce.
MAIS' FORTES
Na Espanha, os fenômenos
ocorreram desde Valadolld até

Antonia Mendes Onida
(MISSA DE 7.° DIA)
A Família de ANTONIA MENDES ONIDA, profundamente sensibilizada, agradece todas as manifestações
de pesar e conforto espiritual, recebidas por ocasião do
seu passamento, e convida os parentes e as pessoas amigas,
para a missa de 7.° dia a ser rezada no dia 16, quartafeira, às 8 horas, na Matriz N. S. Bonsucesso ,à Rua Gemeral Gallieni, 122, Bonsucesso. Por êsse ato de fraterni25766
dade cristã, também, antecipadamente, agradece.

LUIZA QUADROS
(LUIZINHA)
Nelly Quadros Martins Ribeiro, Herbert Quadros, Eurico Solon Pontes, senhora e filhos, Madre Lúcia Braune,
Paulo Braune, Luiz Braune, senhora e filhos, Haroldo
Braune, Eduardo Schiller, senhora e filha, participam o
falecimento de sua querida mãe, avó e bisavó e convidam
para o seu sepultamento a realizar-se hoje, dia 15, às
10 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza para
11711
o Cemitério de S. João Batista.

GABRIEL H0MSY

Valincia, na costa do Medltcrràneo oriental. Em Toledo, ao
sul de Madri, um funcionário
do observatório disse quo os
tremores foram "os mais fortes
na Espanha, neste século", •
que marcaram S.S na escala
Rlrhter. A terra tremeu também cm Zarazu* a 24 km ao
sudoeste de San Sebasllan, onde
o rei Baldulno da Bélgica e
sua mulher, a rainha Fablola

AGRADEÇO

A milagrosa N. S. Aparecida
uma graça alcançada. OULCI
OLIVEIRA Dl OLIVIIRA. 14454

— espanhola d* nascimento —
passam as férias de vario,
OITO

SEGUIDOS

Ontem pela madrugada a Mia
4a Nova Bretanha, administrada pela Austrália t situada na
eosta da Nova Guiné, foi abalada por uma série dc oito tremores num período de cinco
horas e mela. Uma estrada na
ilha ficou bloqueada em «inseqüência de um desmoronalnforiMva.se taaaWim
mento.
que um Ucelro tremor en mmHdo ontem no Japio, wm ato
•e registraram vfMmaa ou ttanos materiais.

SALVADOR
SIGN0RELLI
(MISSA DE i.° MÊS)
Antoniétta SignoreHi Sanios e seu marido Carlos de
Oliveira Sanios, Hilda SignoreHi Caldas e seu marido
Abano Pereira Caldas e filho, Therezinha SignoreHi jie
Freitas e seu marido Geraldo de Freitas e filhos, Milton
SignoreHi e sua mulher Yedda Souza SignoreHi e filhos,
Vicente SignoreHi e sua mulher Beatriz da Silva Signprelli e filhos, Marly SignoreHi dos Sanios e seu marido
José Barreto dos Santos e filho, Domingos Bornéo, José
Bornéo e sua mulher Odméa Marques Bornéo e filhos,
Erculina Bornéo da Silva e seu marido, Jacy da Silva e
filho, Dorianda Couto e seu marido Jonaihas Menezes
do Couto, filhos e netos, convidam os demais parentes
e amigos para a missa do 6.° mês do falecimento de
seu inesquecível pai, sogro, avô, e bisavô SALVADOR
SI&MLI, que será celebrada hoje, dia 15 de agosto
às 10,30 horas no altar-mor da Igreja de São Francisco
de Paula (largo de São Francisco). A família agradece
a todos que comparecerem a êste ato de fé cristã.78525

OS IMÓVEIS
A VENDA NA
GUANABARA

(Falecimento)

Esposa, filhos, cunhado e amigos, cumprem o doloroso dever de comunicai o falecimento de seu querido tòpôso, pai, cunhado e amigo - GABRIEL HOMSY I
ESTÃO
e convidaru os amigos para o seu sepultamento hoje, ANUNCIADOS
IMO
dia 15, às 9 horas, saindo o féretro da Capela Real Correio da Majihã :
do Sindicato dos Corretores:
Grandeza n.° 81 para o Cemitério de São João Batista. Órgão Oficial
de imóveis da Guanabara
41193
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Cnnerno

CORREIO DA MANHA, Tôrça-fclra,

fSapatühas de
\Margot são de
2 bailarinas
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SJM- a admlnlslraçl» <to Te».
.,.,_* Municipal, fti ontem à Ur:*<*• m-f|i _t u cadeiras da
. rodai, ao mtsm» tempo, tm «ua
. .> procedeu «o sorteio da dota
•artilha, da Mlarlaa Margot
ronteyn, qu* foram (anhas pe, Ua dancartnaa brasllein» Vera
•¦'¦ • Regina.
O tortolo constituiu parla da
condição da atrü Margot, que
Mi a doaçlo 4* IM dólarei pa.
., ra que a Aaioeiaçio a* juntasse
,-tae montante colhido aat nn.
*»¦ d* espetáculos" * ««mau
., tu-ldades da Campanha vUan'.do a id«_rir ia ladeiras d*ro•da» qu* fava entreguaa na
Ouaaabara * fcrtadoe.
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SAPATILHAS
. As upatUhai de Margot FonJteym, que foram doadaa para
_• lortelo entre as alunas do
Corpo de Boil» do Teatro Mualdpal, almbollaam um aitimulo
J, artf • » dança.
Toda a dtcumtnt-çao «atrai.jja da Campanha d* auxilio aos
..paraplégicos, coordenada pela
ara. Margot FonUyn lha «erá
•nvlada contendo • histórico
"iontrldu apneacèeií o* «ua
balei* pelo bem-estar daquele*
qu« foram beneficiado* pela
campanha filantrópica que tidera.
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UKGÍNCIA

O Hospital de Veterlnária do Estado funciona diàriamente du 8 ás 18 hoxu, k Bua Bartolomeü de
Gusmão, 1120, atendendo
desde consultas e operações
marcadas ás de urgência.
Segundo o sr. Ivrê Br&ndão Campello, ehefe do Ser*
viço de Patologia, os preços sáo módicos e, "ás vêzes até de graça, quando o
proprietário do animal não
dispõe de recursos". Caso
de urgência, foi o da gatinha Chaninha, ontem, ds
propriedade de d. Carivaldina de Azevedo, moradora
cm Cordovol, que ali compareceu ás 8 horas "porque a bichinha ficou cora
as vísceras de fora — evlsceraçfio — devido a um esforço que féz, prejudlcando uma operação* de dias
atrás".
Chaninha — colocada na
mesa de operação — íoi assiütida pelos médicos Ary
Accioly, Allan Kardeck e
pelos acadêmicos que estagiam no Hospital. A equipe que enfaixou a gata
após a intervenção, aplicou
lavagem com soro fisiológico, aspiração de soro que
ficou na cavidade; colocação de sulfa peritonial na
cavidade abdominal; fechamento da parede é demais
requisitos necessários. Foram usadas pinças de Allis,
tesouras de Mago, portaagulha de Matier, aíastador
de Farabenf e fios de seda.
A gata, com 2 kg, íoi sübmetida á anestesia geral
com ventilação pulmonar,
por meio da válvula de Takaoca. A operação, .em cilnicas particulares, custaria,
aproximadamente, NCr$ ..
200,00, segundo os especialistas, que realizam seis
operações diárias no local.

___--„___Íi_-i__^iiÍvl

*******f|P^»

^fl''--flfl

OTIMISMO
Membros do Clube do Otimismo estiveram presentes

CLINICA

DOS FESTEJOS
DA GLÓRIA:
MOACYR FRANCO
no coral da IGREJA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA e

GUTO
como coroinha I

:<*«¦

HOJE, ÀS 18 HORAS
¦;•

IT?

OS DOIS GRANDES ARTISTAS DA TV Rio darão uma demonstração dos
seus sentimentos religiosos na missa campal do Outeiro da Gílória.

)

O veterinário Ricardo
Osório atendeu a vários
animais na clinica do HEV,
entre outros, á cadela Cherry. Funcionam ainda, as seguintes seções especializadas: raio-X, cemitério de
cães, sala de vacinação anti-rábica e produtos biológicos. O cão Van Gooh de
Tonia Carrero teve que escoar urina com uma sonda
devido a um fecaloma. Luiza Werneck — que o levou
— contou que «êle é a alegria das crianças e da cadelinha Collette".
O médico Ivrê Brandão *
Campello informou, também, que o hospital está à
disposição de quem desejar,
não havendo np momento
internação de animais, por
deficiência de instalações
adequadas."_ necessário —
acentuou — que tenhamo»
mais uma sala de operações. Com duas viaturas e
cinco laçadores, o hospital
apreendeu de janeiro a Julho 2.867 animais abandonados. Alcançou, em julho,
a renda máxima pelos serviços prestados, e recolhida à Secretaria de Finanças: NCrf 7.700 mil. As
consultas na clinica custam
NCrf 1,97. O diretor Ivrê
Campello apela à população que recorra àquele serviço "sempre que precisar, como o caso de um
cão que será operado dia
15, de um tumor que, tudo
indica, seja câncer"»

PONTO ALTO

*

11

Porque u clinicas particulares recomendaram o*
aervlcoa da equipe do Roípitai Eitoduel da Veterlnária da Secretaria de Economia, Luiza Werneck, empregada da atrlx Tônia
Carrero, levou, ontem, _
aala de cirurgia, o cio de
•ftimaçfio Van Go0h qu* foi
«ubmetido a uma enterotomig, para livrar-se de um
fecaloma, segundo o veterinárlo Ivrè Brandão Campello.
A equipe de operadores
foi chefiada pelo médico
Ary Loureiro Accioly, catedratico de cirurgia veterlnárla da Universidade Federal Fluminenie, que minutos antes submetera a
gata Chaninha a um* estereotomla. Sua proprietária,
d. Carlvoldina Azevedo, pagou NCrf 51,07 pela operação,
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. Aa eedolra» d* rodai ««to ano
t-Ullsaram • custo de
NCr|.t._»,oo Undo a firma lorneetíora do material reduddo
,« lea preço 4* custo — d*
NCrf *)t para NCrf IM am
média -. como Umbdm proce, de» k doiçae d* «*U unldadH.
foram eonUmplado* «a M primeiroe inscritos, *m ardem d*
ebegida do pedido aea petrosinadorea da Campanha. Oa ma_Um Adelino, Frandas*. LuU
Cario», Paulo Roberto * aa au•atoe» IifU. TànU * outrai aso.
partecram para rooeber ¦¦
doaçOoi da* mloa da «omlmlo
organiudora da Campanha. Os
qne nie compareceram pode
ri* procurar a Ajeodaça» doa
Rapéjtorei rotogrifleos atraI" * * presidente Paulo
Reis,, a fim d* r*ttrar*m «uai
doaçfie».
'
Entr* u doacfiee MUa aa
Ouanabwa estio unidade* entragues ¦• Hospital BanU RiMr*> PenltencUria Lemos da
Brito • enüdade* rellgloeaa,
Serio enviadas cadeiras de rodai pira Alagoas * munldpio*
d* Mina* Gar ais. Na oeatllo
dai entregaa dai cidalras d* rodu compareceu ao palco do
-eatro Municipal uma menina
"que
havU anterlormenU receMdo ama cadeira a. aubmetendone a ama tnUrvenplo clrárfica, encontrou a cura. Fés na
ocasiio ¦ deroluçlo da unidade
recebida.
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Van Gogh
de Tônia é
operada
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A AasoolaClo doe Riportarei
ih rosegriflcoa, «a colaboração
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Outra ponte
liga Brasil
ao Paraguai

MOACYR FRANCO - cantando!
GUTO - ajudando a missa!

ea

TV RIO
transmitindo diretamente do local

HOJE ÀS 18 HORAS
78513

SAO PAULO (Sucursal) —
Em expediente endereçado
ao Itamarati, o governador
Pedro Pedrossian acaba de
pedir autorização do Ministério das Relações Exteriores para construir, em concreto, uma ponte internacional em Mato Grosso, ligando o Brasil ao Paraguai.
As obras dessa ponte serão iniciadas logo que a
permissão federal seja concedida. A ponte ligará as
duas margens do Rio Apá
e permitirá o tráfego rodoviário entre as cidades de
Bela Vista do Brasil e Bela
Vista do Paraguai.

OPERAÇÃO DE URGÊNCIA
Chaninha, a gata, também foi atendida ii pressas pela

equipe

do

Hospital

FOLCLORE VAI À
FEIRA SEM APOIO
SAO PAULO (Sucurul) - Sem
apoio oficial, enfrentando concorrtacla _a reallzacOat paralelaa • instalada em lugar tapróprio, a III ARTEp — III
Feira d* Artigo* Típicos do
Brasil — vai «ncerrar-ie domingo, aem ter contado, noi
¦eus 30 dial de funcionamento,
com o público que merecia, o
Clnáalo do Iblrapuera foi conseguido apóa multa» horas de
incerteza, mu nem assim o
problema de público pode ler
reaolvldo, uma vez que oi posilvel» vlsitantei
coníudlram,
durante o tempo todo da exIblrapuera
poiiç-o. Parque
com Ginásio do Iblrapuera.
A Secretaria do Turismo, que
ao menos
nem
um stand
montou no local, nto se fêz
presente à Exposiçjo, que teve
de ser realizada com oi esforCO» de alguns folclorlstas e
grupos que cultivam uaos •
costumei regionais. O DCT aujdliou
oa organizadores, expondo, éra um doe «taní», coleç-M d* Mloa comemorativos.
A FEIRA

de
virias partes do Braall,
principalmente de Minas oerais, interior de SSo Paulo •
Bio de Janeiro. Peças antigas,
como tear rústico, um carro
de bois legitimo
vindo de
Conceição dos Ouro», conjunto
de monjolos, camas seculares,
redes nortistas. Instrumentos
musicais, artigos em cerâmica,
rendas etc.
Artesão trabalham em bancas montadas para êste fim,
fazem estatueta» ou pintam, e
dona Anita, uma baiana genuma, prepara para quem quller, por
acessíveis,
preços
xinxlm de galinha, acaraja, vatapa, muqueca de camarfio -e
outros pratos da Bahia. Faz
também. • vende, batidas regional».
FESTA
Aos sábados e domingos, intervèm grupos de fandango,
capoeira, maracatu e candomblé. Domingo, será realizada a
Festa de Saudaçlo • lemanjâ,
que marcará o- encerramento
da mostra. Grupos mineiros e
paulistas apresentam o fandango e a congada, enquanto
que nordestinos, ts danças e
folias do Nordeste. A partir
das JSh, artistas de várias

eminorai comparecem ao palco
para animar oi shows.
Para comemorar o mes do
Folclore, oa organizadores da
mostra estSo oferecendo prémios 4 juventude estudantil,
para aqueles que apresentem
os melhores trabalhos em torno de costumes e usos folclóricos. Centenas de delegações «itudantls tém passado pela feira. a maioria realizando pesqulsas em torno do assunto, por
solicitação das direções de suas
escolas.
MANTER VTVO
O sr Américo Pelegrinl, um
dos organizadores da Feira, disse que a mostra tem pôr finalidada por em relevo o Folclõre Nacional «impedir que seus
aspectos mais belos sejam esqueridos. Afirmou qua "no
Brasil há verdadeiros doutores
em Folclore, más quase todos
encerrados nu suas torres «to
marfim". Pensam — disse —
que Folclore ê para ficar guardado, quando é exatamente o
contrário. Exige incentivo, a
fim de ser melhor aproveitado.
NSo houvesse valorização do
Folclore, o grupo Beriozka —
para exemplificar — nSo seria
Beriozka".

Estadual

do Veterinária

Jovem guarda
faz macabro
em Recife
RECIFE (Sucursal) — Uma
íesta macabra, com os aalôes do América Futebol
Clube decorado com mausoléu e epitáfios, foi reallzada sábado último pela jovem guarda de Recife, causando protestos nos meios
eclesiásticos. Diante de um
caixão contendo uma ossada humana foi realizado um
velório iluminado com drios. Músicas fúnebres em
ritmo de iê-iê-iê foram
cantadas com os jovens
dançando até de madrugada. Os meios religiosos consideraram o tato como grave protanaçío dos sentimentos cristãos do povo
brasileiro.

CAMPANHA
DA CRIANÇA
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A Feira do Folclore, como
4 chamada a iniciativa, tem
multo para mostrar aos vialtantes, expondo peças vindas

Celabere, voei. rtmttém,
ne programa,d» amparo
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A VENDA NA
GUANABARA

ESTÃO
ANUNCIADOS
NO

Correio da Manhã
Órgão Oficial do Sindicato dos Corretores
de Imóveis da Guanabara
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CÂMBIO
LIVRE

Taxa do Manual

O mercado de ci.in.blo livro
abriu hoje calmo e lnolterndo, com o Bnnco do Brasil e
ob bancos particulares vendendt> o dólar a NOr» 2,718 e comprnndo a NCr» 2,70 c a llbrn
a NCr» 7,5*1618 e a NCr» ....
7,51761. Fechou Inalterado,

MANUAL
Na abertura do mercado dc
câmbio manual, o dólnr-pnpol
regulou com vendedores a ...
NCr» 2,715 e cqmpradorcs n
NCrS 2,70 e a libr.a a NCrS
7,800 e a NCr$ 7l550, Fechou
Inalterado,
O Banco do Brasil c os baneos particulares operavam as
seguintes taxas:
Venda Compra
Dólar . . . 2,715 2.70
F. francês . 0;55491 0,55003
Marco , . . 0,67056 0.67446
Escudo . . . 0,045568 0,003300
Libra . . . 7,56616 7,51761
Xelim . . . 0,106500 0,104571
canaDólar
dense . , . 2,52576 2,50011
Franco belga 0,054834 0,054396
Lira .... 0,004368 0,004330
Coroa sueca 0,52766 0,52339
Franco suíço 0,62770 0,62289
Florim . . . 0,75626 0,75073
uruguaio 0,027964 0,022410
P.
Coroa
dina0,38880
marquesa . 0,39231
Peseta . . . 0,046833 0.045225
Coroa norue0,37746
. . . 0.38091
". puesa
2r70
Convênio . 2,710
£ Islândia e
£ RPC . . 7,56616
7,51761
Ouro
fino
(Trama .. 3,,05511228 3,0382346

v Compra

Vrnda

Libra ....
7,800
7,550
Dólar . . ,
2,718
2,70
v. argentino
0,0080 0,0075
uruguaio nominal nominal
P.
P. colomblnno ... .
0,140
0,100
Dólar
cnnadenso . . .
2,520
2,480
Coron sueca
0,530
0,515
Coroa suocn
0,530
0,515
dlna.
Coroa
marquesa .
0.200
0,285
Coron norue0,380
,
0,370
. ,
guosn
P. mexicano
0.215
0,200
Franco belga
0.055
0,050
0,558
F. francês .
0,545
Franco suíço
0,035
0,625
0.600
Bolívar . . .
0,585
Escudo portitguês , .
0,098
0,005
Escudo chileno ... .
0,41
0,37
Florim . . .
0,020
0,018
Xclim a un strlaco . . .
0,100
0.10!)
0.005
Solls peruano
0,85
0,068
Peseta . . .
0,045
0,688
0,678
Mnrco , . .
0,688
0,678
Lira ....
0,16
0,20
P. boliviano

ESTRANGEIRO
NOVA YORK, 14
FECHAMENTO — Montreal
por S ^0204 compra e 0,0296
venda. Rio dc Janeiro por ...
36.83 compra c 37,05 venda.
Buenos Aires por P. 0,28 compra c 0,29 venda. Montevidéu
por 0.9100 compra e 0,0400 venda. Berna por FR 23,0725 comprn e 23,0775 venda. Estocolnio por Kr. 19,3925 compra e
10.3975 venda. Madri por P.
1.675 compra c 1,680 venda.
Lisboa por E. 3,4675 compra
e 3,4725 venda. Amsterdã por

M, 27,8050 compra e 27,8100
vendn, Londres por £ 2,7842
compra e 2,7845 vendn. Pari»
por Fr, 20,3875 compra e ...
20,3925 vendn, Bélgica por .r.
2,0146 compra e 2,0153 venda.
Alemanha Ocidental por DM
24,0823 compra a 24,0n75 ven*
da. Noruega por CN 13,9775
compra e 13,082,1 venda. AusIria por SC1I .1,8725 compra e
3.8773 vendn. Dinamarca por
CD 14,4000 compra e 14,4050
vendn. Itlilla por L. 0,160375
compra c 0,160425 vendn. Peru
por S. 3.70 compra e 3,7,1 venda. México por P, 8,00 com*
,
prn e 8,01 venda.
LONDRES, 14
FECHAMENTO _ Nova Yorlt
por £ USS 2,7843 compra c
2,7845 vendn. Canada por £
SCnn 2,0048 compra e 2,0038
vendn. "Cross" pnr 100 £ USS
02,04 compra c 02,07 vendn.
Alemnnhn Ocidental por DM
11,1420 compra c 11,1440 vendn. Amstordfl por £ FR ....
10,0125 compra o 10,0145 venda. Berna por FR 12,0070 compra c 12,0600 vendn. Bruxelas
por £ FR 138,17 compra e ...
138.20 venda. Paris por £ FR
13,6500 compra o 13,6550 vendo.
Roma por £ L. 1.735.80 compra c 7.736,00 vendn. Copcnhngue por £ K. 10,3360 compra
e 19,3380 venda. Oslo por £
K 10.9150 compra e 19,0170 venda. Estocolmo por £ FR ....
14,3630 compro e 14,3650 vendn.
Viena por £ SCH 71.84 compra c 71.87 venda. Lisboa por
£ Esc. 80.18 compra c 80,21
venda. Mndrl por £ P. 166.02
compra c 166,87 vonda. Buenos Aires por £ P. 070,50 compra e 974,75 venda. Rio de Janeiro por NCrS 7,505 compra
c 7,565 venda. Montevidéu por
£ P 275,00 compra e 285,00
venda, prngn por £ K 20,00
compra c 25.25 venda

MERCADORIAS

MERCADO DO RIO

MERCADO DO RIO
Calmo e inalterado foi como
funcionou ontem o mercado de
algodão em rama. Entraram
66 fardos de São Paulo e 48
de Minas no total dc 114 fnrdos c sairam 200, ficando cm
depósito nos traplches 1.870
ditos.

NCrS
6.00
5.80

Tipo
Tipo

QUILOS

AÇÚCAR
MERCADO DO RIO

FIBRA LONGA

5,60

Tipo

5.40
Tipo
5,20
Tipo
5.00
Tipo
4.80
Tipo
PAUTA — Estado de Minas
e do Rio. Café comum safra
1966/67. NcrS 0.50.

DE

MERCADO
SANTOS,

SANTOS

Seridó tipo 3 ..
Seridó tipo 4 ..

26,00 a 26,50
25,50 a 26.00

FIBRA MÍDIA
'3
Sertões tipo
24,50
Sertões tipo 4
24,00
Ceará tipo 3 .. 23.50
Ceará tipo 4 .. 23,00

14

25,00
24,50
24.00
23,50

FIBRA CURTA

CONTRATO

ÍJtatas tipo _ ..
Paulista tipo 5 .

MERCADO

Meses Abert. Fech.
7,00 7i00
Ag8sto W6T . .
Set 1967 .. .. 7.20 7,20
Dez. 1967 .. .. 7.20 7,20
Jan. 1968 .. .. 7.30 7.30
7.70 7,70
Março 1968 .
Maio 1968 .. .. 7.70 7.70
Julho 1068 .. .. 7,70 7,70
VENDAS — Nada — Nada.
MERCADO — Calmo — Calmo.

S.

M

PAULO,

21.50 a 22.00
24,00 a 24,50

SAO

PAULO

14.

Meses Abert. Fech.
N/C N'C
Agfislo 1967 .
Out. 1967 .... N/C N/C
Dez. 1967 .... N/C N'C
Março 196R .
N/C N/C
N/C N/C
Julho 1968 .
VENDAS — Nada — Nada.
—
POSIÇÃO — Paralisado
Paralisado.

CAFÉ DISPONÍVEL
DISPONÍVEL

SANTOS RIADO
6,91

Tipo

NCrÇ

6.91

ESTILO SANTOS
6,33

Tipo

6,33

5,80
5.80
Tipo
MERCADO — Calmo — Calmo.
DE

NOVA

— ',_
5—1.

SEM DESCRIÇÃO

MERCADO

O mercado de açúcar regulou ontem, firme e sem alterações. Entraram 9.950 sacos do
Estado do Rio c sairam 10.000,
ficando em estoque 43.706 di*
tos.
COTAÇÕES POR 60 QUILOS
"Branco-cristal"
de
acordo
com a resolução de 17/11/966
P V U
NCr$ 13,04

"B"

NSo cotado e paralisado.
CONTRATO "C"

I

YORK

Fech.
Abert.
Meses
22,50
22,50
Out. 1967 ..
22.60
22,60
Der. 1967 ..
22,78
22,78
Março 1968
22,75
22,75
Maio 1968 ..
22.55
22,51
Julho 1968 ..
21,00
21,00
1968
..
Out.
20,85
20,85
Dez. 1068 ..
24,77
Disponível .
NA ABERTURA — Mercado
calmo, com baixa parcial de
4 pontos.
NO FECHAMENTO — Mercado estável c Inalterado.

Em cruzeiros
Entrega em 120 dias

POR 60 QUILOS

COTAÇÕES

15

POR

NOVA

NOVA YORK, 14.

Regulou ontem, o mercado
disponível, firme e
de café
Inalterado, com o tipo 7, safra
1966/67, contribuição dc NCrS
22,05 dólares mantendo-se nn
preço anterior dc NCrS 5.00
por 10 quilos. Nao houve vendas e o mercado fechou in?lterado. O IBC não forneceu o
movimento estatístico.

COT-AÇOBS

DE

MERCADO

ALGODÃO

CAFÉ

YORK

NOVA YORK, 14.
Meses Abert.
FECH.
Set. 1967 .. N/C 37,85
Dez. 1967 .. 37.30 37,20
Março 1968 . N/C N/C
Maio 1968 .. 36,60 N/C
Julho 1968 . N/C N/C
—
VENDAS
Na abertura
nada, no fechamento nada.
NA ABERTURA — Mercado
ealmo, com alta de 10 pontos.
NO FECHAMENTO — Mereado calmo e inalterado.

— '._
— 1.
9/1

Nominal
Hoje

RECIFE.

Nominal
Ant.

MERC'. DE PERNAMBUCO
14.

MERCADO — Calmo
Matas tipo 5 comp.
NCr$ 18,40
Sertões tipo 5 comp.
. NCr$ 20,50
.
Entradas
Desde 1 de setembro
332,669
Exportação
Existência
17.562
Consumo
700

14.

MERCADO — Estável
Cristais
23.39
Demeraras
24.77
Entradas '. .. 7.743
Desde 1 de setembro 7.466.438
•
ExDOrtação
Existência
4.683.203
Consumo
2.000

CACAU
MERCADO
NOVA

20,30 20,30
20,00 20,00
19,30 19,30
"
18,60 18,60
18,10 18,10
"
, 17,30 17,30
16,40 16,40
15,60 15.60
18,40 18,40
"
14,00 14,00

RECIFE,

MERC. DE PERNAMBUCO

DE

NOVA

YORK

YORK, 14.

Meses Abert.
Fech.
Set. 1967 .. 24,70 24,65
Dez. 1967 .. 25,50 25.45
Jan. 1968 .. N/C 25,66
26,05
Março 1968 . 26,10/13
Maio 1968 .. 26,44 26,42
Julho 1968 . 26,64 26,67
Set. 1968 .. 26,95 26,89
Dez. 1968 .. 27,10 27,10
—
VENDAS
Na abertura
20, no fechamento 1.517 contratos.
NA ABERTURA — Mercado
estável, com alta de 4 a 12
pontos.
NO FECHAMENTO — Mereado apenas estável, com alta
de 12 a 7 pontos.

TRIGO
CHICAGO,

14.

Setembro . . .
Dezembro . .

1.47,25
1.54,25

,

Fechamento
Hoje
1.51,25
1.58,25

CONDOMÍNIO DÂ
VH.LA DA RUA
PERNAMBUCO
N.° 1192

ontmetos e
ossinoturas
no

ZONA
NORTE

94

LETRAS de CÂMBIO
LETRAS de RENDA

O programa de investímentos encontra-se dividido por
setores do
Ministério dos
Transportes,
incluindo
a

mentárias dos órgãos interessados. A participação financelra dos Estados, também possível, acelerará a
execução do projeto. Quanto
ao empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID, já está definido como viável.

construção do termina] açucareiro de Recife, que será

TERMINAL

da

rêtle

rodoviária

dimentos

com

a

Marinha,

incluindo a cessão das áreas
da Marinha dc Guerra, destiradas à ampliação do sistema

portuário

da

pernambucana,
de
importância para a

Capital
erande
econo-

mia de todo o Nordeste.
INVESTIMENTOS
A realização

do programa
investimentos da
ordem de NCrS 530.000.000,00
requererá

SUDENE

NCr$

80 milhões;

Financiamentos externos
FMPHEST1MOS

IMOBIL.

ACIMA OE NCV$

100.000,00

AV B BRANCO. 151 2? 212
31-2273 SL.GRACINHA

AÇUCAREHRO

executado através de enten-

no período de 1967-70, provenientes das seguintes fontes:
DNER, NCrS 400 milhões;

RUA LUCIDIO LAGO. 271

&m -524156 - 42*7592

O ministro Mário Andreaza revelou que, dentro
da Carta do Nordeste, assinada sábado último pelo
presidente Costa e Silva em Recife, o Ministério dos
Transportes investirá 530 milhões de cruzeiros novos em obras prioritárias da região, no período 19671970, assegurando as condições básicas de seu setor
para o desenvolvimento da área nordestina, dentro
dos objetivos de integração do Nordeste no complexo econômico nacional. O ministro Mário Andreaza
afirmou-se, ontem, plenamente satisfeito com os resultados do encontro.

nordestina e implantados 962
novos quilômetros na região.

Correio da Manhã
t ***. ml\ mm®, basta raro^

TRANSPORTES VAI
INVESTIR NCr$ 530
MILHÕES: NORDESTE

..

(BID), NCrS 50 milhões; Total: NCrS 530 milhões.
Os recursos nacionais serão comprometidos dentro
das

disponiWMdades

orça-

Através do Instituto do
Açúcar e d0 Álcool, ultimamse es providências para a
instalação, no Porto do Recife, do Terminal Açucareiro destinado à exportação
de açúcar e de melaço.
Aberta recentemente a concorréncia pública, estão sendo examinadas as propostas
de construção apresentadas
pelas empresas especializadas.
O Terminai Açucareiro terá capacidade para estocar
200 mil toneladas de açúcar
e 10 milhões de litros de melaço, ocupando uma área de
32 mil metros quadrados.
Oom o Terminal, o carregamento de 10.000 t de açúcar
levará 27 horas ao invés dos
17 dias que são despendidos
atualmente.

Caderno

MOEDA A SfteUMS
ENCONTRO — Nos próximos dfc-u 17,
18 e 10, tara lugar, em S7fo Paulo, o J Sncontro Nacional das Kmpritaa de Crédito
imobiliário e Poupança. Vdrkw -ministro*
c o presidente do Banco Central garantiram aua preiença na reunião, em que orapresentarão medidas
oani-nçfiej
•teccs-iírla* privadas
ao desenvolvimento de suas
atividades cm ttrmou de recomendação, estudarão métodos e critérios de procedimentos e debaterão, com ai autoridades,
ot problema* que enfrentam em Jace da
leolslnçüo e normas vioentet .e da própria
realidade nacional. O certame terá como
aeée o Nacional Clube, aituado na Rua
Angatuba, 703.

hoje, o Mftjfcio BkyrrUt, na Rua Cinco de
Julho, M8, «m Icaral, Niterói, mais um
empreendimento imobiliário financiado
pela aua Carteira de Crédito Imobiliário,
que já financiou o Conjunto fteildencial
Manoel João Gonçalves, em Nova Iguaçu,
constituído de 218 casas, e assinou contrato para a construção de dois outros conjuntos, na mesma cidade, com um total
de 4.000 residências. O conjunto a aer
inaugurado i o primeiro de um grupo de
152 apartamentos.
t \

FILIAL EM SALVADOR — O presidente do Banco Aliança do Rio de Janeiro, ar. João úrsulo Ribeiro Coutinho
Filho, esteve a semana passada em Salvador, para a inauguração, na capital baia.
na, da filial do estabelecimento que tRrige. Em seguida eative em Recife e Joio
Pessoa, regressando, ontem, ao Rio. •<
\:
—
O Banco Central auCORRETORA
torizou o funcionamento da Ghinel S..A.,
Corretora de Câmbio e Valores. A emprésa é presidida pelo sr. Itaeotomi de Jtfendonça, corretor dc Fundo» Público» jjue
exerce há 28 ntios.

FINANCIAMENTOS DE RESIDÊNCIAS — O engenheiro José Eduardo de
Oliveira Pena, diretor do Banco Nacional
de Habitação, pronunciara amanhã, quarta-felra, no auditório do Banco Irmãos
Guimarães, uma con/eréncla sobre "Sistema de Financiamento de Habitação no
Broril". O enaenheiro Oliveira Pena, que
regressou recentemente da Europa, fará a
comparação do sistema financeiro do Plano
Habitacional Brasileiro com o que se /az,
nesse setor, em paises da Europa, como
a Itália, a França e a Inglaterra. A conferência, franqueada ao público, é patrocinada pela empresa dc crédito imobiliário
rteíldéncla c faz parte dos preparativos
dos empresários deste setor, do Rio de Janeiro, para o I Encontro Nacional da» Empresas de Crédito Imobiliário c Poupança, quando será fundada a Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário c Poupança.

SUBSCRIÇÃO — Os ocionistos da
Sabbá S. A. Crédito, Financiamento e Investlmentos poderão exercer o direito de
preferência na subscrição das ações emitida» pela empresa, para o aumento do
seu capital de NCr% 588 mil para NCr$
1 milhão, até o próximo dia 18. A proporção i de 103 para cada 147 acc-es possuidas, com pagamento de 50 por-eento
no ato da subscrição.
PARQUE DE IRAJÁ — O Consórcio
Atlântico de Empreendimento», empresa
do Grupo Atlântico de Investimento, vai
entregar, domingo próximo, dia 10, tis 10
horas, a primeira casa do Parque Att&ntico dc Pirajá.

REVISTA DO IRB — Acaba de sair
o n° 164 da Revista do IRB, referente ao
bimestre julho-agosto de 1067, com os
seguintes artigos: "Os acidentes de trajeto" — H. Amado; "Proposta de alterações no plano dc contas e na sistemática dos questionários de balanços" — Hilio L. Caparelli; "Notas sobre a figura de
beneficiário na instituição do seguro" —
Waldemar L. Rezende; "O médico e o seguro saúde privado" — C. Gentile de
Melo; "As coberturas no ramo Transportes" — Neuiton Conde; "O problema dos
transportes" — J. J. de Souza Mendes.
Publica ainda a Revista do IRB, balanços
das sociedades de seguros c dados estatísticos relativos às atividades seguradoras no Pais.

AGÊNCIA — O Banco de Crédito
Real vai inaugurar, no próximo dia 18, em
belo edifício novo, a tua agência de Pôrto Alegre. O ato contará com presença
do vice-presidente do estabelecimento, sr.
João Ewerton Quadros, e do seu diretor
em São Paulo, sr. José Sexto Batista de
Amdrade.
DlVtDEHDOS — A Cia. Carioca Hdustrial começou a pagar, ontem, o aegundo dividendo sobre a» ações preferenclais, relativo a 1066, à base de NCrt
0,12 por ação. A Carioca é uma sociedadc de capital aberto.

EDIFÍCIO — A Verba S. A. Crédito,
Financiamento e Investimentos inaugura,

BOLSA DE VALORES
Os trabalhos da Bolsa ontem
ações que mala subiram foram
careceram dc maior hnportanAçoa Villares, mala 5»: Sfova
cia, pol- o mercado continuaAmerica, mais 5,4;
Brahma
va ainda oferecido, com tenpreferenciais, mais 1,8 e Brandêncla de bata. O Índice BV.
ma oítUnAria*. mate 3*3 ponto*.
foi fixado em IM,», com bsdJu
A* mato—s baixas foram aicande 0,6. O voleme doa mgfcios
caries nas ações de Deodoro Inem ações diversa» somou ....
dustrial, menos «tf; Hime, me508.815, no valor de NCr» ....
nos S0; Brasileira de BoupáB,
540.899,55. NSo houve negócios
menos 4,4; Aços Villares ordl*
em titulos da Unlfio e dos Esnarlas, menos 3,2: América Fatados negooiaram-so apeans ...
bril, menos 2,4; Bclgo Mineira,
7.843, na importância de NCrS
menos 2,4 e Siderúrgica Nacio31.108,00. o total geral dc tfnal portador, menos 2.0 pontulos vendidos foi de 516.658.
?os. Os demais papéis ficaram
rendendo NCr» 562.007,55. As
eniraquecldos.
MÍDIA S/N DOS TÍTULOS PARTICULARES DA BOLSA
DO RIO DE JANEIRO
14-8-67
11-8-67 7-B-87 M-7-87
aaosto de 1966
4.470 4.468 4.433 4281 3154
(Elaborada pala Or#anbafSo 9N. Lida.).
V. Cota
NCr»

Data

metros

VENDO — Cad. Maracanã
2
juntas — Cl. Federal. Tijuca
Tênis. Hipica Tcresóp. Golf.
Touring. Quitandinha. S. Libanes. M. Líbano — ac. oferta permuta — Av. Rio Bco. 156
s/ 2925 tel. 32-8215 — JUANITA..
17247 94

MÉIER OO

SAO PAULO (Sucursal) — O ministro Delfim Neto,
da Fazenda, reuniu ontem a impronsa para mostrar
os resultados dos kvontamontos econômicos realizados com a colaboração da Secretaria da Fazenda do
São Paulo "que tem dado o apoio ao Governo federal". Ressaltou o perfeito funcionamento da assessoria conjunta do Ministério da Fazenda e do Banco
Central, nesta Capital, que trabalha em estreita
colaboração com as autoridades fazendárias do Estado,
a fim de elaborar e analisar indicadores da variação
conjuntural da economia paulista.
Entre os muitos levantaDisse não ter dúvidas
mentos que est8o sendo efe*
que "é uma extraordinária
tuados, destacam-se os do
melhoria no Instituto das
vendas, compras e transfeDuplicatas, sugerida por
rências dos estabeleclmenum grupo de industriais e
tos industriais o comerciais.
aprovada pelo Governo feCom base numa amostra,
deral, depois de muito esque leva em conta o tatudo. Com essa medida —
manho das empresas e suas
concluiu — os industriais
localizações, estão sendo
não financiarão mais os imelaborados índices qüe forpostos".
necem uma boa noção do
nível de atividade em São
DÉFICIT
Paulo.
Sobre o déficit do Govêrno federal, previsto em um
ATUALIDADE
trilhão de cruzeiros, escla*
receu que o mesmo poderá
ser mantido na casa dos
O ministro Delfim Neto
800 bilhões, que serão reesclareceu que as informaduzidos mensalmente em
ções estão atualizadas e ho40 bilhões.
je já se dispõe de dados sôbre o mês de julho, "o que
VENDAS
permite a tomada de medidas adequadas à parSalientou o ministro da
ticular evolução da situaFazenda que é a primeira
ção econômica". Destacou
vez que se mostra em São
o titular da Fazenda que
"outro . levantamento
Paulo uma série de inforimmações desse teor,-repreportante é o de preços insentando . um considerável
dustriais, que está sendo
avanço no setor da eronoefetuado quinzenalmente.
mia. .Os resultados
mais
Abrange todo o Estado de
atualizados indicam que,
São Paulo e considera em
no início do ano, a econoseparado cada setor indusmia paulista atingiu níveis
triàl. Também este levanextremamente baixos, tantamento fornece informato nos setores industriais
ções rápidas, pois os índicomo nos comerciais, apeces estão disponíveis cinco
sar disto — continuou - a
dias após o encerramento
confiança das classes proda quinzena".
dutoras permitiu a manuJuntamente com estes
tenção de um clima otimisdados estão sendq analisata, que já apresenta os pridos os diversos indicadores
meiros frutos positivos. A
já levantados em São Pauqueda da arrecadação fede3o, como os de: custo de viral em São Paulo, em granda, consumo de energia
de parte, esteve ligada ao
elétrica industrial, oferta de
baixo nível de atividade,
emprego, nível de emprego
mas hoje já se atinge reindustrial, andamento das
cuperações
significativas.
arrecadações de tributos,
As vendas gerais do setor
protestos, falências e conindustrial acusaram
uma
cordatas, andamento da saelevação de 19,8% entre o
fra agrícola e sua comerprimeiro e o segundo tricialização, etc. As relações
mestre deste ano. Os preexistentes entre os diversos
cc* no mesmo período eleindicadores permitem uma
varam-se em 5,9%, havenrazoável idéia de como se
do, portanto, uma elevação
comportará a economia nos
real de 13,9% nas vendas
próximos meses.
industriais". Disse o sr.
Delfim Neto que no mês de
DUPLICATA FISCAL
julho, que normalmente
apresenta uma queda sazonal, nfio se Mgistrou neManifestando-se sobre a
ntottm decMnio. Com retocão
duplicata fiscal, o ministro
à média do segundo triDelfim Neto disse tratar-se
mestre, as vendas em julho
de uma "boa adaptação
elevaram-se em 7,9*%, enbrasileira. Notamos há
tempos que a inclusão do
quanto oe preços sofreram
uma elevação de 2,9%, perimposto nas mercadorias
mitindo uma melhora real
criava problemas para o
de 5%. Nesta recuperação
contribuinte e para o Esdo setor industrial,
tado. A duplicata íiscal reentre
duz o prazo médio de opeoutros fatores, está influindo a razoável execução da
rações em todo o sistema e
tira do empresário a presafra agrícola, principalocupação constante dos remente devido ao esquema
colhimentos".
cafeeiro adotado.

No setor rodoviário, serão
pavimentados 2.132 quilo-

O organizador do condomt.
nlo da Rua Pernambuco, im,
convoca os Srs. proprietários
para a 1» reunião a realizar-se
no dia 19 de agosto de 1967 à
Rua Miguel Couto, 23, sala 405
— no horário de 10 horas, a
fim de deliberar o seguinte:
19 — Eleição do sindico;
29 — Orçamento p/o exerci.
cio de 1968;
39 — Assuntos gerais.
as.) ELIAS PERELSON
25801

TÍTULOS E AÇÕES

ECONOMIA DE SP
É ANALISADA
POR DELFIM NETO

l.«

Wt. Dist.
NCr»

V. Fundo
N*?r$

Fundo Crescinco 11-B 0.68 0.01 jun.
45.506.21!)
Condomínio Deltec 10-8 0,28 0,01 jun. 5.269.571
Fundo Federal 11-8 1,19 0.03 jun.
2.245.443
Fundo Halles 9-8 0,54 0,02 jun.
2.043.117
Fundo Atlântico n-R 0.27 0,01 jun.
1.155.690
Fundo Vera Cruz 11-8 3,94 0,25 jun. 579.388
Fundo SBS (Sabbá)
31-7 0.114/10 0.05'10 jun. 405.473
Fundo Tamoyo 11-8 1.13 0,05 jun. 280.9(12
Fundo Brasil 7-8 0,30 0.02 jun. 243.631
Fundo Nbrtec 20-7 0,63 0,01 mar. 49.310
Fundo Sul Brasil 31-7 1,28 0.01 dez. 45.012

Letras de Câmbio
Empresa

Prazo
Valor
(Dias) Venal

Com correção monetária
CRÉDITO COMERCIAL S/A —
15,27%
180

Operações realizadas
ontem
TÍTULOS DOS
ESTADOS
Lei 303
7.800 0.73
Tit.
Progressivos
10 357.01
Idem
13 358.00
Idem
10 359.00
Idem
10 360,00
AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS
Aços Villares —
Pref
2.000 1.12
Idem, idem .. 2.000 1,13
Idem, idem .. 2.000 1,14
Idem, idem .. 2.000 1,15
*
Idem, idem —
Frac
131 1.13
—
Idem
Ord. 100 0.91
Idem, idem .. 500 0,82
Idem, idem —
Frac
132 0,91
Alpargatas ., .. 1.199 1,11
Idem
1.500 1,12
Idem
3.600 1,13
América Fabril. 3.600 0,40
Idem
14.600 0,41
Idem — Frac. 190 0,40
Ant. Paulista
1.100 1.14
Idem
1.200 1.15
Amo
8.800 0,65
Banco do Brasil 80 6,17
Idem
320 6,20
Idem — Vendas Judie. ... 22.590 6,08
Idem. idem .. 618 6,15
Bco. Nobre M.
Gerais — Pref.
— Nom
3.000 1,10
Belgo Mineira C/Dlr
35.900 0,81
Idem, idem .. 22.600 0,82
Idem, idem —
Frac
484 0.81
Idem — Ex/
Dir
1.000 0.S3
Idem
S00 0.54
Idem, idem .. 2.000 0,55
Idem, idem —
Frac
48
0,53
Brahma * Pref.
C/Dir
784 1,70
Idem. idem .. 620 1,71
Idem, idem .. 900 1,72
Idem, idem .. 2.000 1,73
Idem, idem —
Frac
77
1,70

15.00,00

Idem. idem —
Ex/Dir
Idem, idem ..
Idem, idem ..
Idem, idem —
Frac
Itlem. idem —
Recibo
Idem, idem —
Direitos .. ..
Idem — Ord.
— C/Dir. ...
Idem, ldem ..
Idem, idem ..
Idem, idem —
Frac
Idem, ldem —
Ex/Dir
Tdem, idem ..
Idem, idem ..
Idem, ldem —
Frac
Idem, idem —
Recibo
Idem. idem —
Direitos .. ..
Bros. de Energia Elétrica ..
Idem
Idem — Frac.
Idem — Nom.
Ex/Dir
Bros. de Roupas
Idem
Idem
Idem — Frac.
—
Dona Isabel
Pref.
Idem Idem —
Frac.
Carioca
Industrial — Pref.
Idem, idem
Idem, ldem
Idem — Ord.
C.B.U.M
Idem

5.400
6.100
13.600

1.47
1.48
1,49

192

1,50

5.108

0,42

11.728
2.300
11.000

1.56
1.58
1.60

1,38

61

1.58

7.300
7.100
1.200

1.38
1.39
1,40

134

1,39

500

1,35

1.500

0,35

1.000
25.500
163

0.77
0.78
0,78

7.969
10.700
1.400
7.000
37

0,75
0,64
0,65
0.6R
0,64

2.000

0,65

20

0,65

500
3.900
300
200
1.000
800

0,63
0,64
0,05
0,52
0,42
0,43

2.700
1.000

1.44
2.20

10.800
Idem
5.600
Idem
1.900
Idem — Frac.
100
Docas de Santos 30.700
Idem
7.800
Idem — Frac.
194
Idem — Nom.
332
Estrela — Pref.
900
Idem, idem ..
2.200
Idem, idem —
Frac.
48
Ferro Brasileiro 2.700

0.42
0,43
0,44
0,43
0,94
0,95
0,94
0.93
1,31
1,33

Cimaf

Ex/

bonif
Cim. Aratu ...
Deodoro Industrlal

1.33
1.03

Força c Luz de
M. Gerais ...
Idem
Idem — Frac.
Póica e iiUz do
Paraná .. ....
Mem
Mem
Hime
Kibon
Idem
Letras
Hipotecárlas — BEG
Idem, idem ..
L. Americanas .
Mem
Idem
Idem
Idem — Jtrac.
Mannesmann —•
Pref
Idem • Debêntures
Mesbla — Pref.
Idem, idem ..
Idem. idem ..
Idem, idem —
Frac
Idem _ ord.
Idem, idem ..
Tdem, idem ..
Idem, idem ..
Idem, idem
F""\
M. Fluminense.
Idem
Itlem
Idem — Frac.
M. Santista ...
Nova América ¦- ••
ff""*. ldem .
Mem,
..
Idem _ Nom,
Paul. de Fôrçs
?.Ll,z

4.000 0,79
3.400 01*)
4o 9"âo
ItflOO
5*qpo
100
2.000
500
1,300

(MB
<TW
.õ)M
,0',57
3,20
-3,22

3.000
500
6.900
1.300
500
l.ooo
79

0.60
0,62
"2,64
'2,65
2:67
2|68
1164

soo 0.B4
r»
20.000
6.300
1.500

«,77
OÍ92
e.03
0.94

66
4.000
14.400
8.400
6.800

0.92
0.91
0,02
0A1
,,0.94
,
0.91
.0 73
.0,71
0,75
0,75
1,3(1

100
4.445
3.500
200
ai
1.000

1.000 0,77
5.700 0.78
2.760 fl.77
7.600 n.9-

Idem _ Frac.
328 0,96
Petrobrás Pref.
200 Lln
Idem, idem .. 12.354 1 V
Idem, idem ..
5.000 ,1,12
ldem — ord.
1.000 o.on
Pelr. Ipiranga 4.000 0.77
P,"*- •• •• ••
Idem. idem ..
2.500 0,78
Ref. UnISo
'
Pref.
c/bon.
Ex/Div
2.400 1.09
Idem, ldem ..
150 .i2n
Idem _ ord.
— C/Bon. Ex/
EiV.
tj2Q 1 20
Santa Cecília ..
123 j'3n
Sid. Nacional —
2.000 1 n
f.ort
ldem — Nom.
2.000 1 i<i
Idem. idem ..
2.000 1 ¦¦
Souza Cruz ...
2.100 1 n-,
5.900 1 <\.
Jn0"1
Idem _ Frac.
323 1 n*.
Sul Mineira Ele.,
trlcldade ....
300 ,.„ 93
Vale Rio Doce —
Port. C/Div. ..
1,000 3.64
Idem -Ex/
Dlv. Port. ..
1.000 3 60
ldem, ldem ..
700 3 6'»
Idem, ldem ..
300 sin.i
Mem, idem ..
7nn 3 64
~ Nom'
500 3 5i
,.n,fm
Wlijte
Martins .
2.3nn 440
"cm
1-500 41™*m
40 4.45
Willys
- Ord.
1.000 o nn
idem, dem ..
5.100 o.nr,
Idem, idem —
rrac
0,95

Stork

Exrhnage

de Londres
LONDRES,

14

D-l
2 — Bank of London
& South Amé••„
_,4 — í,'0*,
Cable & Wireles Ltd. - Ordlnárias
9 — Oecan Wilson &
C (Holding) Ordinárias ....
11 - Royal Dutch petroleum
13 — Sno Pauln Rallways Co. Ltd.

£

1.17.6
ô 18 3
0 5 7
16,18.9
O.ítUí

D-2
3 - Consols 2*-,_% .
K2 — tf — Imperial
Chemical Industries
K-4 — 14 — Emp.
de Guerra Birtânlca 3'.% 1927/47 ..

88.17.6
1.17.7
9..13.0

¦

1.

¦•'¦'¦
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Caderno

CORnRIO DA MANHA, Têrça-folm, 15 do agosto do 1007

MG não aceita
nova alíquota
para o ICM

BALANCETE
Ajuda don EUA
..... O Gouerno norte-americano tem demorutrado In• vuietaçâo com ai rcduçüe» dccidldanpelai
comlttôet
,de amuntot tttrangeirot do Congresso,
-, jollcitado» pela Adrntníatroçflo como o.udanoaoo créditot
eitron¦¦¦geiro, no ano em curao.
,
At reduçoea deliberada» peta* comistõei, cape*
.cialmente no Senado "Jazem surgir problema* muito
sério*", «coundo declarou ontem, em entrctilíta d lmprenta. o diretor da Aoíncia para DeienuoMmento
íntemaclonal-AID, ou ie.a, o órofio que administra a
ajuda dos Estados Unidos ao exterior.
Sem grande convicção, o administrador da AID,
tr, Gaud, manifestou a esperança de que alaum do*
crédito» suprimido» tejam ratabeleddo* na próxima
.semana, ent razão da dtocuuão do Projeto de Lei no
Senado e na Câmara dos Representante».
„.;, Gaud cta*»l/lcou'de "Wcompreenífoel" a redução
petas comissões da C&mara e no Senado, de 305 milhões e 730 milhões, respectivamente, no projeto de
ajuda, no total de 3 bilhões e 378 milhõe» de dótare»,
proposto peta Administração. O administrador da AID,
- mani/estou-ie
contrário ao argumento de certos parr,T$mentares, que juloam que o cinto do conflito vietnaíiiita impõe restrições econômica* no» outros tetoret.
Á ajuda ao e*rranaeiro — explicou o tr. Gaud —
cotiítltui para nó», uma lnver»ão, para evitar que
ocorram novo» Vietname» no futuro.

Encontro
O Primeiro Encontro da» Entidade» de Crédito
Imobiliário e Poupança do Pais será realizado no» dia»
1,7, 18 e 19 do corrente mês, No teu decorrer terá
/undado o órgão nacional, que conoreoard a» emprésas dedicada» a atividades que se enquadrem num
ramo, até aqui disperso e qu«»e indefinido, ttte órpão deverá ter denominado de Associação Braalleira
de Entidade* de Crédito Imobiliário e Poupança —
ABECIP.
Do encontro deverão resultar recomendaçõe* sóbre as medidas necessária* ao desenvolvimento das
cmprêtas privada», ao e»tudo do» método» e critério*
usados pelas mesma». Na mesma oportunidade, »erão
debatido* com autoridades, problemas decorrentes da»
lei» e norma» em vlflor.
. „ A Iniciativa tem o apoio de altat autoridade»,
entre as qual», ministros de Estados, que irão a São
Paulo especialmente para participarem da reunião.

Descapitalização
Representante* da indúatria nordestina desmentiram, ontem, alegações «eaundo as qual» estaria processando-ae uma descapitalização de indústria* em vária» reçrlões do Pai», em beneficio do JVordeste, atravé*
da aplicação de recurso» proveniente» de percentual*
do total do Imposto de Renda devido, /ocultada pelo»
arts. 34 e IS da leoislação referente d atuação da
SUDENE.
Segundo informaram, o contribuinte brasileiro está
destinando menos da metade do percentual estabelecido pela legislação, tendo em vista que é /ocultado
o depósito de até 50% do total do imposto e que, em
mídia, têm sido depositado» cerca de 20% desse total,
pelo contribuinte, para «erem investido» em empreendimento» no Norde»te, por meios do» art*. 34 e 18.

Amazônia
Novos investimentos, no total de NCrf
14.321.334,00, foram aprovados pela SUDAM para
implantação de dua* empresa» de agropecuário na região amazônico de Aíato Gro3so. O Ministério do Interior, ao qual está subordinada aquela autarquia, esclarece que NCrf 8.456.149,00 destinam-se d empresa
Agropecuária Xingu, no município de Chapada do»
Guimarãe», para bene/iciamento, industrialização e comercialização de produto» e subprodutos de pecuária
e agricultura. A empresa Agropecuária Guanabara, de
Barra do Garça», aplicará NCrf 5.865.185,00 em atividades do mesmo tipo e em colonização. Ambos o»
/mandamentos serão feitos pela SUDAM com recursos do desconto de Imposto de Renda (incentivos
fiscais).

PETROBRÁS
Há grande expectativa em tomo da palestra que
o general Artur Candal Fonseca, presidente da Petrobrás, fará hoje na FIESP, sobre os trabalhos da autarquia, no que se refere aos trabalho» de pesquisa»
tie petróleo em nossa plataforma marítima. Na ocasião, o general Candal Fonseca revelará informações
inédita» sobre novo» campo» petroli/eros.

IBGE
A fim de facilitar as comunicações estatística» entre o Governo federal e o estadual, foi firmado, ontem,
d tarde, um convênio. Como representante do IBGE
compareceu seu presidente, sr. Sebastião Aires, cabendo ao secretário Jorge de Souza Rezende, da Economia e Planejamento, assinar o documento em nome do Governo de São Paulo. Ambos, em seus discursos, ressaltaram que da e/iciêneta dos elementos estafísticos dependem, diretamente, o» êxitos do planejamento e a execução do» programas governamentais.
Assim, daqui por diante, os órgão» de pesquisa do Estado de São Paulo darão prioridade c complementarão
as operações do serviço federal, tanto na coleta quanío na computação dos dados, o mesmo fazendo a União
quanto às necessidades da administração paulista.

Imposto de Renda
A modificação do artigo 286 do Imposto de Renda, que estabelece que os aumentos de capital das
sociedades em geral, com recursos provenientes de
reservas de lucro em suspenso, ficam sujeitos ao 7mposto de Renda na fonte, à razão de 15% e cojno ônus
de pessoa jurídica, está sendo pleiteada pela Associação Comercial de Afina» que já enviou um oficio ao
ministro Delfim Neto.

Fertilizante
Além de uma linha completa de defensivos para
a lavoura, a Comércio e Indústria Iretama S. A. —
congênere da Esso Chemicals — lançou recentemenfe novo fertilizante no mercado brasileiro. A emprésa está construindo uma fábrica 'de aditivos pira óleos
lubrificantes, no quadro de suas atiuiddes com produtos químicos agrícolas e industriais. A nova unidade deverá estar em funcionamento no início de
1968 e representará uma redução na importação do
produto, com economia para o Brasil.

Japoneses
O governador Negrão de Lima recebeu, ontem,
?m seu gabinete, uma delegação de industriais japonêses, liderada pelo sr. Atsusht TanaJca, de Osaka, e
integrada pelos srs. Kiushi Suda, SushuJci Yoshida,
Akira Yamamoto. que se faziam acompanhar dos srs.
Pércio França e Annin Bernhardt, Tepresentantes daqueles industriais no Brasil.
Durante o encontro, o sr. Atsushi Tanafca informou ao governador que ficou bastante impressionado
com. o progresso industrial do Brasil e que pretende
expandir suas atividade» em nosso País. Explicou que
sua firma no Japão vende fios de nylon e tergal a.
diversas indústrias localizadas em Porto Alegre, São
Paulo e Rio de Janeiro.

iitt^t<^ÍtmÉMÍ11imilWÍMÍll

Segundo relatório distribuído pelo Ministério do
Planejamento, nn reunião de Recife, "além das 72
decisões tomadna em relação aos problemas gerais,
de âmbito regional, íoi possível a solução de mais de
200 problemas locais, de interesse dos Estados da
região".
"Isto — acrescenta — seres dos governadores nordesria Impossível de ser reeoltidos, as reivindicações con.sideradas prioritárias, que
vido, caio o Governo em seu
todo não estivesse operando
foram debatidas em reuniões
no Recife. Seria lmpratlcáministeriais em que os governadorw fundamentarem
vel trazer ao Rio ou Brasília
suas solicitações. Tomadas as
diversos prefeitos, governadores e conseguir tempo pa. decisões, foram preparados
todos os atos a serem asslre reuni-los, à mesma hora,
com diversos ministros, pare
nados pelo presidente da Resolução de problemas conpublica, ou referendados
através de convênios.
Juntos. Pois Isto foi feito, no
O relatório acentua que as
Recife, em apenas 6 dias,
soluções adotadas na reunião
sob a coordenação do mlnlsforam fruto de "esforços fe.
tro Hélio Beltrão, que foi
derals, locais e municipais,
quem anunciou as medidas
para problemas que se aradotadas, na solenidade de
restavam através dos temencerramento."
pos", tendo 0 Programa Batratégico e as Diretrizes de
RECIFE
Governo, elaborados pelo
ministro do Planejamento,
JA no Recife, os assessôservido de roteiro pare essas
res dos dois Ministérios sesoluções.
lecionarem, eom os assessô-
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Duplicata
fiécal no
Congresso
BRAS1UA (Sucursal) —
O deputado Paulo Macarinl
(MDB-SC) protestou
ontem na Câmara, contra
a» dezenas de dccretos-lcls
baixados pelo presidente da
República, que no seu cntender, "deveria dar uma
oportunidade ao Congresso,
para quo use suas prerrogatlvas de legislar cm favor do povo. O decreto que
institui a duplicata fiscal,
assinado sábado, demonstra
efetivamente, que se o
presidente e o seu mlnlstro da Fazenda tivessem
Interesse no restabelecimento do poder civil, teriam
submetido esta proposição,
com base e fundamento no
parágrafo 3.° do art. 54,
para que fosse examinada
pelo Congresso Nacional
em 40 dias".
O deputado pretende
apresentar um outro projeto que Irá referendar ou
não a duplicata fiscal, e encaminhará à Mesa requerlmento solicitando urgência
para que o projeto seja
apreciado pelo Congresso.
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GOVERNO RESOLVE
MAIS DE DUZENTOS
PROBLEMAS DO NE

BELO HORIZONTE (Sucursai) — Sob o argumento de que ni própria» autoridades fnzendárina reconhecem a existência do
uma sonegação da ordem
de 67 por-cento, aa classes
produtoras mineiras iniciaram movimento pára combater a tendência do govèrno em elevar, de 15 para 18 por-cento, a alíquota
do Imposto de Circulação
de Mercadorias. A moblllzação dos empresários mineiros começou depois que
c governador do Estado
encaminhou à Assembléia
Legislativa mensagem pedlndo aprovação dos convínlos firmados entre se«etários de Fazenda da
Beglão Centro-Sul. Apesar
de a mensagem pedir apenas
o referendo do Legislativo,
as classes produtoras estão
vendo na iniciativa um ciarc propósito de abrir caminho para modificação
futura, mesmo depois do
líder do governo, deputado
Homero Santos, ter desmentido qualquer intenção
neste sentido.

¥$$&&? ^m

COPEG
O sr. Armando Mascarenhas, presidente da
hoje do Terrasse
COPEG, será o convidado de"encontro
informal"
do Rio de Janeiro, paTa o
jornalistas e convidado». Falará sobre assunto»
rentes A COPEG e à Secretaria de Economia da
nabara.
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mas
o seu dinnemKI
rende muito mais,
CLUBE DOS
GIRAFAS LETRASdeCÂMBIO

CONSÓRCIO
v

39 Volks já foram entregues pelo consórcio do ACG

Consórcio já
entregou,
39 Volks
O BIG — CONSÓRCIO do
Automóvel Clube da Guanabara, já entregou até o momento um total de 39 automóveis Volks a seus consorciados:, através de sorteios
ou lances Na última reunião do consórcio, realizada
no dia 22 de julho, o contempiado foi o sr. Irani de
Carvalho Henrlques que recebeu O seu Volks-67 do
administrador do Consórcio
sr. Berbaicio Halfeld.

Finanças
multará ICM
sem carimbo
Todos os contribuintes
do Imposto de Circulação
de Mercadorias — comercio em geral — que ao recolher o tributo no último
mês de junho, não utilizaram em suas guias o carimbo padronizado e obrigatório, serão autuados e
multados a partir da próxima segunda-feira.
Levantamento realizado
pelo Cadastro Fiscal revêlou que a falta do emprêgo do carimbo obrigatório
é sintoma de que inúmeros
comerciantes não atenderam aos diversos editais de
convocação da Secretaria
de Finanças, no sentido de
que tomassem providências
•para a aplicação no novo
sistema tributário nacional.
INSCRIÇÃO
Através dos editais de
números 5, 6 e 7, publicados no decorrer do primeiro semestre deste ano,
a Secretaria de Finanças
convocou os contribuintes
do novo Imposto de Circulação de Mercadorias a
comparecerem ao Cadastro
Fiscal, na Rua Santa Luzia n° 11, a fim de que
providenciassem a troca
do antigo cartão de inserição, relativo ao Imposto de
Vendas e Consignações e
apresentassem as mesmos
ès Inspetorias Regionais,
para conferência e autenticação do cartão de inserição.
O levantamento realizado pelo Cadastro Fiscal
indica que um sem número de contribuintes até
agora não se aparelhou devidamente para o pagamento do ICM. O uso do
carimbo é obrigatório porque o mesmo, contendo todos os dados do contribuinte, evita a perda de
tempo no preenchimento de
dados, bem como o fornecimento de algum dado errado, por engano, dificultando, como acontecia, o
controle e fiscalização dos
contribuintes.

...se aplicado em

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De conformidade com o capitulo segundo, artigos í e 7, do
Estatuto Social, o Senhor Preildente, convoca pelo presente,
todos os associados, em condi«Ses de votos para a Assembléla Geral Especial, que será
realliada no dia 30 de «gosto
d* 1M7, 1* 17,30 horas, em pri.
meira convocação ou Is 18 hsrat tm segunda, a Av. Cal6gerat n« 15 — 109 andar — Sede
do Sindicato da Indústria Farmaclutlca da Guanabara, para
deliberar eSbre:
REFORMA DO ESTATUTO
SOCIAL
Rio de Janeiro, 14 de agSsto
de 1967.
EDÍSIO CASTELO BRANCO
19 Secretário.
27698

Liquidez imediata
Melhores taxas com renda mensal
e correção monetária pré-fixada
Segurança absoluta

_

Consulte-nos, também, sobre
OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SERVIÇO FEDERAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO

AVISO
Comunleamoi soa Intereiiadai que, f»rr «o ponto facultativa
decretado, n«»U daU, a, eauçlo nrevIiU nn Item C da climuU II,
da Tomada d» Preços para vrnrta de vrlrulo», punllrada nn n.o.
de 27/7/S7, poderá aer efetuada ate ai 14:00 hnrai do dia lt de
corrente.
Rio de Janeiro, IS de ai Mo de IM7.
HANH JOCIIEN DROUWAOEN
Preildente da Comlulo
TSSW

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
ESTRADAS DE RODAGEM

AVISO
D.N.E.R. — chama atenção dos interessados par» comunlcar que se acham afixados no Quadro de Avisos da
Comissão de Concorrências de Serviços e Obras do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem — Avenida
Presidente Vargas, 522 — 21.° andar, o Edital n.° 72/67
— Tomada de Preços, pare execução de Estudo Oeotéenlco, na rodovia BR-153/GO, trecho Céres-Jaraguã, no
valor de NCr$ 100.000,00 (Cem mil eruielros novos), a>
ser realizada no dia 25 de agosto de 1967, às 14,30 horas,
no Auditório da referida Autarquia.
AS. ENG.» SALVAN BORBOREMA DA SILVA
Presidente da C.C.S.O.
78529

Os produtos que
você está
procurando estão no
Estado de Nova York.
Permita-nos
localizá-los para você.
grátis.
Aparelhos eletro-domésticos, laticínios, ferramentes, equipamento industrial pesado-403
dentre as 416 categorias de produtos produzidos
por companhias americanas sao fabricadas no
Estado de Nova York. Nesse Estado,, a disponibilidade de produtos, os homens de negócios
e a disponibilidade de transportes fizeram-no
o centro comercial da América do Norte.

Serviço Grátis
de Localização de Fornecedores
Sem despesas on compromissos para você, nós
o poremos em contato com os fabricantes que
poderão suprir as suas necessidades. Escrevanos simplesmente, em seu papel timbrado, e
diga-nos quais os produtos de que necessita.
Informe se você deseja comprar ou se deseja
atuar como agente para os produtos em que
está interessado, Quanto mais especifico fôr o
seu pedido, melhor poderemos atendê-lo. Por
favor, inclua referencias bancárias. Escreva
para: New York State Department of Commerce,
International Division, Dept. BC-8 230. Park
Avenue. New York, N.Y. 10017, U.S A.

CREDITO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Capital • Reservas: NCrS 1.193.058.42
Carta-Patente n.* 194 do Banco Central
Pioneira em Credito Direto ao Consumidor
Rua Uruguaiana.55-8ggnd.-Tel. 23-9864-Rio, GB

WmWsW
Do centro comercial da América do Norte.

di-arte

EDITAL

Arrendamento da Usina
de Leite de Campinho
A COMPANHIA CENTRAL DE ABASTECIMENTO
— COCEA — receberá propostas de firmas interessadas
no arrendamento da USINA DE LEITE DE CAMPINHO,
de acordo com as condições do Edital afixado em sua
sede à Avenida Marechal Câmara, n.° 314, 3.° andar.
Essas propostas deverão ser entregues até as 16 horas do dia 31 de agosto, na sede da Companhia.
Rio de Janeiro, 1.° de agosto de 1967.
A DIRETORIA
93S81

Venda de Viaturas

EDITAL
A LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA, Av. General
"Rural-Willys",
Justo, 275, vende seis caminhonetas
sendo quatro 1962 e duas 1964, que poderão ser vistas em sua garagem nos dias 14, 15 e 16 das 12 às
17 hs., no mesmo endereço.
As propostas deverão ser entregues na sala 302,
até às 15,00 horas do dia 17 do torrente mês, em envelooes fechados e lacrados, com preços para compra a
vista, reservando-se a L.B.A. o direito de rejeitar qualquer proposta que não atenda seus interesses. 78526

Sindicato dos Agenciadores de Publicidade e
Propagandistas (Publicitários) do Estado
da Guanabara

EDITAL
Comunicamos a todos os associados em pleno gozo de seus
direitos sindicais, que as eleições para a escolha da nova Diretoria e Conselho Fiscal para o biênio 1967-1969, serão realizadas
nos dias 16, 17 e 18 do corrente mês, no horário das 8 às 20 horas,
conforme Edital de publicação de 14 de junho de 196*.
As eleições serão realizadas nos seguintes locais, sendo:
a) Uma mesa coletora, na sede do Sindicato à Rua Riachuelo, 333 — 39 andar, Gr. 301.
b) Uma mesa coletora, itinerante, percorrendo os locais onde
houver maior índice de integrantes da Categoria.
Tudo conforme determina a Legislação em vigor, especialmente obedecendo as determinações da Portaria Ministerial n? 40
e as suas alterações e ainda mais lembrando que o voto é obrigatório de acordo com o Parágrafo Segundo do Artigo 159 da Constituição Federal disciplinado pelo Parágrafo vjnico do Artigo 529
da Consolldaçáo das I.els do Trabalho.
•
Rio de Janeiro, 12 de agôslo de 1967.
FRANCISCO DE ASSIS COItltÊA
Presidente
78518

CRHYSLER DO BRASIL S. A. INDUSTRIA E COMÉRCIO
Cadastro Geral de Contribuintes n.° 59.104.422/1

Ata da Décima Sexta Assembléia Geral Extraordinária da Sociedade Anônima Industrial de Motores, Caminhões e Automóveis
Aos 7 dias do mês d* julho de 1967,
às 15 horas, na sede social, a Via Anchleta,
km. 23, em São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, reuniu-** a Décima Sexta Assembléia Geral Extraordinária da Sociedade Anônima Industrial de Motores, Caminhões e Automóveis. Verificando no Livro de Presença dos Acionistas haverem
comparecido acionistas que representavam
mais de dois terços do capital social, o Dl*
retor Presidente, Dr. Sebastião Dayrell de
Lima, na forma do art. 14, letra "b" dos Estatutos Sociais, assumiu a presidência e convldou o acionista Sr. Michael Frank Katzln
para secretariar a sessão. Constituída a mesa
declarou o Sr. Presidente que a presente Assembléla se achava reunida por força dos editais publicados no Diário Oficial do Estado de
São Paulo e no Diário do Comércio e Indústria, dos dias 28, 29 • 30 de junho de 1967
e do seguinte teor: — "Sociedade Anônima
Industrial de Motores, Caminhões e Automóvels — Assembléia Geral Extraordinária —
São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária,
no dia 7 de julho de 1967, ás 15 horas, na
sede social, no km. 23 da Via Anchleta, São
Bernardo do Campo, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: a) Pedido de demissão
e eleição de diretores; b) Reforma de estatutos; c) Outros assuntos de Interesse da Sociedade. São Bernardo do Campo, 26 de junho
de 1967. a) Sebastião Dayrell de Lima, Diretor Presidente, a) Victor Garfleld Pike Jr.,
Diretor Geral. Dando Inicio à ordem do dia,
o Sr. Presidente concedeu a palavra ao adonista Sr. Michael Frank Katzln que propôs
fosse eleito para preencher uma das vagas na
Diretoria o Sr. Georges Mareei Roy, cuja mandato deverá terminar na próxima Assembléia
Geral Ordinária. Foi colocada em discussão a
proposta e, ninguém se manifestando, passouse a votação, havendo sido eleito por unanimidade, abstendo-se de votar o Interessado, o
Sr. Georges Mareei Roy, francês, casado, Industrlal, portador da Carteira Modelo 19, RG
n* 2.690.758, residente e domiciliado na Rua
Cotovla, 159, em São Paulo, Capital. A seguir,
passando ao segundo Item da ordem do dia,
comunicou o Sr. Presidente que havia sido
encaminhada à mesa, uma proposta da Direreforma dos Estatutos Sociais,
toria para
cu|a leitura solicitou ao Sr. Secretário, verificando-se que é o seguinte o seu teor: Proposta da Diretoria — Senhores Acionistas: —
Em decorrência da alteração verificada no
controle acionário da Sociedade, decidiu a
Diretoria eleita na Assembléia Geral Extraordinária de 20 de abril de 1967 que seria
interessante tivesse a empresa nova denominação bem como um mais amplo objeto sodal, melhor refletindo, assim, a transformação havida. Deliberou, portanto, a direção da
Sociedade que se submetesse aos senhores
acionistas a seguinte alteração dos artigos 1.°
e 3.° dos Estatutos Sociais: "Art. 1.» — Sob
a denominação "CHRYSLER DO BRASIL S. A.

...-

— INDÚSTRIA E COMÉRCIO", sendo sua Inslgnia "CHRYSLER DO BRASIL S. A.", fica
constituída uma Sociedade Anônima qu* sa
regerá pelos presentes Estatutos * pelos dis*
positivos legais qu* lhe forem aplicáveis".
"Art. 3.o — O objeto d* Sociedade é a Indústria • fabricação de automóveis de passagel.
ros, caminhões, veículos motorizado* em geral,
motores d* todos os tipos, Inclusive marítlmos, máquinas, aparelhos, produtos correacessórios
•
latos,
sobressalenpeças,
tes, podendo proceder a Importação, *xportação e comércio dos ditos produtos, • partleipar, direta ou indiretamente, de empresas
industriais * comerciais no pais e no estrangelro." Esta é a proposta que temos a honra
de vos submeter — São Bernardo do Campo."
26 de junho de 1967 — a) Sebastião Dayrell
de Lima, Diretor Presidente; a) Victor Garfield Plck Jr., Diretor Geral; a) John William Day Jr., Diretor • a) Norbert Edmond
Claude Roeher, Diretor". Terminada a lertura da proposta, o Sr. Presidente declarou-a
em discussão e não havendo quem sôbr* a
mesma se manifestasse, foi ela colocada em
votação e aprovação por unanimidade. Em
conseqüncia, os artigos 1.* e 3." dos Estatuto*
Sociais passaram a ter a redação mencionada
na Proposta da Diretoria. A seguir, o Sr.
Presidente declarou franca a palavra a quem
desejasse dela fazer uso em assunto de Interêsse da Sociedade. Não havendo quem s*
manifestasse, o Sr. Presidente declarou encerrada esta Assembléia Geral Extraordinária, da
qual se lavrou a presente ata que foi lida,
aprovada e assinada pelos membros da mesa
e por todos os presentes. São Bernardo do
Campo, 7 de julho de 1967. a) Sebastião Dayreli de Lima, Presidente; a) Michael Frank
Katzln; p.p. Chrysler International S. A..:
a) Michael Frank Katzln; p.p. Companhia Nacional Distribuidora de Veículos e Peças: a)
Michael Frank Katzln; p.p. Soclété de Gestlon de Valeurs Moblllères GEVALMO: a) Roger Claude Wagner; p.p. Soclété des Automobiles Simca: a) Roger Claude Wagner; a)
Roger Claude Wagner; a) Norbert Edmond
Claude Roeher; a) Georges Mareei Roy.
Declaro que a presente é cópia fiel do
original, constante do Livro de Atas de Atsemblélas Gerais, a fls. 92 e seguintes.
São Berenardo do Campo, 7 de julho d*
1967.
SEBASTIÃO DAYRELL DE LIMA
Presidente da Assembléia
CERTIDÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO
PA.ULO.
CERTIFICO que sob o n.° 357.549 foi arqulvada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo, por despacho desta data cópia autêntica do presente documento.
São Paulo, 27 de 7 de 1967.
PERCEVAL LEITE BRITTO
Secretário
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RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 1067

Av. Gome» Freire, 471

OLAS NÃO PROVOCARÁ REPRESSÃO
GONZAGA ASSUME
SECRETARIA E DIZ
QUE REVERÁ TABUS
O deputado Luís Gonzaga da Gama Filho, disse,
ontem, no discurso que proíeriu, ao assumir o cargo
de secretário de Educação da Guanabara,
"a reaque
lidade brasileira de hoje impõe que não nos falte
coragem para revermos os tabus e renovarmos as
formas antigas. Em um mundo onde há tantas
pessoas _ margem do progresso e da riqueza, o homem
só se libertará se tiver oportunidades de ensino c
educação''. E acrescentou:
— O grande desafio
que está pôsto, no mundo
de hoje, aos povos de baixos padrões sociais é o do
desenvolvimento. A este repto não se responde a não
ser com a educação e com a cultura. A alta produtividade de uma sociedade jamais poderá ter como
Infra-estrutura a ignorância.
O deputado Luís Gonzaga da Gama Filho assumiu a secretaria de Educação em solenidade realizada
às 10 horas, no Palácio Guanabara, com a presença
do governador Negrão de Lima, do professor Benjamin de Morais, que deixava o cargo, de secretários
de Estado, chefes da Casa Civil e Militar do Governo
estadual, almirante Amaral Peixoto, deputados estaduais, entre os quais Alberto Rajão, representantes
do Judiciário, ministro Gama Filho, presidente do
Tribunal de Contas do Estado e pai do novo secretário,
diretores de Departamentos da Secretaria de Educação e alunos da Escola Primária Anne Frank.
O governador Negrão de Lima, que discursou no
início da solenidade, ao ressaltar o trabalho do professor Benjamin de Morais à frente da Secretaria de
"executor sinEducação, afirmando ter sido êle um
cero, fiel e indormido", disse que a sua substituição
pelo deputado Luis Gonzaga da Gama Filho era um
ato de natureza democrática, normal na administra"A dura batalha
que iniciamos em 1965,
ção pública.
pelo bem-estar do povo carioca, prossegue hoje. O
professor Benjamin de Morais está apenas passando
para as mãos do novo secretário de Educação a bandeira que continuaremos a empunhar."
DEDICAÇÃO
Em resposta ao discurso do embaixador Negrão
de Lima, o professor Benjamin de Morais enalteceu
a dedicação do governador para com os problemas do
ensino no Estado. A certa altura de seu discurso, o
professor Benjamin de Morais declarou que continuará
a ser "um servidor para qualquer serviço junto ao governador Negrão de Lima". A menina Cecília Alves
Costa, aluna da Escola Anne Frank, discursou em seda
guida, em nome dos alunos primários do Estado
MaPaulo
o
depois
jornalista
Guanabara, e pouco
galhães, em nome da Associação Brasileira de Imprensa.

• fi

TABUS

O deputado Luís Gonzaga da Gama Filho, que
ocupou o cargo de secretário de Educação pela primeira vez quando o embaixador Negrão de Lima era
prefeito, atendeu ao novo convite no momento em que,
na Câmara dos Deputados, era líder da bancada ca"o
rioca e 'líder do MDB. Em seu discurso, disse que
desejo de todos é ver o Brasil como nação soberana e
o brado de necessidade de melhor oportunidade cio
ensino para todos não significa um repúdio ao progresso da ciência e da tecnologia dos nossos dias".
"Importa

afirmar, concluiu, que já é tempo de
enfrentar com seriedade os problemas do progresso,
de acordo com a realidade presente. A educação não
pode ser um privilégio de alguns, da mesma forma
como a cultura não pode estar confinada a umas
normapoucas pessoas. Neste momento, quero que as
listas tenham a certeza de que o secretário de Educaa
ção não acredita que a nação possa caminhar para
mestras
de
nossas
seja
grandeza, sem que o trabalho
relevado pela sua grande significação social".

GAMA TOMA POSSE
E FAZ PROMESSAS
O deputado Gonzaga da Gama prometeu às profes"cosôras que foram assistir à transmissão de cargo
brar do governador Negrão de Lima os meios e recursos necessários para que as professoras do ensino primário e médio possam dar o melhor de si no" seu trabalho anônimo".
O ato de transmissão de posse no Salão ./Uichieta
da Secretaria de Educação realizou-se com uma hora
de atraso. Políticos e autoridades compareceram. O
sr. Benjamin Moraes Filho, discursando na solenida"um anjo da
de, classificou o novo secretário como
de Esnome
secretário
meu
indicara
para
guarda que
tado, fazendo meus cabelos ficarem grisalhos de preocupação".
Falou, em seguida, o ministro Gama Filho, que foi
seguido pelas palavras das meninas Sílvia Maria Ferreira, de cinco anos, aluna d0 Jardim de Infância Dilermano Cruz, e Lúcia Fátima Araújo, da Escola Cristiano Hamann. O sr. João Pedro de Oliveira — que
continuará como diretor do Departamento de Educação
Média e Superior — foi aplaudido por inúmeras professôras ao saudar o secretário Gonzaga da Gama com a
"O magistério
precisa ser digseguinte reivindicação:
— professoansiámos
vencimentos;
novos
nifiçado com
ras, datilógrafos, inspetores de alunos e serventes da
Secretaria de Educação — por melhores salários". O
novo secretário respondeu prometendo melhores condições aos funcionários em gera! da SEC, anunciando
que criará o Serviço de Teatro Escolar, e fará pesquisas de mercado para saber aonde vão os jovens que
saem formados do curso secundário, dos colégios estaduais. Não íoi anunciado o gabinete do novo secretário.
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O presidente Costa e Silva transmitiu aos aéus
principais lideres no Congresso que considera graves
as resoluções aprovadas pela conferência' da Organização Latlno-Amerlcana de Solidariedade, (OLAS),
recém-reallxada em tfavaha, mas garantiu que p. Oovôrno nao pretende, sob o pretexto de prevenir' «eelosfio de atividades subterrâneas nd Pais, regredir a
uma política de repressão, na linha preconizada por
alguns grupos radicais das Forças Armada.; .
y
A noticia, franqueada ontem à lrhprerua por fonte qualificada, acrescenta que o presidente da República minimizou propositadamente á importância d*
reunião da OLAS, a fim de não exacerbar.o Animo
desses grupos militares, que desejam «.exercício de
uma politica governamental autoritária. •

V fl

Para o presidente Costa e SUva, os militares en"linha dura", embora conscientes de
qúe
gajados na
prestam grande serviço ao Pais, constituem uma mlnoria ativa, mas tanto em pensamento quanto em ação
está desafinada com a grande maioria da classe armada. Entende o chefe do Governo que o aeu prpgrama político, fundado em uma gradual liberalização e na pacificação dos espíritos, atende a expectativas reais da unanimidade das Forças Armadas.
A ação dos coronéis da "linha dura" não é desprezada pelo presidente da República, que a considera baseada em motivos patrióticos, embora colocados através de deformado enfoque.
O marechal Costa e Silva não está disposto, entretanto, a curvar-se a Imposições destituídas de reallsmo político. A sua liderança no Congresso lembra,
a propósito, que o Governo, ainda recentemente, mostrou que essa disposição é inabalável, ao aplicar as
medidas que julgou indispensáveis para libertar os
seus ministros do constrangimento de serem sabati';
¦
nados pelos coronéis.
N
PACIFICAÇÃO

DE VOLTA
O novo secretário

de

Educação disse

na

posse

que

a

educação

não

pode

ser

um

privilégio

de

alguns

JORNALISTA
PODE SER
LIBERTADO

PROMOTOR
OUVE FLÁVIO
EM BRASÍLIA

CRIAÇÃO DE
ESTADOS É
REGULADA

O ministro da Justiça, sr. Gama
e Silva, deverá decidir hoje quanto
à remoção do jornalista Hélio Fernandes da Ilha de Fernando de Noronha, conforme determinou o juiz
Evandro Gueiros Leite, ou a suspensão pura e simples do confinamento,
que, segundo informaram ontem fontes governamentais, é a hipótese mala
provável.
No caso de ser escolhido um outro local para confinar o jornalista,
surgiram ontem como prováveis
Ipameri e Corumbá, em Mato Grosso, Natal e Recife, com mais probabilidades para as duas últimas, onde
êle poderia exercer a profissão conforme a determinação do juiz.
O ministro da Justiça deverá
avistar-se nas próximas horas, em
Brasília, com o presidente Costa e
Silva, quando dará a solução final
ao assunto.
A quase desistência da sra. Roslnha Fernandes em voltar a Fernando de Noronha, de vez quo não mais
procurou o Ministério da Justiça
para pedir transporte para a ilha,
era tida como um dado a mais para
a tese de que é iminente a suspensão do confinamento do sr. Hélio
Fernandes.
O chefe de gabinete do ministro
da Justiça, sr. Hélio Scarabôtolo,
confirmou, ontem, que a decisão sôbre o caso do jornalista será mesmo encontrada hoje, em Brasília.
Disse que a deliberação pertence
exclusivamente ao ministro Gama e
Silva, não cabendo consulta a qualquer organismo do Governo, conforme chegou a ser noticiado, por equivoco.
Os advogados George Tavares e
Evaristo de Morais Filho informaram, ontem, que impetrarão amanhã
haneas corpus no Tribunal Federal
de Recursos em favor do jornalista
Hélio Fernandes, "independentemente da solução a respeito do confinamento prometida pelo ministro da
Justiça, sr. Gama e Silva". Afirmara os advogados que fundamentarão o habeas corpus sob a alegação
de que o Ato Institucional n.° 2, que
motivou o confinamento do jornalista, não está mais em vigor.

BRASÍLIA (Sucursal) — A auditoria Militar de Juiz de Fora enviou
ontem para esta Capital um promotor encarregado de auxiliar as investigações sobre o movimento de
Uberlândia, sendo quase certo que
uma de suas providências será o do
ouvir o jornalista Flávio Tavares,
cujo depoimento-confissão é considerado decisivo para esclarecimento de tôda a ação do grupo.
O Departamento de Polícia Federal, através da Divisão de Ordem
Política e Social, localizou ontem
fotos de reuniões do Partido Comunista, em que aparece o jornalista
Flávio Tavares, considerado por essas autoridades como ex-secretário
do sr. Luís Carlos Prestes.

Anteprojeto de lei complementar, dispondo sobre a criação de novos Estados — para os quais será
necessária uma área mínima de 100
mil km2 e máxima de 400 mil — e
Territórios, acaba de ser entregue
ao ministro da Justiça pela comissão presidida pelo jurista Queirós
Campos, do Ministério do Interior.
O anteprojeto estabelece que a
densidade populacional do novo Estado será superior a cinco habitantes por km2, devendo ter êle capacidade para a manutenção dos próprios serviços, e ficando a sua criação condicionada ainda a um piebiscito entre a população local.

LÍDER QUE
FOI PRESO
IA VER CS
RECIFE
(Sucursal) — Tinha encontro marcado com o presidente
da República o líder sindical que
algemado
o banquete do
deixou
Internacional,
sábado, em
Clube
homenagem ao presidente Costa e
Silva, a quem acusou de "opressor do operariado". Seu nome, não
oficialmente,
revelado
é Nelson
Soares, presidente do Sindicato dos
Trabalhadores do Açúcar.
Em seu discurso, o líder sindical chama o Governo de "opressor
do operariado" e critica os usineiros do açúcar, a quem acusa de reabonos-família, déci»
ter salários,
mo-terceiro e de deverem 400 milhões de cruzeiros antigos ao hospitai dos trabalhadores do açúcar.
A identidade "oficialmente
. do líder sindical
não foi revelada
e foi
levantada pela imprensa com base
no texto
publicado nos
jornais,
que era igual ao discurso interrompido
no Clube Internacional.
Fonte do Sindicato dos Trabalhadores de Açúcar vieram a coníirmar depois tratar-se de seu presi.iente Nelson Soares.

ACAREAÇÃO
Informou-se, ontem, reservadamente,
somente
que o jornalista
chegou a confessar depois de ter
sido acareado com quatro dos integrantes do movimento de Uberlândia, que o reconheceram como sendo o "Dr. Falcão". Ante a firmeza
dos que o acusavam, o jornalista
Flávio Tavares limitou-se a pedir
ao cel. Epitácio Cardoso de Brito,
encarregado do IPM, que o deixasse sozinho e bateu seu depoimentoconfissão.
Com 21 laudas, o próprio depoimento de Flávio Tavares — que
vem sendo mantido em sigilo por
causa
de
algumas
investigações
complementares — tem algumas
contradições. O DPF e as autoridades militares estão
esclarecendo
essas contradições.
PRESTES
Em 19G4, logo após a revolução, o jornalista Flávio Tavares foi
convidado a depor sobre suas ligações com elementos do Partido Comunista. Negou qualquer ligação.
Agora, com a descoberta das fotos,
o jornalista Flávio Tavares terá de
ser novamente interrogado
sobre
c-ye assunto.
HABEAS
O advogado Evaristo de Morais
Filho solicitou, ontem, ao ministro
Grum Moss, relator no Superior Tribunal Militar do habeas-corpus impetrado em favor do jornalista Flâvio Tavares, que se encontra preso
n disposição do comandante da lia.
Região Militar, Brasília, 0 adiamento
da apreciação da matéria por aquela
Corte de Justiça.
Justifica o advogado que o habeas-corpus fora impetrado em favor do seu cliente por um desconheeido, que o fêz através de telegrama
e sem a necessária fundamentação
legal. Acrescentou que amanhã deridirá sobre a formulação de um nôvo habeas-corpus ou um aditamento
ao já existente.
ABSOLVIÇÃO
Na 2a. Auditoria da Aeronáutica
o Conselho Permanente de Justiça
absolveu, ontem, o civil Álvaro da
do
Costa
Ventura,
ex-delegado
IAPM, que fora denunciado por atina
e incurso
vidades subversivas
Lei de Segurança Nacional sob a
acusação de "ter colaborado para a
deflagração de uma greve, em jado
neiro de 1964, pelo pagamento
13.° salário para os funcionários púbücos
e autárquicos. O promotor
Agapito da Veiga pediu a absolvição
rio réu, por não ter encontrado nos
autos prova suficiente para a con-

TERRITÓRIOS
O anteprojeto estabelece, ainda,
quo os novos Territórios serão, de
preferência, incorporados a Eátados
vizinhos de menor área. A criação
dos mesmos será proposta pelo Executivo ao Legislativo, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, nos seguintes casos: quando determinadas
áreas, que não tenham atingido estágio de colonização, povoamento e
desenvolvimento econômicos necessários à integração nacional, exijam
grandes investimentos da União e
administração unificada, e por imperativo da segurança nacional.

O presidente Costa e Silva acredita que os eoronéis, não obstante reações já tornadas públicas, acabarão cedendo à decisão do Governo de estabelecer
um acordo de pacificação nacional com a Oposição. O
marechal ressalva que esse acordo não implicará, necessárlamcnte, na concessão de anistia política ou na
revisão dos processos, como também não deverá extender-se à unanimidade do MDB. A propósito, a IIderança do Governo, através de porta-vozes qualificados, revela que tanto a anistia política quanto a revisão de processos não serão concedidas pelo atual
Governo.
O acordo de pacificação pretendido pelo presiden»
te da República, conforme êle próprio definiu perante
os seus lideres, alcançará apenas aqueles quadros do
MDB interessados em ajudar o Governo a levar adiante o seu programa de desenvolvimento econômico, •
que já o apoiam no terreno da política externa, sobretudo no concernente ao emprego da energia nuclear para fins pacíficos.

ISRAEL DIZ QUE
COSTA VAI LEVAR
GOVERNO A MINAS
BELO HORIZONTE (Sucursal) — O sr. Israel Pinheiro, ao anunciar ontem, o resultado de seus contatos de natureza administrativa com o presidente da
República, no Recife, disse que o marechal Costa e
Silva confirmou o propósito de transferir para Belo
Horizonte, na primeira quinzena de outubro, a sede do
Governo.
FUSÃO
Está oficialmente assentada para o dia primeiro
de setembro a cerimônia de instalação do Banco do
Estado de Minas Gerais S|A, estabelecimento de crédito conseqüente da fusão dos bancos mineiros da
Produção, Hipotecário e Agrícola, controlados acionariamente pelo Governo de Minas. Para a solenidade,
segundo anunciou ontem, o Palácio da Liberdade, virão os ministros da Fazenda e do Planejamento, e 0/s
presidentes do Banco Central da República e Banco
do Brasil

ÁREAS

SUDENE

Ao limitar a área para a criação dos novos Estados — mediante
fusão, incorporação e desmembramento de áreas dos Estados existentes ou dos Territórios constituidos — em 100 mil e 400 mil km2,
os autores do projeto levaram em
conta estudos de nossa geopolltica,
que consideram ideal de 25 mil kn,2
para essas unidaries.
A lei complementar submetida
ao ministro da Justiça ressalta que
apenas teis unidades federativas —
quatro subdesenvolvidas: Amazonas,
Pará, Mato Grosso e Goiás; e duas
semidesenvolvidas: Minas Gerais e
Bahia — superam os 400 mil km2.
São Paulo (desenvolvido) e o Rio
Grande do Sul o Paraná (cm vias
de desenvolvimento), têm áreas ent_(T200 mil e 282 mil, km2.
Considera, igualmente, que a
pequena área de certos Estados tem
sido inconveniente ao desenvolvimento nacional integrado. À exceção da Guanabara — que foi Capital do País por mais de 150 anos
— os Estados de menos de 100 mil
km2 são subdesenvolvidos: Sergipe,
Rio Grande do Norte, Paraiba, Alagoas, Espirito Santo e Rio de Janeiro. O projeto cita, ainda, o maior
progresso de Pernambuco e Santa
Catarina, ambos com área superior
a 90 mil km2.

O sr. Israel Pinheiro trouxe do Recife a informação de que será realizada no dia 20 de setembro, em
Montes Claros, a reunião do Conselho Deliberativo da
SUDENE. Na qual serão objeto de especificação as
verbas liberadas no Recife pelo presidente da Repúno Recife o sr. Vicente
blica. O governador deixou
Ferrer Corrêa de Lima, presidente da SUDEMINAS,
para prosseguir entendimentos com a direção da ....
SUDENE.

CONDIÇÕES
Os novos Territórios, atingido
maior desenvolvimento, poderão ser
elevados à categoria de Estado ou
incorporados a outros Estados. Para
transformação em Estado, além de
ter uma arrecadação igual ou superior à do Estado de área equivalente, o Território deverá atender
aos demais requisitos da lei complementar.

JANGO RECOMENDA
PREITO A VARGAS
NO 24 DE AGOSTO
Dois antigos trabalhistas que retornardm domingo
último do Uruguai afirmaram que o ex-presidente
João Goulart recomendou sejam incentivadas em todo
o Pais as homenagens à memória de Getúlio Vargas,
no 24 de agosto. Sugeriu também que os quadros do
antigo PTB iniciem imediatamente a articulação das
chamadas "Frentes Cívicas Getúlio Vargas", através
das quais acredita que, futuramente, possa ressurgir
reestruturado o Partido Trabalhista. Relativamente a
Frente Ampla, o sr. João Goulart revelou aos emissários que vai aguardar "o desenrolar dos acontecimentos até dezembro, para, então, tomar uma definição mais concreta."
O sr. João Goulart disse não acreditar nos rumos
da Frente Ampla, pois em sua opinião o sr. Carlos
Lacerda, politicamente, não está sabendo conduzir o
movimento, condicionando-o, com sua atuação, a uma
perspectiva restrita. O ex-presidente frisou, também,
que a Frente Ampla somente será realmente válida
com o entrosamento do sr. Jânio Quadros. Mas mesmo
no caso de o sr. Jânio Quadros não se integrar no
movimento, sua posição permanecerá a mesma (apoio
discreto, não aderindo, porém participando), pois não
deseja ser apontado como responsável pelo fracasso
da Frente, como, aliás, já tornou público vezes anteriores. O sr. João Goulart anunciou, ainda, que nos
próximos dias viajará para Paris, a fim de realizar
tratamento de saúde, visitando também Roma. Em
Paris, disse que espera ser recebido pelo presidente
De Gaulle, segundo informações que já recebeu da
chancelaria francesa. O sr. João Goulart afirmou
que,
no recente encontro que manteve com deputados
gaúchos, as noticias divulgadas por estes foram realmente precipitadas, decorrendo de "erros de interpretação de suas palavras."
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bina do piloto. Enfim, essa foi a explicação oficial do
sinistro!
A LUZ DA LUA
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Foto de um objeto visto perto de Dexter, Michigan, em março de 66, tirada por um policial em serviço e enviada para investigações (King Featurcs Syndicate)

DIÁRIO DE UM CARIOCA
MillÔr Fernandes

Objeto

(Enfim» um escritor sem estilo!)

derruba os
• ~

avwes com
choque no ar

O. E. A,
S. 0. S!

Frank Edwards

Outro caso misterioso: passavam 10 minutos da
mcio-noltc do dia 1(1 de outubro de 19S3, quando um
DC-0 de passageiros, da Airlines Co., que levantara
vôo de Filadélfia com destino ao Aeroporto Nacional,
cm Washington, se aproximava da Represa de Conowingo, sobre o Itio Susquchanna. O co-pilõto foi o
primeiro a ver um objeto brilhante, entre a Lua e seu
aparelho, pairando sobre as nuvens. Seu vôo não era
igual ao de um avião, nem tinha as luzes laterais,
obrigatórias segundo o regulamento internacional.
Atento ao estranho objeto, o capitão J. L. Kldd,
piloto do avião, diminuiu a velocidade do seu aparelho enquanto a "coisa", parada nos céus, era visivel contra a Lua. O DC-6 aproximava-se, cada vez
mais, do objeto e o capitão Kidd determinou que se
apagassem as luzes internas do avião que, assim, ílcou às escuras. Depois, acendeu os faróis de aterrissagem. Segundos mais tarde, um fortíssimo raio de
luz branca projetou-se do objeto, convergindo diretamente sobre o DC-6. O capitão Kidd não teve dificuldade em compreender que o objeto vinha cm sua
direção. Como último recurso, manobrou para que seu
/avião descesse, quase em ângulo reto, para a Terra.
Os passageiros, que já se tinham libertado dos cintos
de segurança, foram lançados uns contra os outros.
Quando o avião chegou à altura de cinco mil pés voltou a manobrar, agora para aterrissar. Informando
sobre o incidente, pelo rádio, foi-lhe dito que nenhum
outro avião se encontrava na área.
A história dessa estranha e sensacional aventura
íoi publicada por todos os jornais de Washington na
manhã seguinte, inclusive revelando que, nos momentos
que precederam a descida do DC-6, diversas ambulâncias permaneceram na pista, prontas para socorrer
qualquer passageiro ferido. Detalhe interessante: as
autoridades só requisitaram as ambulâncias, não se
preocupando com o resto. A Junta de Aeronáutica Civil confirmou o incidente, quando estive, pessoalmente,
com os seus componentes, na mesma manhã do fato,
mas declinou de fornecer maiores informações. Aliás,
nas minhas investigações, pude observar que tais incidentes eram do tipo que as linhas comerciais aéreas
não gostavam de comentar, o que o Pentágono de
modo algum comentava. Êste foi apenas um entre
muitos incidentes do mesmo gênero.
QUEDA E MORTE
Graças a uma investigação perfeita, realizada pela Organização de Pesquisas dos Fenômenos Aéreos,
os detalhes referentes a um incidente, militar, do mesmo tipo do anteriormente relatado, me foram dados.
Às 7h44min da noite de 19 de abril de 1959, um chamado de emergência, pelo rádio, vindo de um avião
C-118, com quatro homens a bordo, e que levantara
vôo às 6h30min da manhã do mesmo dia, da Base da
Força Aérea Americana, em McChord, Tacoma,
Washington, foi recebido: "Nosso avião chocou-se com
alguma coisa — ou essa coisa chocou-se com o nosso
avião!" Alguns segundos depois do trágico silêncio, a
voz do piloto se fêz ouvir e gritava: "Mayday"!
"Mayday!" O grande transporte caiu, chocando-se
contra as encostas de uma montanha, entre Summer
e Orting, Não houve sobreviventes.
Os representantes da Organização de Pesquisas
dos Fenômenos Aéreos conseguiram localizar numerosas testemunhas, que tinham visto o avião nos seus
momentos finais. Essas testemunhas descreveram dois
objetos, de côr alaranjada ou amarela, acompanhando de perto o C-118. Outros objetos semelhantes tinham sido vistos, mais cedo, naquele mesmo dia, em
diversos lugares da mesma área. A Base Aérea de
McChord informou à imprensa que os objetos brilhan.
tes nada mais eram que pára-quedas incandescentes,
parte de um projeto aéreo em experiência, em execução no Fort Lewis. No entanto, o chefe do Serviço
de Relações Públicas do Fort Lewis informou que nenhuma experiência, nesse sentido, fora realizada pelo
Forte, naquela noite.
Possivelmente, os mais curiosos acontecimentos
ligados a êsse fato foram os seguintes:
— Foram chamadas tropas a fim de isolar o
Fort Lewis; oficiais do forte entrevistaram os residentes, perto do local do acidente, advertindo-os para
que não dessem informações ou falassem a respeito
do fato.
— O piloto do avião sinistrado informara pelo
rádio que algo se chocara com o seu aparelho, ou seu
avião se chocara contra alguma coisa. Parte da cauda fora atingida e arremessada para longe, sendo posteriormente encontrada nos montes ao norte do Monte
Ranier, a várias milhas do local do desastre.
Os primitivos "pires voadores", como eram conhecidos, eram evidentemente naves com a forma de
um disco, sem qualquer fileira de luzes, mas já no
ano de 1950 surgiram inúmeras informações a respelto de fileiras de luzes, azuis ou verdes, localizadas
acima das cúpulas dos objetos e, em alguns casos, as
informações citavam luzes intermitentes, acima e por
baixo da nave. Por que se registraram tais modificações é uma questão de especulação, mas a conclusão lógica, a meu ver, é o desejo de evitar colisões.
PIPA E PANELA

Acho que o Brasil custa a tomar uma atitude no
caso da rebelião dos negros americanos. A solidariedade interamêrlcana, que se tem expressado de maneira tão fraternal em todos os tempos, cada pais dando o melhor de seu para ver seus Irmãos saírem das
dificuldades em que se encontram, deve funcionar
agora, mais do que nunca.
Não- é justo retardarmos nosso auxilio àqueles que
taflto e tão deslnteressadamcnte nos têm amparado
sempre, nosso grande e glorioso irmão e patrono, os
Estados Unidos da América do Norte. Eles, que nos
ajudaram a derrubar Vargas, que nos auxiliaram de
todas as maijeiras (inclusive com fornecimento de
uísque) para a renúncia de Jânio, que nos enviaram
especialmente Walters e Gordon como marechais de
campo na última revolução, estão agora precisando de
nós.
Pois é visível que os Estados Unidos não têm condição de controlar as forças amotinadas dentro de seu
próprio território. É visível que os Estados Unidos cstão à beira de uma revolução que pode pôr em perigo
toda a América. Dessa forma, no melhor espirito da
OEA, aquele mesmo espírito que nos fêz sair correndo para São Domingos, o Brasil deve, Imediatamente,
enviar suas tropas a Detrolt a fim de ajudar o nosso
grande Irmão a manter a ordem e a paz que é incapaz de manter sozinho.

Pruridos (ou pimenta não arde nos
apanágios dos outros)

Se fossem três sargentos o ministro não faria lsso que fêz com a imprensa. Porque, tudo somado e
deduzido, parece mesmo que foram três sargentos que
intimaram o sr. ministro a prender Hélio Fernandes.
Pois o sr. Gama e Silva não foi. Êle diz que a ordem
"veio de cima". O sr. Costa e Silva não foi. Todos
dizem que êle está sendo pressionado pela linha dura.
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(Que agora é a linha mole, transformada em dura,
aquele negócio!) As forças armadas também não foram porque não se admite que as forças armadas ajam
na marra a não ser no tempo de Jango, tempo êsse,
felizmente, definitivamente ultrapassado. Além do que
até mesmo líderes civis fazem questão de afirmar que,
se houve descontentes nas gloriosas, êsses descontentes representam uma minoria insignificante etcetera e
tal e coisa. Então, concluo eu com minha extraordinária capacidade concludente: foram três sargentos "independentes" que confinaram Hélio Fernandes.
Por isso, repito, se fossem três sargentos o ministro
Gama e Silva não teria coragem de gritar agora: "Vocês são uns mentirosos! Deturpam tudo! Estou cansasado de ver a imprensa brasileira mentir e Inventar
coisas. Ficam difamando um ministro de Estado."
É estranho como o cargo de ministro deixa a pele fácil de irritar. Inda noutro dia eu tinha oportunldade de elogiar e agradecer a meus colegas de imprensa pela precisão com que reproduziram a primeira entrevista de Roslnha Fernandes, esposa de Hélio
Fernandes. Uma entrevists dada com termos claros,
sem demagogia, e que saiu reproduzida, em toda parte, quase taquigràficamente. Por que então a irritação
ministerial? O sr. Gama e Silva tem sido poupado além
do que merece. Pois o certo é que_está brincando impunemente com a vida de um homem e com o sofrimento de uma família. Se alguém aqui deve cobrar
mentiras é a família do jornalista. O senhor ministro
disse, alto e bom som, em todos os jornais, que Hélio
Fernandes teria condições de trabalho em seu confinamento, o que, sendo mentira ainda é pior como ironia. O sr. ministro disse, também, com todas as letrás, que os familiares de Hélio Fernandes teriam —
o que não chegava a ser um favor — livre acesso ao
jornalista. Aqui uma mentira e uma lamentável crueldade.

Embora não exista nenhuma informação oficial a
respeito de colisões entre discos voadores e aviões comerciais, depoimentos de testemunhas autorizadas revelam que, na verdade, tais colisões ocorreram. Numa
tempestuosa noite de 1953, um avião a jato inglês, do
tipo Cometa, levantou vôo do Aeroporto de Dum-Dum,
cm Calcutá. Em dado momento, registraram-se as habituais comunicações, pelo rádio, entre o grande avião
e a torre de controle, quando o aparelho penetrou na
área do temporal. Mas de repente, completo silêncio.
Um grave acidente interrompera essas comunicações
e ficou provado depois que o avião se chocara, no ar,
com um corpo sólido.
O primeiro investigador a chegar ao local da tragédla foi um veterano acostumado a êsse tipo de trabalho. Após examinar os destroços do avião, o perito
declarou: "O Cometa chocou-se com um pesado e sólido objeto em pleno vôo." Esta declaração, feita no
mês de maio de 1953, época em que os objetos voadores não identificados eram vistos no mundo inteiro,
foi publicada com grande destaque pelos jornais. Mas
tal declará*ção foi prontamente desmentida pelas autoridades britânicas, antes mesmo que qualquer outro
perito examinasse os destroços no local do desastre.
À explicação oficial veio depois: o avião caíra devido
a um incêndio na instalação elétrica, na cauda.
O estranho em toda essa história é que, segundo
revelou-me o primeiro e único perito que examinou o
avião, grande parte dos destroços fora, violentamente,
separada do corpo principal do aparelho e os pedaços
jogados à grande distância, inclusive a parte superior
do "nariz" do avião. Convenhamos que um incêndio
na cauda do avião dificilmente poderia destruir a ca»

i

Repetidamente o complexo militar no Pentágono
tem informado, em Washington, que os círculos militares dos Estados Unidos "não têm qualquer prova
fisica da existência dos objetos voadores. Se a definição de provas físicas inclui as ondas de calor e os
efeitos eletromagnéticos, as crateras e madeira queimada e os vidros quebrados encontrados em alguns
casos de aterragem dos objetos (em Socorro, Novo México, por exemplo), depois do aparecimento dos discos; se os pedaços de ferragens, de caráter assombroso,
consistindo de fragmentos ou escombros, possivelmente oriundos de tais objetos, nada significarem, então
as negativas oficiais ignoram os fatos.
Desde os primeiros aparecimentos dos "discos voadores", a explicação oficial sobre tais fenômenos tenderam, muitas vezes, ao absurdo. Exemplo: um fazendeiro residente perto de Roswell, Novo México, informou ter visto um disco brilhante sobrevoando a
sua fazenda, espatifando-se depois de encontro a um
monte nas proximidades. O Exército isolou toda a
área e, uma semana depois, foi divulgada uma fotografia mostrando um soldado segurando uma pipa em
forma de caixa, tendo preso um disco de alumínio. O
comunicado oficial explicava que a presença do disco
pendurado ao papagaio era um equipamento usado para
testar as transmisões de Radar através de sinais emitidos e refletidos no disco (tal disco nada mais era
que uma panela de alumínio).
Supostamente, toda essa aparelhagem fora responsável pelo nervosismo do fazendeiro. No entanto,
nada se disse nem se explicou como o papagaio pegou fogo, nem por que o Exército isolou toda a área
enquanto os peritos examinavam os destroços de um
papagaio em forma de caixa, com uma panela, não inflamável, presa a seu corpo. O que, na realidade, foi
encontrado perto do monte, não sei. Mas aqueles que
sabem não têm permissão para discutir o assunto gilblicâuifiiUcu
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JAYME MAURÍCIO

Imagem e Som
de Carmen Miranda
Gilberto Souto está em Hollywood, foi rever nmlgoB. Estivesse no Rio c teria se emocionado até as lágrimas, vendo a cóplu, cm íllmc, do vldeofita feita três
horas antes do Carmen Miranda tombar no sono dn
eternidade. A projeção ocorreu sexta-feira próxima
passada, nn snlinha refrigerada do Museu dn Imogem e do Som, dando inicio ns sentidas homenagens
à maior cantora popular do Brasil. Uma festa dc saudado organizada pelo Museu da Imagem e do Som
sob o titulo gernl "Doze anos sem Carmen Miranda",
e constante dc exposição retrospectiva c projeções. A
do sexta-feira foi cspcciallsslma: uma oportunidade
única pam que víssemos aquilo que íol o último trabalho dc Carmen, em vida, a gravação dc suas últimas palnvrns para o grande público, a gravação dos
dois últimos números musicais que executaria, num
deles caracterizada com umn das baianas que universalizou, com sua graça o seu encanto — grande
parte exposta nessa amostra preparada com carinho
e empenho pela equipe de Ricardo Cravo Albln, o
dinâmico, com assistência preciosa dn famllin dn Pequena Notável. O feliz proprietário dessn únlcn cópia
dn imagem c do som de Carmen Miranda três horas
antes de morrer, o pintor e cenógrafo Nilton Penna,
emocionou-se até às lágrimas — fato que sempre ocor-.
re, enda vez que exibo o filme, uma reprodução do
show do saudoso Jimmy Durante para a TV americana. A platéia, de amigos, de admiradores de Carmen Miranda, ao mesmo tempo ria e chorava, aplaudia e acompanhava a gentil sambista que, doze anos
após a morte, continua cada vez mais viva na memória do todos. O mito Carmen tem raizes profundas
na alma popular brasileira, e subsistirá ainda anos
a fio. Pois Carmen era o símbolo do que busca um
povo em matéria de estréia: talento, simpatia contagiante, consciência do seu papel profissional. E um
grande, imenso amor ao Brasil! Melhor prova não
se poderia exigir de quem atingiu dimensão universal
nos Estados Unidos do que a sua fidelidade às origens,
à música popular do Pais em que se formou. Ei-la,
no último video-tape representando uma cena comica, e entremeando os trechos em inglês com improvisos — ou "cacos" — na língua materna, falando
muito rapidamente como de costume, injetando frases
da gíria carioca. Ei-la cantando dois números, e um
deles, brasileiro, uma versão de Delicado. Carmen
ainda e sempre amiga, ainda e sempre brasileira do
coração. Carmen no estilo inconfundível, a voz trêmula cheia de bossa, revirando os olhos enormes e
mexendo com as mãos, os braços cheios de balangandãs, na cabeça um turbante caprichado.
No filme, na videofita, aquele momento que prenunciava a morte, a queda em pleno espetáculo, rápida, da qual ela logo se recupera, põe a mão no coração, faz um comentário jocoso para Jimmy Durante,
e prossegue sorrindo, falando, cantando — metade do
Bando da Lua ao fundo. Era o aviso fatal: como dói!
Revê-la em plena glória é desejo geral: por isso, a
promoção oportuna do Museu da Imagem e do Som,
que a partir de hoje estará, por alguns dias, apresentando cenas do filme Copacabana, feito em fins da
década de 40 ou inícios da de 50, e abrindo ao povo
seus salões para um olhar sôbre as roupas, as jóias,
as fotografias, as partituras dos sambas, as notícias —
tudo aquilo que representou Carmen Miranda entre
1930 e 1955. A entrada é franca.
E tem mais: entre as 14 e as 17 horas, o Museu
estará executando ininterruptamente algumas das músicas que ela popularizou, reunidas num álbum interessantíssimo, à venda, editado pelo MIS. Entre as
doze faixas desse longa-duração, versos célebres de
Assis Valente, Ari Barroso, Luís Barbosa — três outros mortos ilustres — e de alguns vivos. Se eu pedir
você me dá, me dá? / O seu coração / Seu amor de
iaiá... 1936, No Tabuleiro da Baiana. E sorria quando o povo di;ia / Sossega, leão... 1937, Camisa Listrada. Acreditei nessa conuersa moíe... 1938, E o mundc- não se acabou. Tanta coisa brasileira, tanta coisa
bonita que Carmen deixou registrado na cera, e que
Ia está nesse álbum evocativo do qual Aurora Miranda, bondosa e cortês, dedicou um exemplar ao cronista!...
A bem dizer, êsses doze anos sem Carmen só ampliaram a distância de sua ausência física, marcada
na saudade eterna dos seus admiradores sua insuperável presença espiritual. Já em 1965 (sessenta e cinco), nesta mesma coluna se fazia um registro e uma
reverencia à memória de Carmen. A referência e a
reverência hoje se repetem. Relembrar com respeito
Carmen Miranda, faz bem. Convém repetir, aqui, o
pedido então feito de público ao produtor Ademar
Gonzaga e tantas vezes reiterado pessoalmente: faça,
Gonzaga, doação ao MIS dos trechos de Aíô, Alô Carnaval em que a Pequena Notável, de palazzo pijama e
caDelos presos do lado, muito antes da invenção da
baiana estilizada (1936) canta ao lado de Aurora JVós
sumos as garóius úo rádio; e sozinha, a mesma indumemária e no mesmo cenário, explode na marchinha
genial Querido Adão, em resposta a outra criação sua,
do ano anterior, Eva Querida.
O Instituto Nacional do Cinema está produzindo
um hime retrospectivo da História do Cinema Brasileiro. Jurandir Passos Noronha, empenhado a fundo
na tarefa, conseguiu boa documentação, inclusive sôbie Carmen Miranda. E às gerações mais
jovens convem conhecer, comprender e amar Carmen Miranda.
Muita gente pensa que ela foi apenas uma cantora
de sambas que triunfou na Broadway e em Hollywood, ignorando sua contribuição de intérprete
ao cirema nacional, numa fase em
que dávamos os primeiros passos na arte do filme sonoro. Pois, antes de
ser estrela dos filmes musicais coloridos
americanos,
Carmen foi a rainha dc filmes-revistas
brasileiros,
tendo aluado em A Vo: do Co mo uai
(1933) Alô Alô
Brasil (1935), Estudantes (H(3Si
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au,
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vai (1936), Banana da Terrnu '**<i*>o
'•'¦"' *<y
e a cena
célebre do quadro de Dorival Cavmn*;
-, i*
'¦ ">' u -r,
i) que
que
a baiana tem?", déste último t;l;r, . ,,,j iiu.lulda
em
outro musical do ano seguint. ümi. /,„*¦,.„_;„ (jn
ChÍM
na. Porque em 1939, mesmo. eU, ¦*, f,imava Dnu.„ Ar_
genline Wny/Serenata Tropical para a Fox. e iniciava
o vôo da glória universal. Agora. Carmen é silencio
o grande silêncio dos claustros, r, .-iiõncio da memória. Ao mesmo tempo, como disse esta coluna há dois
anos, "a memória se acende, os olho. espia*,, no passado, os ouvidot escutam a voz argènii**, _ c. !,„,,. sc
reproduz como num filme colorido iin.oncleravel <je
beleza". Ctirmen está viva! Viva Car*.ri,'

Notas
"Nepal-Arte do Reino no Himalaia"
foi o titulo do umn exposIçAo reunindo
esculturas de pedra, brcmie e madeira,
assim como objetos do culto, tapeçarias
o manuscritos, apresentada na Vila Hufei, om Kssen. Pela primeira vez foram
expostas obras de arte dos anos 300 a.C.
•té 1850. pertencentes a museus o tempios do Estado do Himalaia, fora do Reino de Nepal. Através de quase 3000 anos,
clesenvolveu-sc nos montanhas uma arte
de características próprias, cujas Irradia*
(fies atingem a arte do Tibete e da China. Apesar das variantes estilísticas, a
unidade intima desta cultura está em um
cAnono fundamental determinado pelo
culto religioso.
O escultor austríaco Rudolf Hoflehner esta apresentando esculturas cra
ferro e aço no Palácio de Morsbralch,
onde está Instalado o museu tia cidade
de Lcverktiscn. Partindo da estabilidade
rítmica de figurações de grande altura,
o escultor atingiu uma grande vorlcdade de formas dinâmicas que abraçam o
espaço.
« Groham Suthcrland, pintor Inglês,
apresentou no «Haus der Kunst", de Munlque, 01 pinturas e grande número de
aquarelas, desenhos, litografias e ilustroçfies de livros, dando mostra da ovolução de sua obra. A exposIçSo está sendo exibida em Haia, devendo seguir em
agosto para Berlim e depois, cm outubro, será vista em Colônia.
Duzentas obras de Paul Klee tttiveram expostas no Museu Guggenhelm,
dc Nova York c na Inauguração, Telhe
Klee, filho do pintor, falou sôbre a arte
e a personalidade de seu pai, tentando
interpretar a sua linguagem simbólica e
destacando a Importância dos seus dlários, escritos como o Indice das 8.900
obras criadas em quarenta anos de trabalho intenso. A obra de Klee — dos
primeiros trabalhos em Munique até os
quadros da sua última fase em Berna
— teria o caráter de um diário.
Georg Meistermann expôs na Galeria Lauter, em Mannhelm, pinturas
realizadas de 1960 para cá. O pintor nascido em 1911, em Solingen, na Renânla,
seria hoie simultaneamente indivlduallsta e cooperador no trabalho de dar feição à arte moderna, é o que diz um co-

mentárlo d* Frankfurter Alloemclne Z*l(uno.
* Pinturas, aquarelas, desenhos •
gravuras de ímllo Bernard, num ,total
de 328 trabalhos, além da documentos
da sua vida, entre élts um ensaio Inédito sôbre o simbolismo, estiveram expostos na "Neu Zurcher Zeltung", em
Ilremcn. Bernard, nascido em 1868, faleceu em 1941, em Paris, depois de ter
publicado a aua correspondência com
Van Gogh, Gauguln e Cézane, Esta retrospet-tlva mostrou como o artista ripldamente ae libertou do impresslonlsmo,
dando a sua contribuição essencial para
o desenvolvimento da pintura modems.

Obras
No setor da pintura espanhola, nas
mais variadas técnicas, a IX Bienal acolherá obras de Gabriel Alberco, José
Iranzo Anzo, Luiz Eduardo Aute, Manuel Avendan, Manuel Barbadltlo, UUsses Blanco, Arcadlo Blasco, Enrique
Brlnkman, José Garcia Martins, RoberMarcos Mollnero, Antônio
to Llimos.
Padros, Julto Plaza, Antônio Suarez,
Salvador Victoria e José Maria Yturralde.
A Espanha ainda mandará três desenhlstas — Francisco Artlgan, Jorge
Gail è Alberto Porte, o gravurlsta José
Luiz Alexandre e os escultores Fellclano Hernandez e AntOnio Sacramento.
Na parte relacionada ás artes aplicadas teremos o catalSo José GrauGarrlga, que apresentará nove tapetes,
nos quais realiza a fusão de técnicas
tradicionais e experiências atuais.
A representação artistica espanhoIa, ainda segundo esclarece o ar. Luiz
Gonzalez Robles, abrange amplo e valiado horizonte de expressões plásticas,
do depurado construtlvlsmo geométrico,
de raiz raclonallsta, a obra em qoe toda
a realidade visível é subjugada e anulada pelas interpretações pessoais dos
que seguem os caminhos da chamada
nova figuração, atualmente em vigor.

Os artistas
Em seus traços principais, as obras
que a Iugoslávia apresentará na IX Bienal — segundo o sr. Boris Vlzlntin, dl-

retor do Museu de Arto Moderna de
Rljeka e comissário da representação
lr)o permitir uma vlsio de caráter (eral da criacflo figurativa e da olver.ildsde dos pontos de vistos artísticos no
Pais. "Entre os artistas expositores há
os que constróem suas realizações sem
Hgaçüo visível com o mundo exterior,
os que buscam suas experiências estericas nu formas da natureza e os que
se inspiram na herança cultural iugoslava.
Edo Murtic é apresentado pelo ar.
Boris Vlsitln como o artista que consegulu separar o espaço e o tempo, o
Exterior e o Interior, o alto e o baixo.
Nio hi em seus quadros um centro determinado nem limites das superfícies
pintadas e sim a sensação do ilimitado.
Lazar Vozarevlc esti abrindo com
seus atuais trabalhos, novos caminhos e
novas possibilidades. Sua rede de pontos metálicos, em formas geométricas
regulares, encaminha-se para a ordem
física das coisas, para os Estados de repouso e de oscilação. Seu trabalho é de
técnica aprimorada e de concepção artlítlca perfeita.
Dlmitor Kondovskl cultiva grande
amor pela arte medieval, pelos velhos
ícones e trípticos. De seus quadros o
tempo parece haver tirado tudo o que
era visível nos velhos Ícones, exceto os
traços da tessitura plctórlca e uma atmosfera impregnada de mística e voluptuosldade.
Kosta Angell Radovanl, único escultor
da representação Iugoslava, fala, através de aua obra, da necessidade dc solldez, clareza do volume, simplicidade
e concentração na expressão, t pela
concepção moderna do motivo, mas contra as estilizações deformadas, de origem senUmental ou em moda.
Hozo Dzevad, gravador e desenhista
— conclui o comissário da representaçüo
Iugoslava, pertence a geração que sente
palxSo pela pesquisa, pelos novos camlnhos, inclusive os desconhecidos.
No setor de tapeçaria serão apresentados trabalhos de Bule Jagodi, noa
quais, além de grande sensibilidade, podem ser observadas interessantes soluções de espaço e relações bldlmenstonais.

ESCRITORES
E LIVROS
JOSÉ CONDE

O mui escandalizado burguês
A escritura automática è unia beleza.
) c; i n se senta, toma um gole de qual•juer coisa, acendo um cigarro e começa a batucar na máquina de escrever.
Talvez nem sente, agarra papel e esferográfica e sal por ai apontando tudo que
lhe dá na veneta. Arte de escrever? O
que é isto? Na pintura, é aquilo que se
sabe, a turma deixa o pincel e o cavalete, coisas que caem em desuso. Agarra
quanta quinquilharia encontra, até aparelhos de velha tradição doméstica, e com
eles, e mais pedaços de jornal, capas de
revista, traplnhos disto e daquilo, compõe troços graciosíssimos, com engenho
travessura, que servem para chocar
e
agradàvelmente desde a entrada da tua
toca, ou o barzlnho sofisticado. Com ferro velho retorcido e carcassa de automóvel amassado, tem-se feito muita cscultura surpreendente. Na moda há o mesmo
vento furioso vestindo o desvestlndo as
mulheres, com alumínio e outros metais.
Até papel, para a gente vestir uma e no
máximo cinco vezes. Uma famosa cadeia
de hotéis dos EUA encomendou a Paço
Rabane modelos de pijama e baby-doll
em papel levíssimo para uso dos hóspedes. Pois a mesma empresa hoteleira poderia adquirir o.s direitos autorais de uns
quantos brotinhos das nossas letras, para editá-los como livro de cabeceira, no
papel mais barato que houver, com capa
bonita e sensual, isto sim.

Para essas edições de hotel, se de Autor se tratar, assenta bem que morda o
lábio inferior e lance aquele olhar de
brilho que não engana, e perturba, como
faz Faustln von Wolffenbüttel, na contracapa de seu romance que já foi ou está
sendo traduzido para o inglês. Se Autora fór, pisque-nos um olho, provocantezlnha, basta isso, e iá gastamos os últimos
cruzeiros no balcão da livraria do bairro.
A coisa é séria.
Nâo poderia reproduzir aqui alguns
flagrantes de livros que andei lendo durante o meu interinato, por dever de ofi.
cio, algumas vezes cumprido com gosto,
outras com pasmo. Assim, Justlne ou
os infortúnios da virtude, livro que o general De Gaulle, 'por inspiração de Mme.
De Gaulle, voltou a proibir na França,
e que a Editora Saga (Rio de Janeiro,
1967, 156 pp.) decidiu estampar aqui numa tradução asslm-asslm de D. Accioly,
para não dizer logo bem rulnzlnha, chega
num bom momento. O marquês de Sade
ensinará a estes moços, com uns toques
dc arte, como escandalizar ainda mais
ao tão escandalizado burguês, apesar de
que paire a impressão de que êste até
perdeu a tal capacidade. F se Já perdeu,
para quem se dirigem nossos adoráveis
ficcionistas em botão? Para algum ope*
rário Inquieto que, no domingo, queira
incurslonar_pela literatura? Não me atrevo a responder.
O triste é que vários destes mocinhos

tém garras de romancista, provam multa
bossa para a matéria, como o Fausto Wolft
de O acrobat-a pede desculpai t cal (Rir,
dc Janeiro, José Álvaro Editor, 1968. 24.1
pp.), talvez o mais. jeitoso deles, o de
mirada mais zahorl, c que escreve sem impostura de espécie alguma. Sua prosa tem
vigor. Há nela um poeta que grita e dlstrlbul bofetões à direita o à esquerda.
Ninguém se livra. Salvam o herél, a sinceridade do gesto e a justa pontaria. Receio que fique a um passo da arte do
romance ou da ficção. Dá-nos um fruto
verde, de sabor lncitante. sem dúvida,
mas demasiado verde, ácido.

Salgadinhos
JC no seu passeio pela África, se não
caçou tigre nem elefante, esteve a doli
metros destes esplêndidos animais, olhar*
do-os da janela de um veiculo blindado.
Na véspera do dia em que visitou um
parque de conservação da fauna africana,
um descuidado motorista que inventou do
ir fazer náo sei o que fora do veiculo,
servira de merenda a um guloso leão.
Destarte. JC, Gilberto Freyre, Celso Cunha,
Josué Montello, Manuel Diegues Júnior,
Raymundo Sousa Dantas, Adonlas FUho,
Fernando Ferreira de Loanda e outros dos
visitantes de Lourenço Marques, fizeram
multo bem em náo apear do jlpão.

INTERINO

TEATRO
VAN JAFA

Lançamento:
0 Bravo Soldado Schweik
Desde 7 do corrente que no Teatro
Carioca temos dupla estréia. De um nôvo grupo o Teatro Carioca dc Arte, com
a peça O Bravo Soldado Schweik, de
Antônio Pedro e Marinho de Azevedo,
adaptado do romance tcheco, de Jaroslav Hasec.
Trata-se de um romance importânte que já havia merecido, de Bertolt
Brecht, sua primeira adaptação dramatica, constituindo uma das suas mais
brilhantes e divertidas adaptações. Certamente o diretor e adaptador Antônio
Pedro, estudioso de Brecht por motivos
óbvios, no que se refere à montagem,
optou por nova adaptação, mais portatil, mais conversível dentro do seu pretendido. Dal ter empreendido novamente a façanha de adaptar o romance
de Hasec, tendo como parceiro o poeta
Marinho de Azevedo.
O novo e ambicioso grupo o Teatro
Carioca de Arte, que já vem de mangas
arregaçadas e está disposto a pôr todo um programa em ação com seu espetáculo Inaugural feito de O Bravo
Soldado Schweik. deixa bem clara sua
disposição e apetite.
O jovem diretor Antônio Pedro, a
quem devemos o bom espetáculo De
Brecht a Stanislaw Ponte Preta (onde
está contido e dirige A Exceção e a Regra) desta feita também adaptador e, ainda, ator (substituindo o bravo Modesto
de Souza, acidentado dias antes da estréial, eom O Bravo Soldado Schweik,
vai definir sua posição na nossa cena.
Reunindo ao seu redor, uma equipe
valorosa feita de Marinho de Azevedo
(seu parceiro de adaptaçSo), Joel de
Carvalho (como cenógrafo), Ana Letycia (como flgurinista), Jorge Karan (na
trilha sonora), e um elenco de Jovens
valores — Betty Faria, Cláudio Marzo,
Hélio Ary, José de Freitas. Victor dl
Mello, Fernando José e a participação
especial de Modesto de Souza (substi• uirio pelo diretor Antônio Pedro», o
grupo Teatro Carioca de Arte, inauguru suas atividade» sob os melhores e
niai? amplos auspícios.

O diretor Antônio Pedro sôbre seu
espetáculo O Bravo Soldado Schweik
(onde sete atores desdobram-se em trinta e seis papéis. exceção feita a Hélio
Ary, que é sempre Schweik), afirmou
que:
— O espetáculo teatral, como qualquer obra de arte é uma realidade objetiva: um objeto. Como realidade objetiva, tem suaa leis próprias uma organicldade própria. Tentar simplesmente
reproduzir o real numa montagem teatrai ê tilo acadêmico quanto uma natureza morta ou um nu artístico pintado
nos seus mínimos detalhes. Uma peça
de 36 personagens e vinte e tantos
meios ambientes como O Bravo Soldado
Schweik, montado num pequeno palco
como o do Teatru Carioca, impõe uma
fuga da representação realista e da imitação pura e simples dos ambientes. Fugindo do realismo naturalista por lmposição do texto e da produção, tento
abrir para mim mesmo um caminho esiilístico que me permita encontrar
uma forma de espetáculo que se apro-xlme cada vez mais da essência da arte
teatral. Um caminho que proporcione
uma maior liberdade, tanto do encenador quanto dos atores ao abordarem os
grandes textos e os grandes temas da
dramaturgia universal. Além disso, procurando reduzir o espetáculo teatral a
sua expressão mais profunda, penso eliminar os preconceitos que Impedem ou
dificultam o aparecimento de uma dranfaturgia original no Brasil."

Tudo sôbre a estréia
O AUTOR — Trata-se de uma adaptação feita do romance do escritor tcheco Jaroslav Hasec praticada por dois jovens dramaturgos, Antônio Pedro (também diretor e ator) c Marinho de Azevedo (poeta de As Trutas Podres e tradutor de As Troianas) que guarda o titulo O Bravo Soldado Schweik. Brecht
conta com uma adaptação da mesma
obra. Antônio Pedro já havia adaptado

em Paris para uma .montagem A Farsa
do Advogado Pantelon.
O DIRETOR. — O Jovem diretor
Antônio Pedro possui andanças européias, com fixação em Paris onde diriglu um grupo de portugueses imigrantes. Trabalhou com Antoine Bourseriller, com Jean-Marie Sereau. Jorge Lavelli (diretor argentino jovem de vivencia parisiense) e, também, estagiou
com Roger Planchon. Entre nós, Antônio Pedro desde que regressou de Paris foi assistente de vários espetáculos,
atuou em outros como ator e sua primeira direção profissional foi marcada
com o espetáculo De Brecht a Stanislaw
Ponte Preta, que inclui A Exceção e a
Regra, de Brecht, bastante bem dirigida
por Antônio Pedro.
A CENOGRAFIA — Está a cargo do
arquiteto Joel de Carvalho, que já havia feito cenografia para o Tablado e
depois passou grande temporada residindo na Europa, só agora retornando e
com O Bravo Soldado Srhwelk, também
ao teatro.
OS FIGURINOS — São da responsabilidade de Ana Letycia, renomada gravadora, premiada na Bienal de Paris sôbrr cenografia (com um projeto de uma
cenografia para peça de Molière) e outrás bienais, além de Já ter colaborado
no Tablado, onde respondeu pela beleza
lírica de O Cavalinho Azul, de Maria
Clara Machado.
AS ESTRÉIAS — Desde 7 no cartaz
do Teatro Carioca o grupo Teatro Carioca de Arte está apresentando O Bravo Soldado Schweik, de Antônio Pedro
e Marinho de Azevedo, baseado no romance de Jaroslav Hasec. na direção de
AntOnio Pedro, cenografia de Joel de
Carvalho, figurinos de Ana Letycia, trilha sonora de Jorge Karan, com Hélio
Ary, Betty Faria, Cláudio Marzo, José
de Freitas, Fernando José. Victor Di
Mello e em participação especial Modesto dc Souza (que por acidentado foi
substituído por Antônio Pedro). A crítica dramática foi convidada a partir
do dia 9 em diante.

OSB
&OSN
O maestro Eleazar do Carvalho regeu a Orquegtra Sinfônica Brasileira om mala um concerto da aerle
do Municipal, quo teve o concurso da pianista Yara
Bernette e da cantora Maria Kareska. Foi um extenso
programa, todo ôlo bem executado, quo compreendeu
Erosão, de Villa-Lôbos, o terceiro Concerto para plano
e orquestra do Rnchmanlnoff, e a extraordinária quarlinta Sinfonia, em sol maior, de Mahler. De selvosa
da linguagem
guagem sinfônica, Erosão 6 —bem típico
que mais uma vez ae
orquestral do Villa-Lôbos
inspira na Amazônia, cm obra onde se reflete a Watabilidade cósmica da terra em formação perene. O
oue há de virgindade áspera na musica de Vllla- /
Lobos se confunde com o fato de ser ele um artista
ver
brasileiro eminentemente representativo. Pode-se
na literatura de publicidade que acompanha, no exa
terior, o lançamento da sua música em discos, que
comercialmente
como
é
exotismo
predomina,
nota do
propaganda doti editores
explicável, na temática da•understand
Villa-Lóboi we
Diz-se. por exemplo: To
«ztrat.aoant
musí explore hls country. Brazil U an
repreland*" Como ouvimos em Erosão, Villa-Lôbos
nacional.
senta o que se costuma denominar de gênio
extraraNele o Brasil se engrandece, sem nenhuma
singularidade e a posbastante
com
embora
gância,
sivel exorbitância do seu destino.
A orquestra, que soou multo bem em Erosflo, tamna
bém trouxe valioso npoio à pianista Yara Bernette
obra
execução do terceiro Concerto de Rachmaninoff,
desdobramento da
que formalmente se distingue pelo
cadência em termos orquestrais, quando a flauta, o
oboi, a clarineta, a trompa fazem variantes do tema
um tema
principal. Essa partitura que se abro por
tão inslnuante é música que um dos maiores pianistas
de todos os tempos escreveu para a sua própria pride
meira tournée americana, cm 1909. Nas mãos
Rachmaninoff, empolgava pela personalidade do mesvirtre. Nas mãos de Yara Bernette, reverte a puro
tuosismo, embora do alta qualidade. A consagrada
obra com flupianista patrícia executou de fato essa
íncla e facilidade surpreendentes, e teve um prêmio,
expresso pelo sucesso de público, proporcional às mlríades de notas que produziu. Mais notas, entretanto,
do que emoção musicalmente genuína — aspecto que
sabidamente a obra de Rachmaninoff deixa em aetécnica
gundo plano, para fazer brilhar a envergadura
do solista, que é no caso uma das nossas maiores
pianistas.
Tenho por fim o prazer de registrar, creio que
uma cantora
pela primeira vez, os altos méritos de
brasileira que vive na Europa, Maria Kareska, ouvida como solista da Sinfonia dc Mahler. A pureza da
voz de Maria Kareska, com seu belo timbre, estava
de acordo com a serenidade etérea a que atinge ai a
música de Mahler, que encontrou na atuação da sollsta um dos seus mais altos momentos, também dos de
maior altitude de todo o concerto. Não monumental
como outras Sinfonias de Mahler, a exemplo da sexta, que ouvi pela Fllarmônima de Berlim, regida por
sir John Barbirolli, mas de ridente c gracioso panteismo, a Sinfonia em sol maior foi muito bem realizada pela OSB, sob o competente comando do maestro
Eleazar de Carvalho.

A Escola Nacional de Música, em nova fase administrativa, sob a direção da professora Yolanda Ferreira, deu inicio, domingo de manhã, com Missa cantada, do padre José Maurício, às comemorações do seu
119.° aniversário que ensejam uma série de concertos, o primeiro dos quais tivemos domingo à noite,
pela Orquestra Sinfônica Nacional, da Rádio Ministério da Educação e Cultura, com o jovem maestro
italiano Cario Bagnoli, e o grande pianista Arnaldo
Estrela. Essa Orquestra vem diversificar, enriquecendo o panorama sinfônico da Cidade, e faz bem o professor Eremildo Viana, diretor da PRA-2, de cuidar
dn desenvolvimento das suas manifestações. Autores
italianos do maior porte histórico, Monteverdl e Vivalrii, o Giuseppe Martucci — diretor do Conservatório de Nápoles até o começo déste século — precederam no programa uma bela edição do Concerto Imperndor, de Beethoven, que teve Arnaldo Estréia como
protagonista.
As extraordinárias qualidades do pianista Amaido Estréia se evidenciaram sobretudo no segundo e
terceiro tempos, quando teve bem aceita pelo conjunto a linha rítmica da sua interpretação que, cotiferindo unidade à partitura, revestiu-a também da nobre
majestade que lhe é própria. O novo Blüthner utilizado reagiu muito bem a -seus propósitos, do que resultou uma versão admirável, pelo equilíbrio, a força
interior, a qualidade sonora — méritos a que o público da Escola Nacional de Música se mostrou extremamente sensível, prorrompendo em aclamações. Tôda a técnica de Arnaldo Estréia se afirmou de cunho
superior no desempenho da obra que, como conjunto,
valeu principalmente na larga meditação do Adágio
um poço mosso e no garboso Rondo.
O maestro Cario Bagnoli aqui, como no restante
do programa, evidenciou o talento de que é dotado,
o qual se fortalecerá sem dúvida pela experiência futura. Êsse regente que estréia no Rio abriu o programa com Monteverdi — cujo quarto centenário de nasciT.ento mereceria as mais amplas- comemorações.
Fê-lo com a tran-rrição sinfônica de Malipiero daqueles famosos Mndrirmis (sétimo livro), obra de relevante significação histórica, não só pela beleza, mas
pela audaciosa riqueza da escritura harmônica, e que
nós hoje, ouvindo-os na orquestra, temos de entender
segundo seus primitivos valores vocais.
Um dos geniais Concertos de Vivaldi, para arcos,
com sua forma tripartida — Lo Tempesta dl maré:
música pura que sugere o que o título exprime, e
cuja direta influência sôbre Bach se evidencia — íol
a seguir muito bem executada pela OSN, regida
por
Bagnoli, com o violino solista Célio Nogueira. De Martucei, após — e antes do Concerto de Beethoven
que
preencheu a segunda parte — ouviu-se um Noturno,
cujo romantismo serviu ao maestro Bagnoli para as
melhores expansões do seu temperamento, com persuasivo rendimento da orquestra.

OSB na Escola de Música
Participando das comemorações do 119*? aniversário da Escola Nacional de Música, a OSB realiza
uma audição nesse estabelecimento hoje, terça-feira,
às 17h, tendo na regência Eleazar de Carvalho e como
solista o soprano Graciema Félix de Souza. No programa: Beethoven — Leonora n? 2; Fidélio, recitativo
e ária de Leonora. Wagner — abertura de Os Mestres
Cantores; Morte de Isolda, da ópera Tristão e Isolda.

Borgerth na Sala Cecília Meireles
Amanhã, às 21 honas, o Instituto Brasil-Alemanha promove um concerto sinfônico, na Sala Cecília
Meireles, regido pelo maestro Juan Martin, com o concurso do violinista Oscar Borgerth.
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GUANABARA
A Secretaria de Serviços Públlcos vai contratar Instituições
piirtlculnres do cursos de formnefio de cabeleireiros, mani»
oures,
calcolraa,
cnmisi.ir.is.
eorte «costura, taqulgraflo e
datilografia, destinados a peshoiis quo desejam aperfeiçoar
¦eus conhecimentos proflssionnls, por conta do Estado.

Pagamento
Será efetuado, hoje, o pagamento de julho dos servidores
Integrantes do lote 7.

Triênios
Servidores com exercício nas
Seoretarla» de Administração,
Educado e Saúde o SUSEME,
obtiveram
melhoria
snlnnnl
com ú concessfio de triênios
calculados entre 10 o BO porcento sóbre os vencimentos que
percebem. Os beneficiados toram Paulo Stonzlola Filho,
Joflo Augusto Costa, Álvaro
Luiz da Costa, Antônio Tomar.
de Lima, Deudsdith Santos Fllho, Válter Rodrigues de Arniijo, Luiz Ferreira Lopes, Josi.
Alclno
de Paiva,
Esmeralda
Neves Corrêa, Adlía de Miranda Jullanelll, Enedlna Santos Patrício, Terezinha Belmlra. Gomes, Iracllda Braga Pe-/
relrn, Luiz da Sllvn Gonçalves,
Jolio de Oliveira Sobrinho, Antônlo da Silva Corrêa, Maria
Antonieta da Costa Pacheco,
Juvenal Alves Pontes, Arlinn
Ferreira Martins, Jair Ribeiro,
Paulina Reis Sá, Edson de
Carvalho Eusêbio, Valfrldo de
Sousa Silveira, Maria Rosa da
SUva Coelho, Creusa Santos
Gulmarfies, Manoel Marques
Abranches,
Sulmlrn
Pereira
Soares Ramos, Francisco
do
Matos, Álvaro da Costa Freitas, Dagmnr Pereira, Dinía Ramin Bragança, Álvaro Ferreira
Ribeiro, Jofio Lino rie Oliveira, Lucl Pereira de Sousa, Jaime Martins, Hóllo de Carvalho, Wllo Freire da Silva, Moncir de Oliveira, Llriln Sonres
dn Sllvn, Enlldn Gouinrt de
Araújo, IAra Peçanha Pereirn,
Jonqulm Gonçnlves, An toa Ina*'
Gouveln Guedes, Alberlo tio
Sousn, Vnldlr Candina dn Silvn,
Iara Gomes dos
Snntos,
Humberto Gonçalves de 011veirn, Diva dos Snntos Viana,
Dolores Batlstn Fnrla, Heronítn
W. de Snntn Rita, Sebastião
Gomes, Ccnlra dn Sllvn Vicirn, Armnndo Mota dos Santos,
Gabriel da Costa, H<Mlo Augusto, Pedro Francisco de OliVeirn, Roque Pcrclrn de flnrcelos, Ksmernldinn Martins do
Sousn, Ernsmo Hermes de dstro. Cenir Mota Eniclilho, Lmgenes Tremendnnl de Abreu,
.lostf Ribeiro dn Sllvn, Moncir
Gomes da Silva, Josfi Jornc
Nascimento, Eugênio de Lima
Brandiio,
Carmem
Ferreira,
Arlindo Batista da SUva, VAIter Moreira Sales, Cnrlos de
Cnrvnlho, Joseltnn Dantns Cnrdoso,
Antonieta
Amarante
Brieto, Joiio Coelho do Lucena, Ivete Terezinha dos Santos Ferreira, Maria .Tose. Polonio. Mnrln dos Milagres dn
Silva,
Jorge Alves,
NicoIAu
E_i_.au Balbino, Hildebrando
Alves da SUva, Obnldlna dn
França Pereira, CAndldn Francisca de Oliveira, Joscllnn dn
Silvn Braz, Ilquem de Moura,
Vnldemlro Rnmos Mltrano. Jos..
Estives Pereira. Luiz Gonzngn
da Sllvn, Francisco Ferreira
Qnininnilhn, Dniniãn de Arnújo Sllvn. Alda rie Freitas Ruiz,
Manoel Cnrreln de Sousn, Marin rie Sousn, Acioli Rosn rie
Cnrvnlho, Dulce Casta de Cerqueira, Jurnci Alves de Oliveira, Júlia Amaral de Miranda Cnrvnlho, Marln Firmlnn
Neves, Claudcmiru de Jesus,
Ada Gomes Barbosa, Mnrln de
Andrnde Moreira, Nnlr Coutinho, Mnrll Meneses de Noguelrn, Belmiro de Jcsuc Abrantes,
da ConceiçAo,
Pedro
Maria

JosA de Araújo Forrelra, Maria Medeiros Gomes o Valdamiro Monteiro do Sousa.

Aposentadorias
O
aposentou
governador
Dalca de Faria Mesa, Mauro
do
OUvelra Bastos, Toblas
Francisco de Azevedo Júnior,
Saul Ramos de Assis e Francisco da SUva Leal, no cargo
de escrivão criminal da Justlça da Guanabara,

Liccnça-prêmio
Foram concedidas licenças
prêmios a servidores lotados
na Secretario de EducaçSo: do
3 meses, Analra Santana Braga, Lêa Maria Lulza Ascoll
Fernandes, Mnrln Lúcia Araújo Brandão, Dllmn Kamcl MIranda, Hilda Ferreira Guimarííes Amlm, Maria ZilA Sales
Costa, Odeto Rodrigues, Cell
na de Abreu Guerreiro, Cnrcm
Pereira da Silva, Oneida Dutton de Vasconcelos Blttcncourt, Irene' de SA Almeida
Ferreira
óomes,
Constnnçn
Barbosa, Marta Chaves Cruz,
José Bertoldo da Silva, Maria
do Lourdes Batista de Sousa,
Henrique Ferreira Couto, Maria Margarida de Meirn Fontes, Neide da Silveira Cardoso,
Nico Gomes
CavalcAntl,
Hnldíla de Aguiar Mercante,
Ana Maria Machado Leal e
Júlia Malerhoffer; de 6 meses,
lida Machado, Maria Aurora
Cavalcante
Alves e Wilson
Clemente Pereira.

Física
No próximo dia 20, As 8 horns, na sede da ESPEG, Avenlda Carlos Peixoto, 54, serA
realizada a prova escrita do
concurso parn professor de ensino médio de física' da Sccretaria de Educaçüc. Os candldatos deverão comparecer
com 30 minutos de antecedência, munidos do cartão de ln_>crlção, documento de tdentidade, c«nMa tintelra ou esterngrAflcn - tinta nzu! ou preta — ou lánls tinta.
Nível universitário
Foi concedida gratificação de
ntvel universitário: Nelly de
Mendonça Moulin, Fernando
César da Cunha Bastos, Antanio Ruivo e Adllce de Souza
Relsman, lotados na Secretaria de EducaçSo.
Oficiais de Justiça
Tendo em vtsta o expediente que lhe foi encaminhado
pela Corregcdorla da Justiça
rin Guanabara, .> governador
nomeou, face A clnssiflcação
obtidn cm concurso, parn o
cargo ric oficial de justiça,
Lauro Nery Machado, Arthur
Duarte, Pedro Prado de Vasconcclos, Sylvlo Macedo, Luiz
da Silva Nunes, Orlando Rodrigues Palmieri, Nilton Barbosa Ferreira, Hélio de Paula
Ribeiro, WUion Sobral Jesus,
Waldyr Cnrvnlho de Oliveira
e Almlr Justlno.

Acumulação
A servidora Elzalr de Barros está sendo convocada, com
urgência, à Comissão de
_icuinu__fi» d* Cargos, Avenlda Carlos Peixoto, 54, 2." andar, para tomar ciência das
exigências feitas no processa
em que pleiteia acumulação de
cargo.

Atribuições
Em ordem de serviço baixaxaria pelo chefe ria Casa' Clvil do Governo do Estado, foi
conferida ao adjunto Antônio
José Chedink ntrlbulçOes para resumir c fichar os assuntos e decisões e fncamlnhálos aos órgãos coinp«entes, no
que tango As Secretarias de
Educação e Cultura, de Serviços Sociais, de Turismo e da
Fundação LeSo XIII. Ao assessor Fernnndo Antônio Correia
de Arnújo, atribuições para

.& ENSINO

receber, estudar e Instruir on
processos a serem submetidos
A considerando do 1." aubchefe da Casa Civil; ao assossor
MArlo Fernandes de Mattos
Claro, atribuições para coordenar os despachos concernentes Ab Secretarias de Finanças,
de Governo, de Obras Públicns, da CEPE-1 e do Banco
do Estado da Guanabara; ao
assessor Rachid Tannus Karam, atribuições para coordenar os despachos ooncernentes As Secretarias de Economla, Saúde, COPEG, COCEA,
COHAB e CEDAG; ao assessor Lambert Reis de Athaydo,
atribuições para coordenar os
despachos concernentes As Secretariai de Justiça, Segurança Pública e Serviços Públicos,

Retirada de
documentos
Efltfio sendo chamados, com
urgência, A SeçSo de Controle e Informações, do Deportamento do Pessoal, da Secretaria de Administração, Avenida
Erasmo Braga, 118, loja "C",
para retirar documentos de
seu Interesse, os servidores
Helena Peceguelro do Amaral,
Irineu Fonseca, Manoel Ceeilio de Oliveira, Álvaro dos
Santos, Lara Euclydes José de
da Mottn
OUvelra,
Moacyr
Guimarães, José Gomes da
Mottn, Leopoldinc Polly Wettl,
Helena Madalena dos Santos
Lopes, Júlia Azevedo de Almelda, Clrene de Souza Coutlnho, Domingos Abreu Machado Filho, José Coutlnho Gonçnlves, José Ferreira de Rezende, lido Aníbal de Souza,
Alberto Znninl, Salvador Féüx
Branciforte, Aristides Ferreira
Chaves, Eduardo Fernandes de
Azevedo, Manoel Lourenço
Ferreira, Manoel de Carvalho,
Nelson José Lopes, José de
Castro Peixoto, Jarbas Ferreira de Castilho, Manoel Marlno Lopes, Heitor LeSo Soares,
Ivan Pinheiro de Oliveira LIma (pesson da família), João
Barbosa Orlandini, Jnyme Ponto dos Santos Filho, Amador
Rodrigues Lisboa, Ecila Cnstello Branco da Cruz, Llcla
Soares do Porto, Durval Magalhães Carvalho, José Tclxeira do Oliveira, Abigail Santos
Ubatuba, Wnldemiro da Rocha Gomes, Isaura dos Santos,
Mathins Bentes, José Maria da
Araújo, Jeconias de Medeiros,
Ezilda Carvalho de Castro Silva, Marina Júlia de Oliveira
Reis Tulha, Cândida Luclana
de Lima, Astir Jabour, Carlos
Henrique da Rocha Lima, Nelson Marques, Maria Tereza L.
Madeira, Enlr Vieira de Vasconcelos, Alice Bruce Tavares da Silva, Cibele Guimarães Porasoet, Amélia Maria
de
Abolm
Polland,
ErnAnl
Coutlnho da Costa, Claudelonor Amãncio Marques, Ângelo
Bruno, Wilson Cordeiro Bastos, Loellâ Moreira Noronha,
Nelson Mufarrej, JoSo Manoel
da Cruz, José Borges Júnior,
José Rodrigues Alves Júnior,
José Maria Alves Torres, SylVio Bruco Botelho, Joio Perelra da Veiga, Celso Amaral,
Amaral, Manoel Scverlno da
Silva, Dulce Maria dn Silva,
Geraldo Monteiro Pereira, Joaquim Pereira da Silva, Maria
Anide Borges, Maria de Lourdes dn Silva, ."oão Ferreira da
Silva, Francisco Pereira Borges, Henrique Bueno Basilio,
llumlnato Bento de Oliveira,
Albertina de SS Cordeiro,
Adalr Dourado Lobato, Antonieta Leonetto da Silva, Darcilia Babelo de SA, Marieta
Ivo do Andrade, Altinho Rodrigues, Francisco Corrêa, Italo Vivinni Matoso, Itamar AIves pinheiro, Bernardino Morelra de Azevedo, Fortunado de
Castro Lopes, Albertino Fer-

Você jamais esquecerá o drama de um amor
que nunca poderia ter existido.

Sérgio CardostoMiriam Mehler, LimaDuarte,
Lélia Abramo,Jucade Oliveira e participação
especial de Rosamaria Murtinho.
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relra dos Santos, José Ferrei*
ra de Souza, Henrique de OUvelra, Gentil Faulhnber Camda Macedo
pos, José Bastos
Cavalcanti, HorAclo Gomei de
Oliveira, Mlnnldo de Almeida,
Dorallco Miranda Auler ColmPinto de Santana,
bra, Elias
Agenor TtrErnani Castelll,
nandes da Rocha, JoSo Perelrn Braz, Jair Rodrigues da
de
PalxSo, Antônio Moreira
Hollanda
Carvalho,
Alfredo
Cunha, Luiz dos Santos Allflo
da
Filho,
Teófilo
Marques
Cunha, AnastAclo Barreto, Antonlo Bento Domingos, EugCda
SUva, Zlldu
nio Munlz
Buonavlta Rosa, Hambicahy
Oswaldo
Amorim,
Carajnté
Viana, Humberto Loecato, Helena Monte de Campos, Olga
Gouveia, Jurema da Paciência
Nabuco, Vitor Ramos, Leda
Furtado Leoni, Onosimo Hode
Heitor
nórlo de Souza,
Alcnste
Oliveira
Carvalho,
Ferreira Pinto, Madalena Rosenvzvels, Elicte Covas Perelra, Carmem Luzia Coelho Morelra, Maria Reis Moreira CosAlvarenga
ta, Maria Noêmla
Padilha Gonçalves, Mario Madruga de Souza Freitas IsnuMaria
ra Maria dos Santos,
Luiza Fernandes Pereira, Alíredo José Porto Domingues,
Ernestlna Bltencourt de MagalhSes Barros, Carlos Furtada
do de Mendonça, Ubaldo
SUva Oliveira; Eduardo Emani
Camuyrario,
Raymundb
Austrcgésllo de Athoyde, OUmpio GnUego Soares, Gilbert H.
de Medeiros, Maria da ConcelçSo Soares, Álvaro de Almelda Pereira, Humberto Lessa de Vasconcelos, Eullta BItencourt Lobo, Áurea de Soude
za Bertolla, Nadir Gomes
Andrade, Orlando
Guimarães
Montes, Oneida Moreira Castro, Mlnervina Alves de Lima,
Paulo de Salles George, Francisco Lima, Edyr de Lacerda,
Arthur Orlando da Silva Pinto, Francisco SUbert Sobrinho.
Raul aa SUva Torres, Leonel
Vitorino da Silva, Jorge Antonio ar. Carvalho, George André do Nascimento Rangel, Ermelinda Maria Cavalcanti Siiveira, Francisco Marques Palomina, Demétrio Monteiro de
Mendonça, Manoel Costa, Oswaldo Pinheiro
de Olivmta,
Sebastião
Pinto de Oliveira,
José Torres Machado, Alberto
Lopes de Carvalho, Taylor
Vieira
Schnaldcr,
Francisco
Azevedo Costa, Alberto Carvalho de Matos, Anadim da
Silva, Maurício José Leal Rocha, Vicente
Soares Bastos,
Guiomar Ferreira de Azevedo,
Jurema Xavier Alcides, Aleina Cabo Tavares de Matos, Serafim Ruas Martins
Júnior,
Moreira Soares,
José Maria
Maria BrasUia Israel Ramos de
Faria, Gentil Teles Cosme dos
Reis, Aldari de Almeida- Airão, JoSo Medeiros de Almelda, Antônio Alves
Carneiro,
Augusto
Barreira,
Arnaldo
Zéo, Laudelina Picasso
Fernandes, Emílio Sanches Reis,
Eugênio Scalzo, Hortência Gomes de Oliveira, José Pérlcles
Chaves de Almeida,
Antônio
Tibúrcio de Moura, Raymundo
Passos Daltro, Joaquim Fiores de Oliveira, Moacyr Gonçalves Maia, David Soares, José de Souza Neto, Manoel Antonio Pereira,
Nicanor
de
Oliveira Pires, Luzia Caminha
Machado da Costa, José Lacerda de Araújo Feio, Eugênia Nunes D'Avila Furtado,
Nayde Ramos Loureiro,
Zenaire Maranhão Bock, Julieta
Laura de Medeiros, Judith Silva Scofano,
Edlth
Almeida,
Elvira de Carvalho Germigos,
Noêmla Cruz de Moraes Carneiro, Luiza Nascimento Gomes, Amélia Cadavid, Ubaldino Callxto, Maria das Mercês
Alves de Souza Amande, JorBeatriz
pe da Silva, Maria
Joppert Gomes de Souza, Iracoma do Livramento
Amaro,
Maria de Lourdes de Almeida Hêgo Oliveira, Arminda de
Souza, Clara Klamg, Maria de
Lourdes Serra Franco Ferraz,
Nice Monteiro Parente, Maria
Jofé Fonseca Nesl de Freitas
Lima, Leda Fonseca BarUari,
Maria da Graça Faria Lisboa,
Oito Ferreira Rômulo, Joselia
dos Santos, Carmem Ferreira
dos Santos, Dalva de Almeida Macedo Soares, Maria da
Conceição
Salgado
Bianco,
Olga Lisboa Amado.
Juracy
da SUva Magro, Rubens Lima
Campos,
Vicente
de Paula
Lacerda do Nascimento, Ulysses Uchôa
Bittencourt, Josó
Ribeiro Meyer, Elisio Pimenta de Melo Barros, Ubirajara
Walter, Hélio Ballard Fontoura Lima, Carlos Dutra
das
Neves, Djalma Cicero de Miranda,
Jorge Domingos Inocêncio, José
Lopes Tave(jra,
Álvaro Batista Seixas
Filho,
Joviniano Alves Feitosa, José
Pereira
Martins,
Benedito
Carvalho dos Santos, JanuArio Zeferino,
Antônio
Raul
Maryins, Jovêncio Lioncio da
Cunha, João Luiz da Costa,
Olavo de Andrade Lyra, Oswaldo Martins Pinheiro, Elvira Noronha Fonseca, Aracy
de Assis, Joaquim Marcelino
Castro Maçai, Clóvis de Almeida. Maria Antonuce Probe, Alzira Sampaio Marques,
Oswaldo de Araújo, Antônio
Abi-Ramia,
Álvaro da Silva,
Orlando Caldas Thederge. Pedro Moreira Rodrigues, Antonio José de Souza, Sylvlo Corrêa de Miranda, Jos> Antônio
de Oliveira Filho, Jenny Naja
Cardoso
Marmeleiro,
Hugo
Cotta dos Santos, Paulo Neves Coelho,
Beldina
Vieira
Cunha, Janira
Augusta
de
Sá, Gertrudes da Rocha Ferreira, Euclydes Geonet, Aloyphe de Oliveira e Jorge Pereira.

Estatística
A falta geral do unlformidade no processamento
de dados estatísticos em
nosso Pais, a deficiência
em tudo que se refere à coleta, apuração e análise de
elementos básicos, de universidade para universidade, e delas para os órgãos
governamentais. Resulta
um desconhecimento profundo da situação quantitatlva, tanto no mundo educacional como na maioria
dos setores ligados à vida
pública. Conseqttentemente, não pode, tão pouco,
ser melhorado o aspecto da
qualidade.
Na sua última reunião
plenária o Conselho x de
Reitores das Universidades
Brasileiras, tendo decidido
atacar positivamente o saneamento de tão importan-

educacional nas universidades

te setor, aprovou a promoção de um curso de treinamento e aperfeiçoamento
em estatística educacional
que será oferecido em fins
deste ano, na Guanabara,
ao pessoal que se dedica a
essn tarefa, nas Unlversidades. No presente, nem
sequer se sabe quantos
universitários existem no
Brasil, estudando nas Universldades e Faculdades
isoladas do Pais.
Exige-se que conhecer não
só êsse valioso dado como,
também, tudo que se refere ao número de professores existentes em cada
ramo do conhecimento humano, sobre o paradeiro e
sua distribuição, sobre o
que eles fazem e o que dispõem em material, laboratórios, equipamentos.

É evidente que a ausência
desses dados tqrna qualquer planejamento impôssivel, c a cada ano que passa as dificuldades crescem
em todas as universidades,
impedindo qualquer programação objetiva de suas
necessidades em recursos,
humanos e materiais.
Recentemente o Governo
decretou a integração das
universidades públicas. Devem elas, conforme desejo
do próprio Governo, reestruturar-se e tornar-se
mais flexíveis como instltuições e mais capazes,
quantitativa e qualitativamente,
de
proporcionar,
com tôda a urgência, o.ensino e a pesquisa de que o
Pais necessita. Esta reforma que Incide nas estruturas das universidades, vai
modificá-las a fundo. Ob-

jetlva o melhor aproveitamento do material humano,
espaço ocioso e de recursos
materiais,
unificando
as
funções de ensino e pesquisa afins, para impedir a
duplicação dos meios dirigidos a metas idênticas e
equivalentes. Dai a grande
necessidade de ser uma estatlstica continua e acertada. O curso de treinamento que será formulado c
executado pela ERGO, se
dirige ao pessoal que de..empenhará
funções concretas de estatística educacional
na
administração
central da Universidade.
Terá a duração de seis semanas, num regime letivo
de cinco horas diárias e visara a estandartização dos
procedimentos de coleta
de dados em tôdas as universidades do Pais.

1

Caderno
CULTURA — Mais uma
vez a cultura foi relegada
a um plano secundário pelo
Governo ao determinar reduções drásticas no orçamento do Conselho Federal
de Cultura. Para êste ano
a dotação de 31 milhões de
cruzeiros novos íoi cortada
para 1,5 milhão de cruzeiros novos. Para o próximo
exercício, dos 32 milhões
previstos a verba foi estabelecida em 4 milhões de
cruzeiros novos. Assim teremos uma mini-cultura ditada por um Conselho sem
condições de realizar o programa que aprovou.
CONSELHOS - Realizase de 3 a 6 de setembro
próximo, no auditório do
Palácio da Cultura, a reunião'conjunta do Conselho
Federal de Educação. É seu
presidente de honra o ministro Tarso Dutra, cabendo a presidência normal dos
trabalhos So professor Deolindo Couto, presidente do
Conselho Federal de Educação. Participarão dos trabalhos representantes dos
Conselhos Estaduais, diretores de Educação do MEC
e diretores de Educação dos

Territórios, sendo membros
natos os integrantes do
CFE. A :eunião ficará restrita ao seguinte tema básico "Função do Conselho
de Educação no sistema estadual".
ALIMENTAÇÃO — A
Divisão de Assistência ao
Estudante do DDE da Reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro
avisa aos alunos que solicitaram cartão de alimentação e cujas inscrições foram deferidas, que deverão
comparecer àquela Divisão
para a retirada dos mesmos
até o dia 31 do corrente,
quando serão cancelados.
CONVÊNIO — A Diretoria do Ensino Secundário
através de seu diretor, professor Gildásio Amado assinou convênio com o Govêrno do Espirito Santo
para equipamento de 20 Ginásios Polivalentes. O convênio foi de cerca de 182
mil cruzeiros novos. O professor Gildásio informou à
reportagem que o crescimento da rede de Ginásios
Polivalentes aumenta gradativamente, pois só em
São Paulo 60 ginásios tra-

dicionais serão transformados em polivalentes.
PLANEJAMENTO — Será realizada quinta-feira,
às 9 horas, na Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo a conferência do professor Francelino de Araújo Gomes sóbre o tema
"Planejamento integrado no
Urbanismo e na Arquitetura". A palestra será na
sede da FAU, na Cidade
Universitária.
MOSSORÓ — A vida estudantil de Mossoró, no Rio
Grande do Norte, que vinha sendo agitada nos últimos dias, está, devido à
atuação da Diretoria do En.
sino Superior do MEC, perfeitamente normalizado,
SANTARÉM — O sr.
Epílogo de Campos deve
inaugurar, hoje, em Santarem, a nova Faculdade
de Filosofia.
—
BACHARELANDOS
Esteve no CORREIO DA
MANHA uma comissão de
formatura da Faculdade de
Direito Cândido Mendes —
turma de 1967 — representada pelos futuros bacha-

réis Almir Lima e Souza •
Uyarajara Villa Nova, que
por nosso intermédio convocam os bacharelanCos para no próximo dia 16, às
19 horas, nas dependências
da Faculdade elegerem os
homenageados e orador da
turma.
PUC — O diretor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, engenheiro Elizeu Rezende vai
falar de transportes aos
participantes do Curso Superior de Problemas Brasileiros organizado pela PUC.
Amanhã, às 20h30min, será
a vez do titular do DNER.
Esta semana o curso contara, ainda, com palestras
do ministro das Minas e
Energia, Costa Cavalcanti e
do deputado íederal Rafael de Almeida Magalhães
abordando temas relativos
à política brasileira. Enquanto isso se encerra, hoje,
no cenáculo, com a elaboração de um plano de ação,
o encontro de professores
da PUC para debate do papel da Universidade face ao
documento da CELAM, em
especial às conclusões do
Seminário de Buga, na Colômbia sobre "Missão da
Universidade e do Concilio".

Roteiro
PSICOLOGIA

ces-presidentes); Joel Savedra (secvetário-geral); Paulo Maurício
(tesoureiro) e
Jaime Carneiro
(presidente
da Associação Atlética).
PUC — Também a Faculdade de Direito da PUC está com as eieições da nova
diretoria do Centro Académico Eduardo Lustoca marcada para
amanhã,
(dia
16) durante todo o dia. Até
agora existe uma chapa única e está inscrito para disputar a presidência do CAEL o
estudante Sérgio C&mara, do
3? ano, cuja chapa se intitula "CAEL LIVRE".

Curso para adolescentes —
A Casa de Freud realizará
uma série de cinco aulas onde serão focalizados os aspectos mais importantes da
educação de professores e
pais paira solucionarem os
problemas, de? alunos e dos
filhos, inclusive um estudo
psicanalítteo da biografria
dos educadores acompanhados de testes projetivos e
exame de personalidade que
revelarão eventuais distúrbios suscetíveis de serem
corrigidos. A tese da diretoria da Casa de Freud ao
planejar o curso é de que
"a educação
do adolescente
é, em geral, obstaculizada
pela imaturidade ou pelos vicios e distúrbios de personalidade doo prolessôres e pais.
As aulas serão franqueadas ao púolico e as informações poderão ser obtidas na
Av.
Graça Aranha, 81-12?
andar — ou pelos telefones:
58-4656 e 52-3599.

CIÊNCIAS AGRÍCOLAS
Centro Nacional de Capa-,
citação em Reforma Agrária
— O Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas ..
(IICA) assinou com o recém-criaao (CENCRA) um
acordo de cooperação pelo
qual proporcionará assessoramento técnico de especialistas, bolsas de estudo no
exterior para cursos internacionais de reforma agraria, desenvolvimento rural e
correlatos, com o objetivo de
capacitar pessoal técnico para programas de reforma
agrária e desenvolvimento no
País.

DIREITO
Eleições — A diretoria da
Faculdade Brasileira de Ciéncias Jurídicas lembra, ao
corpo discente a "obrlgatoriedade" do voto para as eleições do Diretório Acadêmico
a se realizar na próxima
quinta-feira (dia 17 de agôsto) às 17 horas na própria
escola. O horário de votação
foi estabelecido entre 8 e 10
horas (curso da manhã) e
15 às 17 horas (curso da tarde) e 18h30min às 21h30min
(curso da noite).
A chapa situacionista ê
encabeçada pelo acadêmico
Péricles Rangei Martins que
tem a seu lado como concorrente Armando Augusto e
Marco Antônio T. Alves (vi-

Já participaram do
,•
CENCRA diversos órgãos oficiais — IBRA — INDA, IAA,
Superintendência do Vale do
São Francisco,
Associação
de Crédito e Assistência Rural e outres. Serão criados
centros regionais em áreas
prioritárias de reforma agraria e o CENCRA poderá obter recursos financeiros e
técnicos em fontes nacionais
e do exterior para a aplicação especifica em seus programas.

CURSO DE DECORAÇÃO DO LAR
JOANNA D'ARC
Não tem filiais. Fundado em 1955. Direção da pintora e decoradora JOANNA D'ARC PAIVA THEOPHILO.
Diploma em 4 meses. Informações — T. 57-2362. ATENÇÃO: Para consultas, projetos e decoração, como de
costume, hora previamente marcada, somente às 2as. e
5as. Rua Raimundo Corrêa, 27 — ap. 101 — Copacabana.
78502

CURSOS NOTURNOS DE RÁDIO
E TELEVISÃO
*m

convênio

com

Tel.

47-6030

Ramal

21;8|67 — 1) — Aspectos do
Metabolismo Hepático, dr.
Paulo Roberto Sauberman —
19h30min e 20hl0min;
2)
Provas Funcionais Hepáticas, dr. Boavista Néry — . .¦
20h20min e 21h; 3) Hepatite
Lupóide — Professor Jacquês Houly — 21hl0min e
aOhSOmin.
—
23|8|67
4) Substrato
Anátomo-Patológico das Cirrosses — Dr. Carlos José
Serapião —" 19h30min e ..-,
20hl0min: 5) O Fígado na
Esquistossomose — Dr. Gilberto José Nagle — 20h20min
e 21h; 6) Cirrose Biliar —.
Dr. Jorge Toledo — ....;
21hl0min e 21h50min.
25;8!67 — 7) Ictericias Cirúrgicas - Dr. José Carlos
Vinháes — 19h30min
21hl0min. 8) Lesões Nutricionais hepáticas — Dr. Gilberto José Nagle — 20h20min
e 21h; 9) Alterações Neurológicas nas Hepatopatias —
Dr. Mário Barreto Corrêa
Lima — 21h e 21h50min.

Chegou ao Rio o dr. Lufs
Garcia Árias, catedrático de
direito internacional da Universidade ae Saragoza que
fará uma série de conferências no Brasil. Hoje falará,
no Instituto Cultural BrasilArgentina (Embaixada da
Argentina) às 18h30min sóbre "Geopolítica no século
XXI".
Na quinta-feira, dia 17, àa
20h30min dará uma conferência na Faculdade de Dlreito da UFRJ na cátedra
oficial do professor Franchi"A
nl Neto sóbre o tema
Proteção Internacional dos
Direitos Humanos" .
No dia 18. sexta-feira fará
uma conferência na Escola
Superior de Guerra, às 12
horas e às 20h30min na Escola de Direito da UFF em
Niterói.
O professor Lula Garcia
Árias é doutor em Direito,
Internacional e licenciado
em Ciências Políticas pela
Universidade de Madri.
fi secretário-geral do Instituto híspano-luso-ameiicano de Direito Internacional
desde 1957.
Já pronunciou conferências em todas as universidades das capitais latino-amerioanas e na quase totalidade das capitais européias.
Entre outros tem os seguintes livros publicados: A
Politica de Coexistência Pacifica da URSS; A Guerra
Moderna e a Organização
Internacional; As Divergências entre a URSS e a China
Comunista; História e Doutrina do Direito Internacional.

INTERINOS INPS READAPTAÇÕES
INÍCIO: DIA 16/8/67
O ano vindouro o DAPC realizará os referidos
concursos. Prepare-se já e convenientemente.
TURMAS SEPARADAS
99 (1.° e 2.° eido)

Av. Franklin Roosevelt, 84 — Sala 701
(atrás da Maison de France)
Orientação pedagógica: ROMERO MORGADO

Vicente 225, sala 430
—

O Curso será organizado
pelo chefe de clinica e chefe de divisão de Gastroenterologla da cadeira, professor
Mário Barreto Corrêa Lima,
contando, ainda, com a colaboração de diversos especialistas convidados.
O programa está
assim
traçado:

DIREITO

CURSO LIDER

P.U.C.
Marquês de S.

Fundação Escola de Medicina e Cirurgia — Terá lugar no Hospital de Clinica
Grafée e Guinle, às segundas, quartas e sextas, das
19h30min às 21h30min, um
curso sobre "Temas de Hepatologia", patrocinado pela
primeira cadeira de clinica
médica da EMCRJ (Serviço
do professor Jacques Houiy).

ART

e Cultura, para
ãe mão de obra Industrial

Duas vezes por semana de 19 a 22 hs.

R.

MEDICINA

inscrições
As
acham-se
abertas até o dia 19|8|67, na
Secretaria da Ia. Cadeira,
à Rua Marlz e Barros 77S.
Informações pelo telefone ..
28-8520.
'__>
O curso é franqueado
médicos e estudantes de medicina, aendo fornecidos cer.
tifiaados àqueles que obttvarem 2j3 das freqtlênelM.

MANHÃ - TARDE - NOITE

o

Ministério da Educação
melhoria

Firmaram c acordo o Instituto Interamericano de Ciéncias Agrícolas da OEA, a
IICA e a CENCRA.
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Pagamentos
A Caixa Econflmlca creditar» em contas-corrente», hoje,
«II» IS, em iuu accnclni, umte Estado, oi pagamentos
de lervldorei públicos federais
dt Administração do Porto do
Rio de Janeiro — Mosidn Ju«llclnl.
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A» Agínclns e Postos da Delegacia do INPS pagam amanhll, quarta-feira, os aegulntes
•uxlllos • benefícios, referêntes ao Ex-IAPC:
Agência ti — Copacabana —
Rua Raimundo Corria, 20 —
Auxillo-Doença — Das flh30mln
As 16 horas: beneficiários de
nls 158.001 em diante. At»osados: dia 21. Agência 02 — Catete -• Largo do Machado, 1
Aposentadoria por Invalidei
Das 9h30mln As 18 horas: beneflclárlos de nvs 38.001 em
diante.
Atrasados:
dia
2.
Agência 03 — Praça da Bandeira — Rua Joaquim Palhares, 397 — Aposentadoria por
Invalldez — Das 9h30mln As
12h30mln: beneficiários de n?s
28.SOO a 33.999. Das 12h30mln
As 16 horas: henoílcl Arios de
nCs 34.000 a 37.999 Atrasados:
dia 25. Agência M — Méier —
Rua Lucidio Lago, 233-B. Aposentadorla por Invalldez — Artlgo S2 — Das 9h30mln As ...
12h30mln: beneficiários de n?s
40.201 a 45.700. Das 12h30m!n
As 16 horas: beneficiários de
n«>s 45.701 a 48.600. Atrasados:
dia 24'. Posto 04 — 01 — Del
Castilho — Av. Suburbana, ..
4.414 — Aposentadoria Ordlnárias e Jornalísticas — Ex-Combatentes. Das 11 As 16 horas:
Recebem os beneficiários atranados, ou sela, os que não o 11leram nas datas anteriormente
fixadas. Agência 05 — M.idudeira — Rua Carvalho d^, Souxa, 245 — Aposentadoria por
Invalldez — Artigo 52 — Lei n?
1.162 — Das 9h30min As
12h30min: beneficiários de n9s
41.001 a 45.000. Das 13h30min
As 16h30min: beneficiários de
ris 45.007 e 47.000. Atrasados:
dia 25. Agência 06 — Penha —
Rua Nicarágua, 581 — Aposentadoria por Invalldez — Das 9h
As 12 horas: beneficiários de
n?s: 24.501 a 29.800. Das 13 As
16 horas: beneficiários de n?s
29.801 a 34.100. Atrasados: 25.
Agência 07 — Castelo — Av.
Graça Aranha, 169 — Aposentadoria por Invalldez — Das
9h30min âs 12h30min: beneflcinrios de n?s 1 a 15.000. Das
12h30min às 16 horas: beneflclárlos de n°s 15.001 a 26.000.
Atrasados: Dia 23. Agência 01
— Campo Grande. — Rua Entenhelro Trindade, 129 — Auxfllo-Doen.a — Das 11 As 15
horas: beneficiários de n?s ..
137.000 a 149.000. Atrasados!
dia 23.

para servidores

amanha (dia 16), par» trabalhos nu via permanente. Oi
mesmos trens,
que circulam
em sentido contrário, nao pararflo em Mangueira, Rocha,
Riachuelo, Sampaio, Engenho
Nflvo, Meter • Todoi-oa-Santos, no mesmo horário, d»quele dia.

Instituto Histórico
Iteallza-a» hoje, dl» 16, Ai 14
horas, em primeira convocaçfio, e a partir dai 15 horas,
com qualquer número, a íim
de deliberarem ifibre elelçfio
de sócios e assuntos conatantes da ordem do dia, a reunião
de assembléia geral do Instltuto Histérico e Geográfico,
em sua sede A Av. Augusto
Severo, 8.

Tarde de autógrafos
Rcallza-se hoje, têrça-felra,
dia 15, ás 181), na Livraria Esperantlsta, situada na Av. 13
de Maio, 47 — sobreloja —
Edifício Itu, A tarde de autografos do escritor e Jornalista
Renato de Alencar, com o lan...mento do seu novo livro
Curso de Português.

Exposição
de pinturas

Inaugura-se,
amanha,
dia
16, às 21h, na Av. General San
Martin, 1719, Leblon, a exposiç5o de trabalhos de Geatório, Brito, José Maria Dias da
Cruz, Aloísio Zaluar, Gina, com
pinturas e desenhos: Isa Aderne Vieira, gravuras: tapeçarias de Parodi e arte de Paul
BrandSo. A mostra pertence
aos artistas jovens.

Literatos cariocas
Programo litero-muslcol assinala, hoje, o aniversário da
Academia Guanabarina de Letrás, em solenidade ás 17h, em
sua sede, Avenida Presidente
Vargas, 1261, (Biblioteca Estadual). Ato presidido pelo mlnistro AlY*v> Dias, presidente reeleito que tomará posse
brevemente.

Conferência
A Diretoria
da Sociedade
Brasileira de Pediatria, está
convidando os médicos desta
cidade, para a reuniSo do próximo dia 22, às 21 horas, no
Anfiteatro do Instituto Fernandes Figueira, sito á Avenida Ruy Barbosa, 716, onde
será abordado o problema da
"Profllaxia das
Doenças Transmisslveis no Estado da Guanabara", através de uma conferência a ser proferida pelo dr.
Eduardo Henrique Capistrano
do Amaral,
superintendente
de Saúde Pública. Consta também da ordem do dia, uma palestra do dr. Manoel Nunes
Serrao, do Hospital Jesus, sob
o titulo "Considerações sóbre
a Vacinação no Sarampo".

Folclore da
cana-de-açúcar

A Carteira de Consignações
da Caixa Econômica, entregará, hoje, dia 15, os contratos de
empréstimos sob consignação
aos servidores públicos federais
até o número 41.400 para fins
de averbaçSo nas respectivas
fftlhas de vencimentos nas repartições onde trabalham. No
mesmo dia, receberá para o
devido processamento as propostas de empréstimos de número 82.000 já preenchidas pelos órgãos financeiros das repartições a que pertencem os
servidores.

O Serviço de Documentação
do IAA. está lançando êste
mis, número especial da revista Brasil Açucareiro, inteiramente dedicado ao folclore.
Colaboram: Luís da Câmara
Cascudo,
Edison
Carneiro,
Mauro Mota. Sylvio Babello,
Dias da Costa, Nestor de Holanda, Tobias Pinheiro, Renato Carneiro Campos, Mário
Souto Maior, Pessoa de Morais
e muitos outros, além de uma
bibliografia sóbre o folclore da
cana-de-açúcar.

Central

Curso

Os trens paradores da Centrai do Brasil, que circulam no
sentido de Deodoro a D. Pedro
II. nSo farão paradas em São
Crlstóvfio e Lauro Müller, no
período das 9 às 16 horas de

A Administração
Regional
da Lagoa,
está informando
que, serão iniciados em caráter experimental os Cursos de
"Socprrlsta
Social" — Voluntários para Emergências, no

PALAVRAS CRUZADAS
dl» 4 rie setembro na Igreja
Presbiteriana d» Oávea, A Rua
(loa Oltli, n9 63, As Inscrlçóes,
em número de 40, poderAo aer
fritais no Serviço Social d» VI-

RA » partir do dl» 16 de afóito das 13 As 16 horas, devendo
os candidatos apresentar 1 retratos 3x4 e um documento de Identificação Aa aulas
¦erAo Ai segundas e quartas,
dai 10 As 20 horas, num total
de 16 aulas, sendo exigido 75%
de freqüência para obtenção
de um Certificado, Os cursos
serão realizados pela COPROC
(Centro de Proteção Comunltá ria) em acordo entre o MEC
• a Secretaria de Serviços 8ociais

Falta de luz
A Rio Light Informa que para serviços de manutençáo e
ampliação na rede do distribuiçáo de energia elétrica e segurança do pessoal que realiza esse serviço, torna-se lndlspensável interromper o fomecimento de eletricidade nos seguintes logradouros: hoje, dia
15, têrça-felra, ZONA SUL —
entre 6h30mln e 17 horas; GAVEA Ruas Marquês de Sào VIcente, Piratinlnga, Jof o Borges,
Adolfo Luti, Antenor Rangel,
Osório Duque Estrada, Acácias,
dos Otli, Major Rubem Vaz,
Embaixador Carlos Taylor, Frederico Eyer, Raymundo Magalhâes, do Jequltlbá. Praças Augusto Lima, Santos Dumont, Parque Proletário da Gávea (Rua
Marquês de SSo Vicente). Estrada Santa Marinha. ZONA
NORTE — entre 6 e 17h. VILA
IZABEL, Ruas Rocha Fragoso,
Souza Franco, Torrei Homem,
Major Barros, Silva Pinto, Senador Nabuco. Avenida 28 de
Setembro. SUBÚRBIOS DA CENTRAL — entre 6 e 17r, TURIAÇú, Ruas Rio Claro, Henrique
Ferreira, Japeri, Javatá, Estrada do Sapê. Travessa Jambel.
ro. ZONA DE ILHAS — entre
6 e 16h, ILHA DO GOVERNADOR. Ruas Capitão Barbosa,
Abactinga, Apaporls, Fanal, Nereida, Náutica, Ancora, Aquilio, Altinópolls, Maciel Monteiro, Tenente Cleto Campeio, TAmlsa, Grana, Bacurua, Benl.
Estrada da Cucula. Praias das
Bandeiras, da Olaria, das PItanguelras. Pontas das Ostras
c do Tiro. Praças Comandante
Megc e das Pltangueiras. Amanhâ, dia 16, quarta-feira, ZONA SU. — entre 6h30mln e
17h, LEBLON, Ruas Almirante
Pereira Guimarães, General Sam
Martin, Humberto de Campos
Avenidas Borges de Medeiros,
Afránio de Melo Franco, Delfim
Morelft, Epitácio Pessoa. Praça Almirante Belfort Vieira.
ZONA NORTE — entre 6 e 17h,
VILA ISABEL ruas Barão de
Coteglpe, Mendes Tavares, Luiz
Barbosa, Petrocochino, Senador
Nabuco, Torres Homem, Conselheiro Corrêa, Visconde de Santa Isabel, Plablnha, Dr. Heleno
Brandão. Avenida 28 de Setembro, Praça Barão de Dnimond. Caminho do Nabuco.
SUBÚRBIOS DA CENTRAL —
entre 6 e 17h, ANCHIETA, ruas
Deocleclano Ramos, José Lourenço, Tenente Manuel Borges,
Tomaz Edson, Cumatá. Avenida Nazareth. Entre 8 e 16h,
CAMPO GRANDE ruas Conservatórla, Padre Belizário, Professor Castilhos, Balcurús, Angelo Gils, Luiz Barata, Teixeira Aragão, Dom Silvério Peter
Pan, Itublrdes Esteves, Coxito
Granado, Flrmlno Morena, Jussara, Avaré, Augusto Vasconcelos, Costa Nunes, Guarapus,
Rodrigues de Oliveira, Miaçura. Estradas do Monteiro, do
Camboatá. Praça Major Vieira
de Melo.
/
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HORIZONTAIS: 1 — Grande confusão ou desordem.
5 — Substância a_ul extraída da anllelra. 0 — Amuada, mau
humorada. 11 — Cavalo novo, até a Idade de 4 ant». 13 —
Interjeiçáo: espanto. 13 — Rio da Alemanha e da Tcheco-Eslováquia. IS — Oferece. 16 — O mesmo que irlte (Inflamaçáo da Íris). 18 — Instrumento de amolar. 19 — Pedra preciosa, de côr vermelha, ai — Viagem, Jornada. 23 — Relativo
aos rins. 25 — I_tlgante. 27 — Voz tupi, deslgnatlva de aurprfsa e saudade. 28 — Na mitologia grega, o deus do amor.
VERTICAIS: 1 — Pedaço de tronco de árvore, cortado
transversalmente. 2 — Patrão, senhor. 3 — Solicitar:
pedir.
4— Aparecer. 6 — Aragem, brisa. 6 — Grande embarcaçao. 7 — Número de anos de alguém. 8 — Qualidade, casta.
10 — Ato ou efeito de roer. 14 — Regato. 16 — Misturar com
lodo. 17 — Soar aguda e vibrantemente (vidro ou metal). 18 —
Malacacheta. 20 — Gritos de agonia. 22 — Nome da máe
da Virgem. 24 — Mãe de minha mfte. 26 — Curada.
RESPOSTA DO N.« ANTERIOR — HOR.: bica — macaca — «16 — rum — cata — pegar — avé — dó — uno —
lorde —. oral — rio — arar — animar — ator. VERT.: bala
Icó — cá — acre — miséria — augurar —
favor — manar
cal — pó — rol — de — dona — orar —
amo — lt.

R. PORTELLA

RONDA DOS CLUBES

Em outras águas
O Fluminense Atlético
Clube, de Niterói, completara no dia 7 de setembro
próximo, o seu 549 ano de
existência. A
tradicional
agremiação, sediada à Rua
Xavier de Brito, iniciou
sábado, coni um baile anlmado pela orquestra
do
maestro Osvaldo Borba, a
programação comemorativa
do aniversário.
Maria Isabel Maciel,
Lilian Vieira de Castro,
Glória Maria Caldas, Rosane Fátima de Queiroz,
Nanei de Oliveira Terra,
Ana ataria de Castro Figuelredo, Vera Lúcia de Lima Nascimento e Telma Alves Brando são as primeiras
jovens Inscritas para
participar do Baile das
Debutantes da Casa das
Beiras, dia 7 de outubro.
A sra. Carol Veloso
está à írente do chá-desfile
programado para o próximo dia 23, no Caiçaras, em
benefício da barraca do Paraná na Feira da Providencia.
Edmundo Xavier, diretor de natação do Fluminense, foi eleito o Papal do
Ano.
A inauguração do I
Salão de Arte Fotográfica,
do Tijuca Tênis Clube, cstá marcada para o próximo
dia 26, às 16h.
A Associação Comerciai e Industrial da Lagoa
encerra, dia 19, com um
jantar-dançante no Monte
Líbano, as comemorações
de seu 39 aniversário de
fundação.
O Olímpico Clube, de
Copacabana, anuncia nova
fase em matéria de programação social. Sábado próximo, será realizado o Baile das Rosas.
Abrahão Maluhy será
o vice-presidente de desportos do Clube Sírio e Libanes na gestão Demétrio
Habib.
O Esporte Clube Jardim Guanabara, da Ilha do
Governador, está promo-

movendo todas as sextasfeiras, a partir das 23h, anlmadas reuniões dançantes.
O Clube
Comercial
reinicia, dia 18 deste mês,
seus
habituais
jantaresdançantes.
Teófilo Lima Pinto
empossado na presidência
do Rotary Clube de Ubá,
José Lopes Pereira é o
vice-presidente.

Vaivém
Marilena Mugayar esperada hoje no Rio, após
um giro de quarenta dias
pela Europa e Estados Uhldos. * Quem está circulando em Roma é Ana Teresa
Dutra Mariz. • Becky e
Hans Nobre de Almeida,
Edgard Pessoa de Queiroz,
Márcia Gonçalves e João
de Bourbon assinando ponto, no fim ce semana, no El
Cordobés. * Maria Amélia
Ottoni, sem sair de casa,
atacada de amigdalite. *
Chico Rodrigues, conselheiro do Fluminense, não fala
noutra coisa senão em suas
andanças
Estados
pelos
Unidos. D. Erzila vai para
*
conferir.
Bob Freitas mudou de casa. Agora está na
Bierklause, ex-Top Club. •
Maria Lúcia Neves, Regina
Cruz, Agenor Vale e José
Carlos Coelho da Rocha formando um grupo alegre na
noite de Inauguração do Fes* Percy
tival da Cerveja,
Deane expondo suas pinturas
e desenhos r.a Galeria Santa
Rosa. * Ruth Sabbá contimia namorando firme. *
Luiz Eduardo Rezende e
Maria Helena
Guimarães
Pereira casam-se dia 2 de
setembro, às 20h, na Igreja
Santa Margarida Maria. *
Luizinho Dale viaja no final do mês para a Escócia.
* Marli Rocha trabalhando
em publicidade. * Marlene
Marques assinando contrato
* Luiz
como manequim
Sérgio Villas-Boas pretendendo trocar de carro. *
Angela Cristina Piacesi de
coração desimpedido.

Rapazes desrespeitam
A queixa vem de uma senhora
residente na Rua Otávio Corrêa, número 53, na Urca. Diz ela e pede imeditas providências à policia: "Nas proximidades da minha residência, vários
rapazes praticam o futebol em plena
rua. Embora sejam "moleques bem"
proferem palavras e frases do mais
baixo calão, sem o mínimo respeito ás
famílias residentes nas imediações. Recentemente uma bolada estilhaçou um
dos vidros da janela da minha residênela. Reclamei e fui ameaçada de agressão física, isto sob um terrível pala-

Queixa-se o sr. E. Carneiro: "Nesta cidade tumultuada, onde tudo é
difícil, ou pelo menos complicado, às
vezes ocorrem fatos que deixam os cltadinos perplexos: é comum a burocracla nas repartições do governo mas,
quando essa doença atinge os setores
privados, posslvamente, há uma epidemia no ar. Convido o.sr. para uma
experiência: tente despachar uma gravata, uma pequena peça de vime ou
brinquedinhos plásticos para enfeitar
bolos de aniversário, para qualquer
cidade do Espirito Santo (Mimoso do
Sul, Cachoein do Itapemerim, etc.)
pela Viação Itapemerim, instalada*na
Rua Sacadura Cabral, 39, 19 andar.
Não se espante, os empregados da
bendita empresa exigirão do sr. uma
guia de remessa expedida pelo Departamento de Renda Mercantil (Rua

Domingos - 20 horas

Jaci na BBC

(Vídeo tape Completo do Clássico da semana)

Jaci Campos irá, no mês
próximo, a Londres, a co*»lte do governo britânico. O
produtor de Cintara Um ali
ficará quatro meses.
Na
Brltish Broadcastlng Corporatlon, fará estágio na produção de filmes. A convite
da Nuffleld Foudation, Ja.
ci fará curso especializado
no CETO (Centre for Educational Television Overseas).
Instalada no Regenfs Parle,
a NuffieW é instituição sem
finalidade comercial, especializada na montagem de
serviços e programas de desenvolvimento da televisão
como melo educacional.

21:50 horas PROVA DOS 9 - com Carlos Marcondes, Clóvis Filho, Orlando Batista,
Jorge Cury, Doalcey Camargo Luis Fernando e Ademir Menezes.
Segundas-reiras - 20 horas NÓS OS CARTOLAS - apresentação de Carlos Marcondes - .
• réplica dos paredros.
De segunda a sexta-feira - J9:30 horas TELESPORTE CONTINENTAL principais
noticias esportivas do dia, num resumo especialmente preparado para você. Produção de
Wagner Luiz o Luiz Fernando. Direção do Carlos Marcondes.

FILMES

De 21:00 às 22:30 horas:
Feiras- 0 F U GITIV 0 e0 M AR C A D C
3as Feiras-JERICH0 e UM PASSO ALÉM
4as Feiras- 0 FUGITIVO e o HOMEM e a CÂMERA
2as

.6as

CULTURA
EDUCAÇÃO

Feiras- ROTA 66 e TEATRO DE SUSPENSE

CONCERTOS DO PIANISTA JACQUES KLEIN
ás quintas-feiras das 21:15 ás 21:40 horas.
MESAS REDONDAS DE GlLSON AMADO
de segunda a sexta-feira áS 22:30 horas
ARTIGO 89, Universidade de Cultura Popular (mais
de 130 mil apostilas distribuídas)- de segunda a sexta'"feira, às 18:50
horas. Aos domingos, às 9; 30 horas,
com o Domingo de Cultura.

a partir do dii 17
ESPORTES - FILMES - CULTURA1-EDUCAÇÃO

TV-CONTINENTAL - CANAL 9
b.
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Jaci Campos foi o produtor de programas
como
Grandes Esperanças, de Di.
ckens, e Otelo, de Shakespeare, e de outros autores InSua folha corrida
glêses.
inclui, ainda, o famoso Cãmara
Um,
voltará
que
breve; passagem
pelo Actor Studlo, de Nova York,
ao lado de Kazan, e perma-

Regente Feijó, 13). Não adianta apresentar argumentos porque os empregados se sentem senhores da empresa
e dizem que estão cumprindo ordens.
O sr. volta ao Departamento de Renda
Mercantil e de lá é encaminhado ao
Departamento de Rendas Aduaneiras
da GB, cujos inspetores consideram
um absurdo expedir guias para transporte de mercadorias tão insignificantes e por sua vez aconselham o pretendente a voltar à empresa,sem o referido documento e enfrentar «eus empregados. Tal estado de coisas perdura
há mais de dois anos. Para resolvê-lo
bastaria que as autoridades das Rendas Aduaneiras enviassem um memorando à empresa, determinando a dispensa de tais documentos, o que evitaria sérios transtornos a centenas de
pessoas".

Rua Jardim Botânico: matadouro
"Venho mais uma vez apelar
para
o Gerico, uma das mais lidas colunas
dos jornais, para o problema da slnalização na Rua Jardim Botânico, que as
autoridades relegam para um plano à
parte, ou, por outra, ainda não jpneararam com a necessária seriedade. Como
está, em absoluto pode continuar. A
Rua Jardim Botânico, pela ausência de
uma sinalização compatível com seu
movimento, está transformada num sorvedouro de vidas. Para uma avaliação,
mesmo a grosso modo dos desastres
ali ocorridos, basta solicitar à Delegacia Distrital local ou ao Hospital Mi-

guel Couto, uma estatística dos desastres fatais ali ocorridos e ainda dos
que resultaram em invalldez para muitos. Um dos pontos críticos do ensangüentado logradouro é nas imediações
do antigo Hospital dos Bancários, local em que existe uma escola. Queremos uma providência!"
Senhores do Governo: Está na
hora de tomar uma providência séria
e de levar a sério o tráfego na Rua
Jardim Botânico. Vamos acabar com
a matança e com a invalidez, tudo ocasionado pela ausência dc um bom policiamento ou de sinais luminosos.

Supervazamenlo
Há um respeitabilíssimo vazamento
na Ladeira Pedro Antônio e não menos
respeitabilíssimo
buraco gerado pelo
mesmo. A água escorre dia e noite pela
ladeira. Seus moradores dizem que já
encaminharam à CEDAG várias solicitações para que seja corrigida a anor-

malidade. Todavia, a negatividade absoluta tem sido o resultado dessas solicitações. Por nosso intermédio voltam
a reclamar, o que fazemos na certeza
de que seus desejos sejam realizados.
Vamos, senhores da CEDAG tapar
o
vazamento, permanente sangria dos reservatórios de água potável.

Parada de ônibus

PELO AR
FUTEBOL ESPETACULAR

vreado. Chamei a RP mas antes da sua
chegada, os desordeiros fugiram. Agora a situação piorou, pois eu e minha
filha não podemos sair á rua, pois ao
tentarmos, somos alvo de chacotas e
insultos dos moleques. Já fui à Delegacia Distrital a que somos jurlsdicionados, mas a autoridade que me atendeu limitou-se a registrar a queixa.
Nenhuma providência tomou, porque
entre os moleques figuram alguns £1Ihinhos queridinhos de figurões."
O caso está exigindo severas providências da omissa Delegacia Distrltal.

Superbtirocracia

LUIZ CARLOS

ESPORTES
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Em virtude da pronun- Mfc^^-^v.^í^rftn^
ciada ausência da
CEDAG, aue fai cultura
intensa dè vasaiMntoe na
Rua Adriano, a iMtma
tom sido uma daa trande* tributária* dt noticias
para o Gerico. Oa pedidos
do providência* por not¦o Intermédio à Companhla, ate eoastantes o nio
menos constante a an_C-0-_r.. ';.;j_| __àfc__illB___l I
soneto do prarldlneias. E
_Bki *V_f__H _Bf^_H_BWfl_H_H_ft.m
•¦sim, pomo a pouco, •
lofradonre vai se esborosado 4 forta doo vaiamsnloo,
3KM¥,*«__.''_r_H'i_H_hè_H/ í_H_S1 v'
Con-voados «oo fomos
pelos moradores da Ru
Adriano, mais «ma res
li estivemos • constatamos ara deplora.ei estado. Em frente ao prédio
número 111, Imensas eratona preduiidaa por Ta«amontoa dificultam
o
trifste, impondo aoo •¦-"
tomareis grandes sserlflelos materiais» conforme .
atesta a foto «ae Ilustra e
texto-le.enda.
presente
Os buracos em causa, catio situados Janto a «ia
ponto de parada de talbus, o «nê lera os motoriria» a dar embarque
aos passageiros no meto
da rua.
A CEDAG ato podo
manter-se tarda aos apelos doo moradores da Kua
Adriano e precisa determinar sejam oa . aiamentos prontamente obturados.

nência nos estúdios de Hollywood, na NBC e na CBS,
dos EUA. Foi também
o
produtor e diretor do filme
Sangue na Madrugada Em
Londres, Jaci ficará ligado
também aos produtores teatrais e aos novos diretores
cinematográficos ingleses. É
seu pensamento fazer em
Londres exibição de filmes
brasileiros, para o que estabelecerá ligação com o Instituto Nacional do Cinema.

Ondas & Vídeo
O mais recente lançamento da Rádio Vera Cruz:
Atrações Válter Camargo,
domingos, a partir das lOh.
A direção da TV-Globo
já está pensando na substltuição da novela Anastácia.
Ainda não atingiu a apresentação do 30.° capítulo.
Péricles Leal, diretor ar.
tístlco do Telecentro (TVTupi) regressa de Paris.
Afnaldo Rayol Show,
desde sábado, às 19h55min,
na TV-Rio, está apresentando trechos de operetas.

OZIEL PEÇANHA

;Í.K«

Nossos leitores voltam a reclamar:
"Caro Gerico,
há mais de um mês fizemos sentir através do CORREIO DA
MANHA a necessidade de ser instalada uma parada de ônibus no extremo
da Avenida Chile, junto à Rua do Lavradio. Os ônibus procedentes da Zona
Sul, no caso os da linha 126 e mesmo
os que partem do Centro, não têm onde
parar, isto é, atravessam toda a Ave-

nida Chile e só vão estacionar na Rua
do Senado, próximo à Avenida Gomes
Freire. Ora, os passageiros
que se destinam As ruas à esquerda da Avenida
Chile, aão forçados a grandes caminhadas. Para eliminar tal inconveniente
volto a apelar para o Departamento de
Transito, no sentido de determinar a
instalação de um ponto de
parada no
local em pauta."

E o Gerico mais uma vez agradece
Recebemos da senhora Lya Cavaicanti, da Associação Protetora dos Animais: "Caro Gerico, tivemos grande
alegria ao ver na sua coluna um pedido
de vacinação no Leblon, em vez de
"carrocinha". Além de ser isso melhor
para o coração da gente, corresponde
também melhor às recomendações dos
técnicos internacionais. Transcrevo de
um dos relatórios da Organização Mundial de Saúde:
"É importante notar
que, embora
medidas complementares, como matrícula de cães, notificação de casos de
raiva, facilidades de diagnóstico e eliminação de animais vadios e animais
silvestres, fossem tôdas adotadas nos
anos que antecederam à campanha, só
foi possível controlar a doença quando se introduziu a vacinação em massa
de cães."
Assim, pois, em nome dos vira-latas da cidade, mandamos um abraço
de agradecimento."
O sr. Armando Heide, titular da
III RA, nos dá conta: "Em atenção à
nota publicada nesse prestigioso
jornal, em 9-3-67, sob o título Liaro no Rua

Nüü

Júlio do Carmo, pela qual os moradores da mencionada rua reclamam contra monturos de terra e lixo sobre as
calçadas, cumpre a esta RA esclarecer
que as providências saneadoras já foram tomadas pelo 39 Distrito de Limpeza Urbana, tendo esta Administração
Regional a grata satisfação de informar a esse conceituado jornal, já não
mais existir a irregularidade em pauta."
Do sr. Flavio Faria, administrador
regional da 14.9 RA recebemos: "Esperando a compreensão de V. S* com
respeito ao atraso de nosso pronunciamento, tendo em vista a escassez de
tempo pelos Inúmeros afazeres, passamos às respostas dos tópicos desse jornal. Em edição do dia 24 de fevereiro
Uma população ameaçada — Atendido
imediatamente; edição do dia 13 de
abril — Os terrenos defronte à Igreja
São Rafael Arcanjo foram limpos. Houve melhoria do policiamento. Estamos
envidando esforços no sentido de apurar os nomes dos proprietários dos dois
imóveis".
A todos o muito obrigado do Gerico e dos reclamantes atendidos.
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COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS

- Ed, Marques
TJSíNTrto
«•rviil — Conjunto do

PETRÓPOLIS

dõ
Irento,
nnloto,
sala,
banh.
a
Icttoli.
çoiii
-toteío, ai.000, BOTAFOGO - Apartamento de ZONA NITT 7ESSZ •ur:
?iü.tuJii ^!?v¦.• «oluilva
e°m
MORRO UA VIUVA - Av.
WAL- fundos (4.- andar) o/ living, do íl£fc*«2HL.iT-éPro ...
Í*S'V*n<l»
«•-<«"> -".00"*2, 3 quartoi, banh. em CS? -**¦*. S!íeI,t« «on».re»I Kul Barbou, 880. Faca atada
?l5S*ííl,DOÍí.'!íES.'
~ CRK!* T«'»'
»• oor" coalnfia. iria, quarto
P0*»' «OTWtl*-© Imóvela ei um bom negado neataa Al- LEBLON
X&üS
1500 MARACANÃ
2300 LINHA AUXILIAR 2900
NDEM-SE — Nn Killlfaln í!í,,'„0,n')rt:K-. Ç».: çontr. venci- I, 2.0U 3 qta. Ofertas 46-6848
<"<»
em
centro
de
terreno,
Av.
Preí.
t«,«"^°mT'm-.-ír,Mvirr"
varias,
i^KSw",W5l&S: Í.F^f
Ç»I||h»re.
•21' sò" »P»rt«*««nto» de frente, eom LEBLON — Av. Ataulfo de
446, diversosVrupof vatloí t% ÕUvLm7 miv*d^Vwdas SJ^1-!T.*0!?150!
CASA VAZIA — Vende-se, avenida automóvel, i.mi.
i 9a » 90 me T?..
llvinr.
4
_„„„ S.Í andar) íii .xEti!à,!T. aí> JJ. 3JJnt« el »«>tor**»C*o de ven- ».4 dormitórios,
f^X-"*
_.„„ MSS!!
jon
f\' d» fr»C» Ant«ro e 3 qta., 2 salaa, coilnha am- Casa moderna. c| varanda, sala.
..
-,
, copa«alio.
banheiros
norlal»,
Kuída conatante cada con 18 horns. (Sindicalizado r— Corr
e eo- de Quental.
Apartamentos de
Junto de duas salas, lavató- Rosp, p. Plzu — CHECI 640)
rio o unitário próprio, inf».: BÕTÁroho rZm »—r ?•*• ™,0i 1 P0' »ndar, aale- «»d». dua» vagas de garagem, banheiros sociais, copa-coil- SIX- «.!. EHL1!!? ftnl«
CHA.
Í2-8970 — CRECI 73.
**¦•-" »¦* -w-man». via» «¦•», quano ae empregada. rA.ÍA.
*¦ •"¦ao, varanoa,
**im»J!Ji&&££%*
telefone M-2500.
3 ata.. •**-*
run — 2 ntn» i «ninU ».. z: •»>
Z.Z j
•>—«*_ r «•
^^*'"«í«««-«.
&•iT.ff2&jp9BL
Fu°aT^°Xr.íaT..TopS:
^.^te.5»^J«t.
P-ne-imlc» par. . I«fa. En- «B d, ,m^^Entr.«a jfj»
azul - •Vende-se em
CENTRO ~ At. Gen,, Fr„. Sh,eaq.p[;,M.óôoWimTaSo.? de>»; «fc «n.t.W
m°RRO A-ul.
Cop..
Pec»« de frente. Preço 60 mil <««» em desembro de 1968. em 30 meses. Ineorporaçíc, Jssi 1. «&r^h.?R«eU,»to
b°» casa
« c| 4 cógr. 703
i» TM, apt. 1018, nôvô i3a
fb(^V
T?rít
¦
«í'!
Morro
1™."" Av'
.._
*-'00
- 57-2Í0S. vau.
modo»,
m--ioo«
creci 163. oom 50% à vista ou reatante Outra» Informações: II. C. Construção e vendas- _ H. i re,**nte
bom. quintal,
il, luz elétrica,
e qjurto separado*-.
„.7Tnf.nJ^SL^ll
Íi VÍmE»
.
Excelen
e**»*»*n»r.
*
ônibus
CORDEIRO
a
2
anos.
GUERRA
porta. Tratar cl MAC.
Ver no local—"Ãv" CORDEIRO
GUERRA Se
*e Inve-dlmenlo par» meraRIO NEVES. Avenida Presiden— Av. Rio CIA. LTDA. Av. Rio Bran- ¦¦——
•¦— Ministro Viveiro», de Cutro CIA. LTDA
dia ou renda. Chaves eom o
te Vargas, 435 - OT escritório do
—
n.o
173,
109,
—
14.»
178,
14°
TeL
«?,
andar
andar
ap.
201.
Tratar
Tel.:
Lou* Rraneo
Tratar em II. O.
Sr. PEDRO SOARES.
riT»*- *••• 86-2W0 e 57*7147 *--»«-«. CRECI 708. Sl-1895 ,— CRECI 706. TIJUCA
700
ORDEIRO
Sortelro.
fw —
GUERRA
2500
* COPACABANA
900
76977
CBECI
1222.
76974
1500
¦WVWM
CIA. LTDA. — Av. Rio BranLEBLON — Pça. Antero de
COMPRO conjugado, de frente.
ce WS, 14* andar — Tel... HUA BULHÕES
mesmo alu-fado. Dou 6 mllhfl-s
DE CARVALHO!
11-1885.
CRECI 106.
MATOSO 123 ap. Í39 MÉIER
de ?"!&!?!• 55!to j|m_18 mes»B
412 ati. 704 fte, o/ 3 sls. qt. sep.
3100
SÍtoiVJí.nd«e",e' "S tafC,° _RUAia. DO
78975 100 coz. banhi Ent. II mil; Preço 22 — VIEIRA SOBRINHO. CRECI JARDIM ROTAMim Ofll ln
íooagío luxo
' 'ot'a*,io
M»»rtamenluxe, »*h
sáta e« quarto
Suarto
í? áa
i?0????'-1*40'
nnílí«\I»i«2S5
«
*7
BOTÂNICO
Wl
•».«e.«,,«'o
coz.
llvinr,
WP.
bnnh.
«ujrtos,
área c/ tanque.
«IAKUIIVI
Vêr c/ porteiro sr. Sérgio/ "¦" MCENTRO - A*. Gomes Frei mil.
„.....„..
„ Venda:
de Jantar, três banhei- Ent._7 mil preço 18 mil. Ve? no „.„„.„»..»
Cont.
vencido.
¥Ulluil. - IMÕB.
IMUM
RUA BULHÕES CARVAi
-"¦¦--•—---„. entre,
««¦
-ran- 830
n-'788, apt. 1012, conjup.- RIBEIRO
»°cí»ls, copa, coslnha,
0/ ar. Jorge. Venda: IMOB. CACHAMBI — Para
LTDA. Av. Rio
Bm":
'O.0»1
ao
«B^^nto
m.YiPtÍS'
——ros
Jg
do, de frente, preço: NCrS co 185-Or. 523. Tels.: 32-8347
•>« ««Pretoda, três «'Bmo ltda. Av. Rio BranJ «» v.w - Excelente casa
47
mS&SmuT&nntftii INCORPORAÇÃO CIVIA
t*u»rto»
11.008.00 à visto. Ver no lo- *a-«99. creci m.
íocaçüo. ft"milhBes com 80% em Bs&utnra «rSuí .JL\ «i^T" v,-rM de «w«8em. Aparta- f-i8»^ GI- 823- Tels. S2-8M7 de vila, sala, 4 quartos, 2
cal e tratar em H. C. COR. posto 5— vende-ie 2 ütõs
eom vista para o-Sr. t 32'2m- CREC- gg- banhs.,,ço.., copa, irea. ffi^-JffllSii^S-ÍSr
SS.
giMBL- »•«-«>? vieira
— Vendemos os últi-»«"«•
naria
*"**¦« P«« » P^S». Pré' Rua conde de Bonfim sai Nos fundos mais uma casa
BEIRO GUERRA A CIA. * vista. 70 mil cruzeiros novos SOBRINHO — CRECI 88.
mos
aMrtamentoVde
frSti
2f
Tel"
«"-«16. -Ty
LTDA. — Av. Rb Branco oâdaPrfaüno JOSÉ HIGINO. cl *-*«». quarto, banh., coc,
SÍnstra?In ?.
ríf PedernelP«*Í™.J-' d ? .de 1° P»vlmentos sobre % »*¦lujt"0'"«>""«
ATLÂNTICA, 2768- construção
da Cia.
iãST S*"ottSos copa eárè» c| entrada Inde*'&?%. - *WS
]tacoípo1içii7 cÍm- ^
«f»--. -..»ví, cum o aonniio•»¦•, » nus J. uanog n.w o, pUotls:
irusio
iam»
im
ti.»™„
^
trução
7<m 10° . junto ao co^Jl ZZ- 'Sf*
e vendas: H. C. COR- ?te* íePs* n4vo vazl° "nda vis- pendente. Terreno de 9x27.
i^mí^L^^
ai^iSSS^
mt
'
-«•'•.
Bota*»»*»
50
24
(a
1?DEIRO
• ?/*ÇO:-.NCH 30.000,00,jsoin
PALACE — Av.
ffi?EA°
A^âSSSÃ!^.
íf^-w
SSl^A'•
Copacabana — tro «••rto« P»» emprerados, metros do Parque La«e),co-n LTDA GUERRA & CIA. mil vi;
'ocai e,prMt*
c/ prop. •?.e
'CENTRÇ mm
50% fin. 50 meses. CIVIA
_ Av ni« a™-« ""*• *"*r no im,,i
iv,ii. ftSli!b1!2f.»T s?l"-«
«2,
Rua Viieonde 2SST S.PSSUL
WM»»o-ltda.
sa\fP^"uto
constando
de 2
Av. — Trav, Ouvidor, 17 (Div.
8Ma,em SS, poí ?22
ainiôw" qul tol" "*«•.
tal fííSSS' S?: ^OB*
'
S23'
570
3
Tcls'
m2.
Entrefa
e
ara.
emb.,
CRECI
-.
—
•
em
¦•»,
,
quartosj
fa
e. cMlnC
^„......« ae
de„«-~
ae Inhaúma 50
Vendemos banheiros, copa -™Yna'
m^S""00l&.t,Gr'
wil IW
708
70676976
1500 32^847
e 22-2499. crbci 34a. de Vendas 2.° andar). Tel
desembro
de - 88. Ver bo
de empregadas com- desembro
Io- 22 banheiros, eoslnha, quarto
no Ioquarto .„„.*
- anln vazia
vntin c|^1 saleta
«Álát. e- banheiU—I—' Pendência
22-1848, de 8h30mln is 18h.
cuia
— Vende-se — Av. RUA mário Barreto 22.
-raracem
pieta. preço mo.000,00 sinal
cal.
dep.
Informações:
empreir.,
H.
C.
CORe
priJ-EBLON
ex- (Sindicalizado —
Resp.
n^.^^ —.
_.__ —.,.._
—... — _
-.
*-**»>va. uivia
*Tav. uu .Nlemayer, ótimo terreno me- eelente casa nova moderna luxo P. Piza — CRECICorr.
|p e conjunto de salas com í5'^:??'el? 12í dlas npós' "I" ««"S-.V uukkka & cia.
640).
dindo 70 x 90, lado dè mar, c/ 2 snIas. 4 qts. deps. jardim
2w!
(%d«
8aleta e banheiros, ótimo 5b ?m3 ^«ooo.^Ta^
SS^táí - T,
linda vista, vizinho resldên- ?„*>!*,nt,aI •*•>>•• 20 mU. Corretor ,„„„„,„
H&"
Tel: ?^,n«S!
31-1895 andar)^_
„
„,
lôCUl. Vor o 8.0 onnnr ,,„. restante^. 70.000,00 financiado J,'»^ «dar
v«n. MÉIER — Rna Dias da Cruz
^l.^MM^de ola arquiteto Sérgio Bernar- 5°.'°SJ'láb5?° e domingo.
— Vendemos sobre? OS 17 horas. 50% finan- ¦""> calculado pela tabela price
78871 700 dlealliado — corr. Resp. P. des, com projeto aprovado pi Si.8S^*S?mRS tTDA- Av- ?•, "S co,lle,¦ií,,l»
• *»,frt8r
construção ampla residência k.8547Ts*^~A«r??3i.Tel** Io,**Í
mensais de 2.325,00
Pisa — CRECI 640).
ciados
na tratar
?e Pres*«v8es
ciuuoj. Tratar
i raiar na
«^de. living, 4 qts.. „.,.
e marcar hora para ver COPACABANA —/R. Sousa
oom
sala,
contendo
prontos
mentog
L
com o procurador sr HASEN- Lima, quinto andar, de frenjardim de inverno, 100 m2. 5,UA p5SEi5A »E Siqueira «luartog, dependências empr.
CLEVER. Tel. 22-3737. Av. Rio te. Apto. de 4 quartos, salão,
Sala' a
va.f* 8«ra«*m- — Entrega
3 ....
sociais,
gala <»»•»-.
í*'*-*011 «i15- fImediata.
jantar aeps.
a^V'^'
•»— *—*- - ——
» banhs.
.* ?"¦«•
Branco, 183. 3.» CRECI SSfl.'
luxo arm. embutidos
dois banheiros raciais, quarpi- «—---•-•- Em frente ao Cine
to (-ande de empregada, ar- GRAJAÚ
1200
APTO. DE ALTO LUXO c/ 430
Imperator, janto i Sears.
m2, para família de tratamento mários embutidos, copa e. comais dependências, área do ltda. Av. RloBranco 1B5f - No melhor ponto — Ver lo¦dnha, acabamento de luxo,,
ou embaixada, vendo 260
mil
construção 650 m2, podendo Gr. 523. Tels. 52-8547 e 22-2499 cal. Chaves nortelro. Tratar
¦• ¦'.
¦_.
cruz.
novos,
a
,.,-.
¦"
sobre pilotis com facha- GRAJAtl — Casa confortável de ser ampliada ou modificada,
^ra' Imobiliária Pão de Açúcar
com£'„T,™ta,r c/oi °-S0"í,v- rest.
cbeci 348.
RIBAS prédio
Rua México,
11,12.° andar. ~
da em pastilhas. Garagem. 2 and. Vendo, aceito parte paga- TrataF
S. A. — Rua da Assembléia
USINA
«°m
CRECIllOO.
R.
.dJ»«*«*"I»*«
conde
de
Bonfim" n. 51. 8.° andar — Tel.:
B<"}ílm.
Pronto, Entrega imediata mento apto. Tijuca, Infor. .... proprietário — Tel. 22-1421. <¦>Tels.: 42-6874 e 52-3612. SALAS
ap. *-*»?frente -->sala, 2--??
para todas as profissões Preço NCrS; 170.000.
<jeps.
qU.
88-3202.
78084
1200
PagaPrimeira Classe no ramo liberais, vendo cl 70m2 cada pré- mento:
17178 1500 luxo Ent. 7 mil. P?eço 14 mil 22-7365 e 22-6402 — CRECI
50%
ã
722.
vista
e
o
salquase pronto. Venda:
dio
novo,
apenas
4
andar.
p/
LEBLON - Junto è Praio BMffiújSfSS.
imobiliário — CRECI 258
do financiado. Outras InforPreço 36 mil cruz. novos, cl 50<*ó
Jg*
•
Gí,--JMmações
—
ver
Prlnceza
cpm
H.
C.
lzabel,
CORDEI150/804
Teu.
27747 100 Ml/02 cl
52-8547
,
-¦„ e Praça Antero Quental, ve- íS5
.....„,.„.,
TRANCIMAR — Tra- RO GUERRA & CIA. LTDA. LARANJEIRAS
1400 „ ,ocal Ruo General'Ur. ^^Sí^^^.e
tar c! O. V. RIBAS 37-9426 — — Av. Rio Branco 173, 14»
CRECI 1100.
LEOPOLDINA 3200
andar — Tel: 81-1895. CREquiza esq. General San RSM-X
CI786.
W989_7oo
— Vendo de alto luxo
APTO.
Martin
801,
Edif
Zeev.
Reincorporação civia LOJASESCRITÔRIf-200 c/ 320 m2, lado da sombra c| J.
fâfi&t 'dependências
f^^^ç/itTiú^
com"
serve antes do lançamento,
— Em término de construção e
GARIBALDI
pietos,
de Inverno, grande salfio c| 80 RUA ANITA
"
VENDE-SE casa antiga, já finanPróx.
éárea
esq.,
—
entrega
rhfv„.„?S T.pr-igada
t Ti"
T,mim.
11
V
vendo apto. para
praia,
em 4 meses
m2, snla de almoço e jantar, 3
Todos
OS
aptOS
COm
hall,
ciada pela Cx Econ. àl terreocupando todo andar, garage, à Rua Pinheiro Machado, 62.
»^,fSu83ofPWWi?£P
CjfNTRO - Vnndo sala dc fren. grandes qtos. c/ armários emb.
82-10""hall" c| toüete, living,
***i££;x«'K* 1!
Imng e ,olõo de jantar a M^io^fe^1;
sala Jan- vendemos os últimos e excev"?!i\.*í? Eíilf- Itu- Tratar 2 banhs. sociais, Copa-coz,
i
%£
Í2,
tar,
3
2
banhs.
sociais, em lentes apartamentos
vagas garage. e demais
qts.,
.te).: 32-1810 ci 52-7316.
dep.
apto.
_
—
oleo
e
Parquet,
(sòmende
-->uad
«—
•
Luxo
Pina.
toilet- •ol
pisos
vende-se â Braz
víHdTirT
Preço 130 000 cruz. novos c/ côr, ar refr., depends. etc. AR- te
Afonso
__:
2 aps. por andar), de fren- te, 3 ompln dormitórios
_ 19024 200 50.000
Penna, c "ani
gd
3 anos. Tratar MANDO. (CRECI 199).
com vjfft^
IOJA passo cont. de 5 anos~c7 c/ O. e V.o rest.
(44 mts ^.aC
2), sala ÃUl
— 22-3441 e 26-2386. Aceita-se apto. te, cl 230 m2, constando de;
RIBAS
37-9426
«lug. ue 200 contos p/ mês, Av.
arms, 2 banhs.
banhs. de
2 salas,. 4 quartos, 2 banhei- armários, 2 banheiros com 3i5vc/c/ -1™».
s. e 2 qs. c| parte pagamento
de cor.
Área 150 n>2 traUr c/ O. CRECI 1100.
Çou.
Sha' qt0' criad0 e »*»•*¦ íreá
o teto, =^^^0^1^
V. RIPAS, tel. 37-9426 — CRECI POSTO 4 — Frente — Novo.
=1°° SSJ^feffi^i.íã: oxulejos em . çôr até----gfagem.
Todo
pinta3300
2 p! andar — Rua estrita- PRAÇA Eugênio Jardim confor- vXTcmÂ -TrlE
copo e .cozinha com azule- S^S»,»
s° ? ó!SS,Jvün- P-*. rouparia. - NITIRÓI
ot
tável
mente
apto.
ém
residencial.
edifício
novo.
«IHnr
—
Salão
em
LOJAS
i» /nlí, *f.y#?,,2M
jüvl^.oõ
Construção adlanoté
o
teto,
STWíM
de
aço
jos
2'
pias
c' §&
todísslma. Vendem-se 4, de mármore, 3 quartos c| arms.. Vendo-se urgente. Frente, sala, IIX-a^?™*
inoxidável área com 2 quar- ggg."* r°nes=SU3^-^ icaraí
l.o andar sobre ??£?'',• Te,s 22-1848, de
ótima residência,
ítente, Rua Montevidéu n.° banh. soe, dep. emnreg. e 3 qts. e depends.
8h30mln às 18 horas. (Sinm2
sem
100
ótipilotis.
garagem,
frente, praia, precisando obras,
1143, junto_i;Ê"st"ação""dí Pe- *?'»**"'• F-*» ««.i0*»0'00-.J?" mo°estado. 65 milhões - 36-3530 dicalizadn — Corr. Resp. p. tos e banheiro de emprega TIJUCA — Vende-sè
até terraço —
4
garage
confortaquartos,
Aba. Ver edifício 9 ás 16 h„ 52% /ac' * ?n0- Chaves tel. creci 570.
da, 2 vagas na garagem,
Pisa —CRECI 640).
à Rua Gen«al Vendo xag. DIAS — Tel.: 6278
r„n»í.esidtada
Canabarro,
diariamente local. Antônio. «"«M8 — Alexandre O. F. COPA
—
—
249.
Até
a
noite
c/
CRECIERJ
rnSÁ~v.
2
—
pav., 3 qta.. 2
Rua Rainha PARA
28252 3300
CRECI 400; ou Rua da Qul- de Msyor Imóveis — CRE Elizabeth Vendemos,
PRONTA ENTREGA construção iniciada com a salas, ccya. dep. emp. área peq.
fte.
quadra
praia,
jardim.
931;
NCrS
—
70.000,00, 60% entenda. 30, 2.° andar, sl 209. CI
da
Otlmo apart. acabado de garantia
construtora trada
pronta entrega, 6t. apto. c/ 3
a combinar. TraTel. 52-2899.
SACO — Belo apto. 1 quarto
dormits., 1 salão, copa- construir, c| living c| 25,00
União Norte Ltda. Incorpo- tar p/ o tel.resto42-8906.
POSTO 4 — ótima localiza- gdes.
conjugado — elevador etc, fim
coz.,
amps.
m2,
deps.
e
3 quartos c! arm. emb., ração de Rachel
— 1 por andar, total- Preço: e cond. a comb.garagem.
ção
76989 2500 de aemana — Vendo. Sinal 5
Chindler.
Tratar 2 banhs, em côr, cozinha,
CASCADURA — Em fren
mente atapetado.
.
milhões — Sr. DIAS 6278 — Até
_, sa- Clral.-.._„..,.„
Saleta,
Ltda. — Rua Barata Ri- quarto e dep. empreg.,
ãrea. Informações no local das 9 APARTAMENTO de frente. a noite. CRECIERJ
249.
te à estação EFCB, salas "-*0' A-. !n"'". 3 qts. c| arms.. beiro «8 loja — Tei. üê-eàra
Preço:
NCrJ
62.000,00,
com
às
17
horas. Tratar na
2 banhs aoc, am- ÇRecijob
~
lojas p?*.».enircga
*e ,VA.
50%
¦
3
12
meses.
para entreea breore» e'ic••¦t«^,0.
pja copa-co,,
em
amplos,
CIVIA
«ts.
copa.,
cozinha,
aiulejada até <"<->--^teS',,,d^ .Sp^rVçl £SSÍ£ ^fc^vT T»v, Ouvidor,_i, (Dlv. de
-KíiiSÍ1!?! «ompl. e gararem. -icaraí
ye.Sinah.000novo"s_prest.
- - Belos aptos, luxo Faculdade-,
2 e 3 quarto-, garage ete. Final
de
144,00. Ver 110 local COtn 100.000,00, c| 50% fac. um zl°- 3 Sdes. dormits. 2 saletas, Vendas 2.° andar). — Tel.
pagamentos.
PREDIAL
Mensalidades de NCr$ ....
conatr. Ed. Comte. Vieira — M.
às 18 h.
•"!}?! i*e*'«.-_«nP- e «»- 22-1848, de 8h30min
o. vi.Ü.
o'Sr. Rocha ou na Cons- S,110* Visitas c| Alexandre
1-K9.00. Ver Rua Uruguai, Qultérla — etc. "Bom emp. caragem. Preço:
NCrS 65.000" a (Sindicalizado — Corr. Resp.
AQUARELA
de Mayor Imóveis — Tel. comb.
— Vendo sr. DIA8 — Tel.
trittnrn Marabá
UaraUi S.
« A.
r.
trutora
—
48-6848.
—
Tratar
P.
Clral
468,
Ltda.
eom
CRECI
640).
Pisa
Rua
Douek. *• Resp. _ pitai"
CRECI 931 - Temos .Barata Ribeiro 428 loja. Tel.:
6278 — CRECIERJ 294.
CRECI 636..
,r
Rua Sete de Setembro, 88 outros.
apartamento
Parque
LaVETÜbò
36-6303. CRECI 896.
Rua
28251 3300
Méxicd, 11,12*» andar
•
—• 9.6 andar
52?8829 ATENÇÃO — Copacabana — APTO. — Vende-se c/ 2 s. conj ranjeiras. Final construção. Seis Tels: 42-6874 e 52-3612
APARTAMENTO amplo, de
"*^™"
Vendo ótimo op. no Edif. Pouso 3 quartos, aendo I duplo, 2 banh. milhQes. Pagamentos em dia,
^ 22-4227. CRECI 132.
Pronta
entrega. Rua
— Oito elevadores. Fone 27-8329.
Pri*..:... Classe
ri
frente.
Alto, na Rua Bulhfles dc Car- aoc, dep. emp.
rnmeira
no
ramo Conde de Bonfim, 685 Edif
Ver e tra43443 200 valho. c| suln. 3 qts. deps. tar c/ prop. Rua gar.
Esmeralda.
Miguel
Lemos,
imobiliário.
APARTAMENTO
Sala,
living-, três ILHAS
CRECI
258. Cor3400
pequeno novo
eompls. e garagem. NCrS 50. 126/301. 85 milhões — 36-3035.
a rua das Laranjeiras' 466 ap.
— Salas para escrito- Ocup. c. Inoullino que faz acôrretor
responsáVel
S.
SABAH.
ÇfcNTRO
$%£ d^comSeg' p^yrios — Vendemos étimas unida- do. UNIL — Av. Alm. Bar- PARA ENTREGA Imediata" 709 Vende-se chaves com portei27746 1500 sround e garagem. Ver com
des com: 1 e 2 pecas, kit. e ba- roso, 6. gr. 911. Tel. 32-8858 — — Apt. de frente, à R. Bel- ro NCrS 26.000,00 tel.: 36-4108.
IUIA DO GOVERNADOR —
nhelro — SSo tôdas de frente o
Sáb. c dom. 27-7223. Corretor ford Roxo, com 2 salas conj
Qouek. Resp. CRECI 636.
Mnurici0 «'beiro - 3 quartos, banh., cox., quarprOximo à Praça Mauá. Ver na
Vendo ótima residência em
™*ni'0,sl
Bua Sacadura Cabral n.° 120 — LRfccI
to
PRÉDIO 2 pavimentos, ter- centro de terreno à Estrada
e dep. empreg. — Preço:
Multa facilidade de pagamento,
reno 8x33. Vende-se. Rua do Dendê n.° 1969 — Tratar
60.000,00, com 50% fin. 2 IPANEMA
1300 S. CONR.-BARRA
6tima oportunidade.
1800
Detalhes COPACABANA — CompraProfessor
Gablzo, 268, Tlju- P«a. Saenz Pefia, 55, s, 305.
....
eom a PREDIAL COLISEU. Rua mos, desocupados, apts. de anos. CIVIA — Trav. Ouvica.
NCr$ 30.000 de entrada Tel. 54-1435 — Sr. Joaquim
dor, 17 (Div. de Vendas 2.°
México, 168 — Gr. 305 — 22-4663 sala e
separados,
quarto
de
restante
—
_
e
a combinar. Ver
CRECI 774.
— Tel. 22-1848, de
a 32-3809. — CRECI 44.
frente. Pagamento dinheiro andar).
8h30min às '^^^
18 horas. (Sin-2SSS. P~ «Sf na ?5 ÍSSS^TmJSIi^S
LOJA — Av. Bra-TdTpina 1.170. Solução VapIdZTraWRTs";
tfáSVÈSS
"»""
&****
"** "J}""' ™ ~" * """ T°-" ~5 *" "a Estraía
yendo, vazia, de esquina, c/ 4
Rná da
fe Quitanda,
QuitWdL 30,
a" 2.°
í.o°Vdas Canoas, Rua
anterreno 1534 m2 Pr<>™ Vnn nnã "*""* Ji'-" **«**»'
portas, força, luz. Pagamento 2 llt d5a0s' Í4*à?l« tori°Sí!=£*m 6"ò>"
anos.
Tratar
à vista. Trata? tel «-2472
M. ROCHA —
*?\S50 C?»,™«*o, estilo colo- dar, sj 209 - Tel. 52-2899.
—
52-1596
CRECI
164.
,62-6970. CRECI 73,
André.
™a« brasileiro, funcional, c|
AV. ATLÂNTICA - Ve^õ _^_
COP. — Av. Venceslau Braz,
tijolos aparentes e madeira, TIJUCA — Vários apar„„
__S^invst sf,e-^* 2 *mp,as
IS—1006 — Junto Iate — 2 qtos. maravilhoso apto. alto lu,__, -«-mentos com habite-se
Ipanema - incorporação
reversíveis, talo, banh., coz., área xo, 2 salões

9100

BONCLIMA — Petrópolla —
Vendo lindo KUo atiras «o
Golf clnb, el 4.6H ml, «Mo
ajardinado e| pefl. caaa bm-

wE3T"W^éi»

**¦

prla. Infil: Í7-Í*?56
Í£->,p-VYa* Vende-t» •**¦•»
.«J*»
£"•>••»• B>to«*Sfi

i^sõ^^^ifis: ^l^^?«- tt:;s^s"»r«í awaí-sí&as W^^-sus* stt&ws* -

tsim

EU

c] tq. e gar. Ia. locaçSo. Sinal
¦i comb. saldo 2 anos. Tratar Av.
Cop., 728 gr. 703 — 36-4006 —
57-2.508. CRECI 165.
CQMPRO CASA OU TERRENO COP. 115—1207" — Frente. Qto.,
— Zona Sul ou Centro. Pgto. sola, banhs., coz., todo a óleo e
tQtal em 6 meses. Eng." TITO sinteko. Sinal a comb. saldo 2
LIVIO — 57-9074 o 22-9100 — nnos. Tratar Av. Cop., 728, gr.
Avalio e vendo imóveis. CRECI 703 — 36-4006 - 57-2508. CRECI
J099.
165.
ATENÇÃO — Raro e único nego- COP. — Pnnc. Isabel, 166—804
cio. Vendo na Praln de Botnfo- — Junto à praia. 3 qtos., 2 saso, vista maravilhosa para o mar, Ias, dens. Sinal a comb. saldo 2
apartamento composto de hall, nnos. Tratar Av. Coo., 728, ev.
ampla saln dupla, banheiro, quar- 703 — 36-Í006 — 57-2508. CRECI
to. Sina dc NCrS 200,00 na pro- 165.
messa, NCr$ 200,00 prestaçfics de COP. — D. Ferreira, c| vista
NCraS 100,00 e saldo ílnnnctudo. mar — 1 d! andar. 4
2 saIVatnr te!.: 26-0281 ou 46-7B03 ou lões, 2 banhs. sociais,qtos.,
deps. e
d'à" Kürage. Sinal á comb. ScMo em
^n^V.^A"",!! ?flb,ert'
2-mos.Trat-rAv.Cop.728.gr.
SlT.*tx,r.ífs«LÍ™21».h.orM
Preço: NCr$ 0.600,00. Raro negor
703 — 36-400S — 57-2508. CRECI
cio. CREOI 763.
165.
— Stn. Clarã7_*8-;802 '—
AVENIDA PASTEUR N.° CÕP.
Frente, esq. Ati. c| vista mar.
104. Junto ao Guanabara e Vazio 3 qtos. ci arm., 2 salas e
de jantsr c| portn e vidro,
Botafogo de Regatas — C| sala
trabalhada, bnn''! em côr c| box,
linda vista para a Baia de dep. e garape. Luxo todo a óleo
sinteko. Slnnl a comb. saldo
Guanabara, apto. de alto e3 anos.
Chi.ves cl porteiro. Traluxo, com 2 salões, 4 quar- tar Av. Cop.. 728, ur. 703 —
36-4000 — Í7-250S. CRECI 165.
tos cl armários embutidos,
— Pçn Serze.
COIVCABANA
. . ¦'
i

BOTAFOGO

400

em mármore,
civia"—*à R. Bwâoda^âr" !?las »(10x5)'.3;ó**mõs oúar- rfp ,,.«_ o niiaPÍn- m»«
atAirítrír Btatri^SS r-aajaarss* •Ãs^«&STt
Rua Sete de Setembro,

tidos, 2 banhs. sociais, copa, Pederneiras,
na 4a. laje,
cozinha etc. garagem. Ne- em terreno dejá 1.000 m2, ótin-os
aparts.
com 186,00 m2 e
gócio de oportunidade — '46,00
m2, construídos com 2
SILVIO
FLEURY
IMÓVEIS
Falas, 3 (. 4 quartos c| arm.
.
„„.
Av. Cop. 861, sl
emb.. 2 banh., coz., área. 2
1111
. - r
«Miartog •> den. emnreg. ffa
Tel: 36-4320 e 36-2735

CRECI 580.

TERRENOS — Vendo vários
em Copacabana, Ipanema.
Detalhes c| SILVIO FLEURY

ragem nrlvativa. CIVIA -—
Trav. Ouvidor. 17 (Div. de
Vendas 2.° andar) — Tel.:
?-M8<«-\ d» 8bS0n-in às 18 ho- BARRA
— Corr,
ras.
(Sindicalizadodem-se
—

DA TIJUCA. Ven2 magníficas
Resp^P. Piza _, CRECI 640). -livres e desembaraçadas,áreas
ft?

ELM w
PREDIAL
AQUARELA

neste caso. Corte portanto
com os extraordinários que
o fadigam. Mas com habill.
dade.
GÊMEOS (21 de maio a
— Se você
21 de junho)
mantiver a harmonia, haverá
menos erros e menos controvérsias. Outros podem querer irritá-lo. mas você deve
permiti-lo. Dai virão lucros
inesperados.
CARANGUEJO (22 de junho a 2 de julho) — CauteIa maior a ordinária nos

Leme

problemas domésticos e amorosos.
O mesmo conselho
para aqueles que lidam com
arte, relações públicas, que
detêm cargos de chefia.
LEÃO (3 de julho a 23 de
agosto) — Utilize os instrumentos de que dispõe, de íor. ma arguta, antes de procurar meios e aparelhagens no.
vos. Quando porém, os meios
à sua disposição se mostrarem obsoletcs não teme em
po-ics de lado.
VIRGEM (24 de agosto a

tros quadrados, — Tratar c!
o proprietário. Tel. 22-1421.
17177 1800

RIO COMPR'DO

2001

VENDO boa casa Rua Aristides
Lobo. 110. Ver com licença do
inquilino. Preço 40.000 — 50%
* vista e restante a combinar.
Tratar tel. 57-2472
André.
,^_____
¦¦¦¦¦¦

SANTA TERESA

2100

MANSÃO DE LUXO — Sta. Teresa vendo palacete — 2 mil m2
5 qts. — 3 grdes sls. — biblioteca — escrit. — 2 cozs. — coPa — 2 banhs. soe. — toilete
— 2 qts. de
empr. —
sep. lugar canil — etc. gar.prédio3
carros — c| entr. indep. — piVer
hoje das 14 às 17 hs. — R. Almte.
Alexandrino 315 — Tratar Tel.:
32-1035. Sr. Costa.

SÃO CRISTÓVÃO

2200

VENDE-SE — amplo galpão
800 m2, construído. Rua São
Luiz Gonzaga n. 2007. Tratar
no local, horário comercial.

HORÓSCOPO
22 de setembro) — A ansledade e a tensão nervosa poderão destruir as possibilldades que você tinha, hoje,
de vencer algumas dificuldacies. Seja discreto nas quêstoes domésticas, que pedem
aparentar
ser
de menor
monta, mas na realidade são
importantíssimas.
BALANÇA (23 de letem-

bro a 23 de outubro) — Não
fique desiludido se os outros
se mostram indiferentes aos
seus esforços. Lembre-se de
que não é de todo o dia o
apoio e o reconhecimento.
Continue na luta preocupado apenas com o fim a atlngir.
ESCORPIÃO (24 de outu.
—
bro a 22 de novembro)

VENDO terreno 308 m2. com
galpío para Indústria. Fflrça a
tel. Usados, racillta-se. Inf. Mo
tel. 37-0332 — Aliplo.
IMÓVEIS - Em PatrôpoUs nio
compre nem venda, sem antas
consultar o PONTO DOS D46VEIS. Temos os melhores ntfocios imobiliários. Rua 18 . da
Mnrço, 277, loja — Tel.: 4888 —
(CRECI-ERJ 66).

SITIOS-FAZENDAS

3800

SÍTIOS N. Kuaçu. Km 84. — P,
Dutra, áreas planas tam. dlVfrsos, e lotes com luz prontos p/
construir prest. desde NCr* 81.00
tratar tel.: 43-2338 ou
diretamente á Praga da Liberdade, TO,
s/ 13, N. Iguaçu, inclusive alb.
c domingos. CRECIERJ 216.

FAZENDINIIA — Vendo ~
Pedro Rio.
—- Secretario.
trópolis, 600,00 ni2,
pomar, lago, piscina, várias
nascentes, confortável ettM,
luz própria, casa caseiro, «wcheira, garagem. 32 v»tt»
leiteiras, 20 -novilhas,
t - hth,J
carro, 1-' mula,
3 cavalos, i
carroças, 1 caminhão For*
37 moinho fubá, próprio eh*be ou colônia férias. Tratar
proprietário: 28-3339, Rlo.":
:—-

ÁREAS — Paro sítios •
granjas. Vendemos à Estroda Rio-Friburgo. 1 horq.dp
Rio. Áreas de 4.000 o ...-.
15.000 m2. Prestações a portir de NCr$ 36,00, ótimos
nascentes, matas, rio, etc.
Informações
tomiOrmOÇOeS et visitas
VISTOS ao
0O1O
Fioca|. Avenida Mflrechol fio
n
riano. 155, l.o ondor. Tine; 43-0229, com ASSYR —
CRECI 497. 72363 3SÚ0
J.U.
3900

ZONA-VERANEIO

ARARÚAMA — Centro. V. *t|ma caia c/sala 2 quartos epi.
banh. varanda nova mobimma
c/ geladeira. Ent. 6 mil. Ptièeo
12 mil. 52-8547 e 22-2499. CRECI
348.
."„.••

PRÉDIOS- TERRENOS *1
COMPRAS E VENDAS DE

IMÓVEIS I

SEU IMÓVEL ISTA MALALUGADOT TIM MOBLIMA8
COM INQUILINOST

OFERECEMOS
Depto. de Administração 4te
Imóveis c/ as seguintes vantagens:
Adiantamos alugueres. X-tecutamos ação de despejos
e retomada. Assistência Jurfdlca completa.

INF. - C.E.p. Ltda. - Av. Pras.
Vargas, 417-A — Opa. 1.903/4 —
Ttl.: 43-1441 — CRECI Sf«.
75228

II

PRAIA DO FLAMENGO

APARTAMENTO DE ALTO LUXO

88 — 9.° andar — 52-8629
- 22-4227. CRECI 132Vende-se magnífico apartamento com 400m2, 1 por
tod°
revestido em mármore, com 3 salões, 5 quar77222 2500 an<*ar*
3 •"'"'¦eiros completos, sendo um em mármore porturua
Barão
de
ubá,
428,
apto.
*°*V
"03 vendo, vazio
pi Haddock gues, 2 quartos de empregada, garagem para dois carros
"$
^ S?: emq1SandoesPvCe°rm& Temos outros na Av. Vieira Souto e Av. Atlântica. Grandes
oportunidades. A Pioneira. Rua da Quitanda, 30 — sobre?,°«eJí°-^í?.r
nM- R0CHA
52-6070.
checi 73.
10^^202— Telefone 22-8999.
CRECl-646. 25798 91

m*Sè; £**¦ 362735 ™z%tj» # ™ss? a^^.iftí* VILA ,SABEL
com 300 outra c| 600.000 me-

Zona Sul ou Tijuca. Pasto
— CRECI 580
total em 6 meses. Eng.o TITO
^=:.~~-.LIVIO — 57-9074 — 22-9100'. AvaCOPACABANA
Figueired*
lio vendo Imóveis. CRECI 1099.
Magalhães, vendo ótimo apto.
frente sl. 2 qtos. banha coz. área
AVENIDA
VIEIRA SOUTO
dep. emp. 37 mil à vista ou financ.ado c/25 mil ent. saldo 30 — Vendo, mot. viagem, apto.
n.° 1 da GB, 800 m2. Iuxuomeses. 37-B526 das 8 às 19 horas
CRECI. 350. 11729 700 so, 1 por andar,
prédio novo,
4 salões. 5 qts., 4 banheiros,
COPACABANA — Vendo ou tro- co apto. frente, 2 p/andar c/ 2 * qts. de empregada, gara
i. inv. galeria, 4 qts. 2 banh gem jiara 4 carros — 36-4320
sociais, copa, cozinha, área, qto. — CRECI 580.
empreg. Nfio tem garagem. Preço: i:o milhões; condições acel- IPANEMA
Rua Visconde
ta-se aptos, pequenos a combidt« Pira.lá 585, apt. 602. Safres banheiros SOCiaiS, COpa- dcl» Correia 15-A — Vendam-s» nar. CRECI 103. Tel. 57-7820.
Ia
e
.separados,
quarto
errzi<M**os..c/.
sala vl var 2
Cozinha, 2 quartos de em- oto-'. banb.saleta.
nha e área de serviço.
coz. dep.
empreg.
De
frente, 46 ni2. Prédio novo.
pregada e duas vagas de ga- ôrer. c/ to.—- Entr. 10'.00 e no
saldo em 36 prest. de 520.r,.1 sem
Entrega ime.li.-fa.
.
ragem. Construção acelera- nnos — Alugados s/ oontr. — FLAMENGO
900 NCrS 15.000. SendoSinal:
em 24
WALDEMAR
da, já na 3a. laje, com a Vendas exclv--'vai
mensalidades
de
NC-S
707.
DONATO — R. 7 He Set. 1M —
Chave com porteiro. Tratar
43-8000 e 43-8700 - CREC. FLAMENGO — Vendo vazio
garantia de Pires & Santos Tcls
apto.
" ¦ 5 — Corretores no li-e.il.
ei"
H.
C.
CORD*-Two
GUFRS.A. Tratar no local das 9
sala, 2 qtos. coz. banh. e dep!
A CIA
LTDA. — Av.
à v[sU- R- -Mai- PA
— Ap va- eT' de
às 18 horas. Estacionamen- COPACABANA
„NCIt28
Rio
Branco
—
173.
14°
a«<"ar
Abrantes,
• £• .
128 apto 1203.
l-i—quês
210 tinanciodo, mobílindo
Tel: 31-1895. CRE^r 706.
Ver hoje i\ tarde.
to para auto. Tratar na
Sala e quarto separado, ba- FLAMENGO — Vendemos," Rua"
76970 1300
Correia Dutra, 162J301, belissinheiro, cozinha. Ver Min
mo apto. Ia. locação, 120 m2.
Viveiros Cnstro. 82. Infs. fte. salão, 3 qtos. banh. coz. c
azulejo até o teto, área
AJ2-5382 — PACHECO IMÓ- comp. o garage. Ac. COPEG.dep.
1600
Pço. cond. comb. Corretor no
ir- CRECI 635.
local. Tratar CIRAL LTDA. —
Rua México, 11,12.° andar.
19623 700 Barata Ribeiro, 428. loja. Tel.:
VENDE-SE no Leme apto. InTels.: 42-6874 e 52-3612. LUXO — Ayart. pronto 400m2. 36-6303 — CRECI 896.
formações 56-0120.
Primeira Classe no ramo 3 salões. 2 salas. 3 pormls. ga74093 900
Icrla. 2 banhs. em mármore, co- ACEITO Caixas — Cj peq. sinal CONJUGADO espaçoso
frente
imobiliário. CRECI 258. Cor- pa' coz- 2 "l'0-9- c Uímh. emp. — Vdo.
ap. alugado sem contra- Gustavo Sampaio
<-.*...
vagaragem, n&s 150.000,00. her- to. Palssandu, térreo, sala, 2 zio 17 milhões com630/1.104
retor responsável , ..5, SABAH.
50% em 15
FA1:,AS
—
CREC1
etc.
—
43-0346
meses
-D?
Qts.
MARIO
37-6523.
VIEIRA
SOBKI27745 400 5^NN Tel. 52-4455.
CRECI 76.
NHO. CRECI 00.

15 de ngôsto de 1967
CARNEIRO (21 de março
a 20 de abril) <=- Deixe que
a discrição, a exatidão, o
sentido de liderança e a modéstia o guiem pelo camlnho da vida. Com a posição
atual de seu planeta você
talvez julgue es relações humanas mais cordiais. Planeje com equilíbrio.
TOURO (21 de abril a 20
tle maio) — O cansaço atrolia as aspirações. De nada
Importa a sua capacidade

de empregada, copa e cozinua, bar e minipiscina e
garagem. Sinal NCr$ 1.500,00,
na promessa NCrÇ 1.500,00,
prestações de NCr$ 177,00 o
saldo financiado: Tratar tels.
26-0281, ou 46-7603 ou ....
26-9401, com Anita Gelbert.
Raro e único negócio. CRECI 763.

mar, casa de caseiro, no Retiro do Ribeirão Grande —¦
Tratar pelo telefone 23-8774
— Rio. 1724» 310»

2700

VENDAS DIVERSAS

RUA VISCONDE SANTA ISABEL 162 ap. 302 frente, sala, 2
qts. deps. comp. empregada, nô- LIBRAS ouro — Vendo NCr$..
vo luxo pilotis. Ent. 14 mil e 29 — algumas
moedas mexicaprest. 500,00. Venda: IMOB. RI- nas,
QUEIROZ. Teóf.
BEIRO LTDA. Av. Rio Branco Otoni,peruanas.
113, l.o andar. 23-9660.
185 — Gr. 523 — Tels. 52-8547
e 22-2499. CRECI 348.
COMPRA-SE antigüidades, crisCASA R. DUQUE CAXIAS n.° *nis' Prata, tapetes, porcelanas,
143, terraço, varanda, sala, 2 bicuits, lustres bronze e moeqts. copa-coz. banh. emp. gara- das — 46-4309 — 43-1945.
gem, quintal. NCrS 50.000
comb., aceitando-se apto. peque- ATENÇÃO à Firma G. Lamêgo.
no p/pagamento. Ver local sr. Moedas, compra e vende moeThadeu, das 9 às 12h. Trat. sr
das antigas, Rua da Alfândega,
Darcy — 27-3549 — 31-2526 — 111-A, sala 202.
CRECI 547.
TROMPETE — Plston — Exelslor — Dorado — Bocal — Vicent — Bach — 37-7616, de luxo.

SUBS.

CENTRAL

2800

VENDE-SE uma casa a R. Dias
da Cruz, 230, casa 16. Ver das
12 às 15 horas.
280/'
812
IRAJA — Ap. de fte. 1.» locaçâo c/ sala 2 quartos coz. banh
área c/tanque. Ent. 6 mil. Preço
16 mil. Venda: IMOB. RIBEIRO
LTDA. Av. Rio Branco 185 -Gr. 523. Tels. 52-8547 e 22-2499.
CRECI 348.
MÉIER — Rua Maranhão 157 ap
105 — 1.» locação luxo 2 salas
2 qts. deps. comp. empregada
pilotis peças amplas. Ent. 12 mil
e prest. 500,00. Chaves c/porteiro. Venda: IMOB. RIBEIRO
LTDA. Av. Rio Branco 185 —
Gr. 523. Tels.: 52-8547 e 22-2499
— CRECI 348.

Período um pouco desanlmador. Uma ação consistente, coerente, poderá ajudá-lo
a vencer mais rapidamente.
Os obstáculos sfio tnvenclveis se você não lutar.
SAGITÁRIO
(23 de novembro a 21 de dezembro) —
Pode imprimir maior velocidade nas suas atividades,
desde que saiba manter as
rédeas e não se comprometa
a realizar tarefas em numero excessivo.
Não permita
que coisa alguma o desani-

MOTIVO
viagem 1 casaco de
pele 1 estola — 1 mantão de lã
comprido p. senhora — Vende
tudo barato. 37-7616.
COMPRO televisão qualquer estado, máquinas esc. cale, projetor cinema 18mm. usados, à vista, a domicilio. Tel.: 57-0222.
COMPRA de tudo — também tapetes, pratas, relógios, lustres —
Antigüidades — casacos de peles,
estolas, colchas,
bicuna usadas,
louças, cristais e muito demais 37-7616.
MOTIVO mudança vende-se urgente mesa sala jantar, bar estante livros, armário estendedor
roupa, carrinho feira. Pechincha.
Rua Bulhões de Carvalho 527
apto. 401.

me ou tire sua fé no sucesso.
CAPRICÓRNIO (22 de dezembro a 20 de janeiro) —
Primeiro o principal. Depois o resto. Cautela nas relações públicas, no contornar
barreiras, na
seleção dos
meios para conseguir os ob.
jetivos prefixados para êste
dia.
AQUÁRIO (21 de janelro a 19 de
fevereiro) —
Você terá oportunidade de,
com discrição, obter algumas vantagens e pequenas

COMPRO antigüidades — Objetos de arte, pratarias, porcelanas, cristais, moedas antigas, medalhas, comendas, quadros marfins etc. 58-8352.
CADEIRA criança metálica NCrí
40,00; Kart Estrela NCr$ 30,00 —
Vende-se. Fone 47-7426.
MOEDAS ouro, Brasil 20.000 néis
dohrão 1725 — 1726 — 1727 —
Compro, pago NCr$ 1.300. cada,
perfeita. COSTA —. 27-8573.
VENDE — 1 TV Zenlth, branca.,
portátil, 12 polegadas; 1 máqulna escrever elétrica, Smith-Corona, portátil "Coronet": 1 ra-»
dio transistor Blauipunkt "Ri™
viera", portátil, ondas curtas,
AM, FM. Tudo novo, modelo
1967. Fone 47-4680. D. MALICE.
MOEDAS, comendas, cédulas, ulos, quadros, pesos, objetos de
prata, colecionador compra e
pennuta, somente eom pessoas*
idôneos! Rua Aires Saldanh»,
36/303. F. 56-0101 sr. UBIRAJARA.
VENDO móveis chinezes antigos
autênticos, peças avulsas e marfins de grande valor. Rua Timoteo da Costa, 218. Leblon,
depois das 3 horas.
VENDO
um
aparelho de châ
com "SAMOVAR" de prata
e
peças avulsas Rua Timóteo da
Costa, 218. Leblon depois das 3
horas.

vitórias que, somadas, Irão
pesar a seu favor. Nas reuniões, não se lance demais,
agindo
conforme
os seus
princípios.
PEIXES (20 de fevereiro
a 20 de março) — Coníl-furações em evolução para melhor. Você poderá agir, assegurando melhores efeitos,
através de meios mais simpies e imediatos, da ellminação do supérfluo de certa
flexibilidade na execução de
planos preconcedldca.

0^
•10CAÇÃO

CORREIO DA MANHA, Terça-folrn, 15 do ogAsto do 1007

f.# Cnilcmo

__<»«_

DE CASAS
.7 E APARTAMENTOS

VAMOS AO TEATRO

^MH.^^.M.JflS.M.Jf.M.M.M.^M.^Jf.lf.M. *******

SALA CECÍLIA MEIRELES
Sábado, 19 de aaôito, ai 16,30

:•¦•»

T

CENTRO
SALAS COMHIRCIAIS - Alugo
magníficos conjuntos na Rua dn
'"Quitanda, (17, Ver c|o
porteiro
Sr. Noronha.

LOJAS-ESCRITÓRIOS

2

CENTRO — Aiug.i-.se loja vazia
.oom 120 m2 na Av. Mem do
,H4 próximo n Pmca Cruz Voraiclhu. Inf. 22-8250 ou .12-2070.
1202 2
Oj
SALA prevllegladn. Frente Av.
M Maio 23 Ecl. Dnrkc. Alugo.
V. 82-5505, WALTER.

ALUGA-SE no Edifício Delam»re. Av. Presidente Vargas n.° 446, um conjunto de
duas salas, lavatório e sanitário próprio. Infs. 22-2500
• 22-0005.

APTO. do dois quarta» u wii.i
mi Hotel Plniu, Mnhlllii, geludelrn u telefone, Trator 36-1880.
COPACABANA — Alugn-iio 0 R,
Sta, Clara, 210 — Apto. 1.003
um conjunta do n saldes o 1 xala r| 3 banheiros. Serve p| cilnicas, academia (Io Imllct, grnnde costureiro (a) ou escritório,
Chaves no local c'o nortelro. —
Tratar a R. Dom Gernrdu, -III
~ 12;"' "I 1-üQii — cj Dnn. Cleuta.
COPACABANA — AÍuga-so na
Rua Domingos Ferreira, 150, 1.»
lncncno
com
apartagaragem
minto 702 frente, ampla sala, 3
2
banheiros
sociais,
dequartos,
Alupendências empregadas. guel NCrS 700,00 c taxas. Tratar 23-1077.
COPACABANA — Aluga-se na
Rua Barata Ribeiro. IM, apartamento 203, 2 quartos, sala, coz,
e banheiro, área serviço. Tratai
2.1.1077. Chaves w porteiro. —
Aluguel NCrS 280,00 e taxas.

O.

(ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA)
EXCERTOS (HIGH LIGHTS)

da ópera

ALUGA vaga — Rua 19 de Ferrereiro, 7G, térreo — Botafogo.

COPAC ABANA-L EME

8

QUARTO a moça de respeito,
alugo mobiliado única inqullilia. NCrS 130,00. Tel. 37-2771. —
COPA.
760
8
Copacabana" Pôstõ-oT ótimas
vagas à rapazes. NCr? 60,00 —
8
813
Tel. 47-9643.
ADMINISTRAÇÃO DE Bens
— Srs. proprietários — Aluíamos seus imóveis, reajustamos aluguéis. Equipe espécializada garante completa assistência técnica, jurídica e fiscal. Av. Rio Branco, 156, sala 1211 (Edifício
Avenida). Tel. 22-3487.
—
ou
Copacabana
PRECISO
-Ipanema loja, casa. sub-solo ou
térreo. Móveis (armários
salão
-embutidos).
Dou
participação
lucro e a aluguel mínimo. Hesp.
<4fl,te Jornal Ag. Cop. n." 22791.
AMPLO qto., banh. «nexo a Sr.
icòJAneo, fixo ou temp. anil), fi'Sen ou casal classe. Tempor. P.
"Si
Perto praia: 36-2192.

CV!
^PACABANA — Aluga-se
. ^lêndido apto., atapetado.
f«0(m persianas. arm. embutisalão, 3 bons
.fts, c!
•%fartos, grde.
banh. em côr, copa,
.««zinha e dep. empregada —
T-J|v. Copacabana, 685, apto.
81. Chaves apto. 401. Tratar
32-7923. 76988 8

Sfec
^(SUGA-SE

à Rua líjalma UltlÉh, ótimo apartamento mobiatfep e geladeira, quarto, sala sede
sem
dependência
parados
Tel. 57-0095.
çfapregados.
íjitpUGA-SE, Posto 4, quarto gr.
Wòb. c. dir. tel. para 2 moças
db comércio c. referências. —
$N1654.
BOPACABANA — Posto 3 —
alugo na Av. Copacabana, 371
M>. 702. por NCrS 280,011 mais
taxas. ap. sala, quarto, coz. W.C.
tanque. Tel.: 36-3891.
JE
COPACABANA — Alugo amplo
Mito. c/ saleta, 2 sal. j. lnvermp. 2 banheiros sociais, demais
Al. NCrS
lipp.
vasa garagem.
780,00 — Rnr. Toneleros 248-201.
Yer com o porteiro. 17248 8
QUARTO — Garagem uma. duas
pessoas 120. 150. Henrique Doús¦*orth 82 803. Perto Praça Euajénio Jardim.
IjEME — Alugo pi temporada
apto. mob. 1| sala. 3 qls.. depend. e garage. Vista p' mar.
WCrS BOO.OO pi mês. Tratar Da.
BELGA — Fone 37-3266.
AXUGAM-SE aptos mobiliados,
£ 2 e 3 qts. geladeira, utensílios,
roupa de cama, temporada curta
ovi longa, temos ótimos apts. à
EUa escolha. BASIMAR, LTDA.
Barata Ribeiro, 00 — sala 203. —
Fçnes 36-3822 — 36-2D72.
AXiUGAM-SE aptos, por temporada mobiliados com todo? pertences copa. cozinha, geladeira,
roupa cama
etc. Temos dezenas do Leme ao Arpoador de
lt 2 ou mais quartos, alguns c|
&
e tel. BRASILIO
garagem
GÍA. Rua Barata Hibeiro, 87, sa—
tel. 37-1133.
la 202

Vergueiro, 238 — A 100 Mti. da Praia
Hoje: 21,30 bl. — Res.: 25-6809

~~"

de BnUlugo

TIJUCA

27

ALUGA-SE 2 bons quartos, com
entrada indep. a pessoas de respeito. Rua Maria Amálin. n." 272.
27
74554
ALUGA-SE ap. frente, sãía7
2
saleta
envidracada,
qts.,
banh. e coz. 350, incluindo
taxas. José Higino, 87.

CENTRAL

29

MARECHAL HERMES — Aluga-se casa 3 quartos c mais dependências, aluguel NCrS 200,00,
cruzeiros novos 200.000 mil cruzeiros. Tratar tel. 56-1369, de segunda a sexta-feira até Kl horas.
MÉIER — Ap. 203 na Rua Cõnego Tobias, 158. NCrS 250.00 e
taxas, com sinteco, 3 qts., atrás
Shopping Center, porteiro ou ...
30-1873.

LEOPOLDINA

parada-dé-Lucas — aíu-

vor

34

ILHAS

ILHA GOVERNADOR — Guarabu — Rua Astilbe 218 —- casa
2. q., 2 s., dep.. quint. varanda.
murada, garagem. Descoberta. —
Preço 320 cruzeiros novos. Tel.:
45-8275.

Vesp.

Sua persiana está assim?
Troca-se cordas, cadnrços, peças, c
lâminas a domicílio. Instala-se
novas. Orçamento sem compromisso, qualquer bairro.
27G9D

ÔNIBUS para NATAL

as

Sai.

às

36

TERESÓPOLIS

FÉRIAS ou longo prazo, ap. tipo casa, jard. sala, 2 qtos. mob.
comp. lareira, tel. gelad. copacozinha, dep. empregada, quintal. — 31-0884.

As

18 hs.

Sócios e Representantes

COMPRIMIDOS

"ROTER"

MEDICAMENTO IMPORTADO DA HOLANDA, PARA TRATAMENTO DAS ÜLCERAS DE ESTÔMAGO OU DO DUODENO
Necessitamos Representantes idôneos para a revenda às farmacias do Interior dos Estados ou nas zonas onde ainda não temos
Distribuidores. Estamos também atendendo diretamente aos pedidos
—
(Ias farmácias do Interior. F. A. Inglês — CP. 1391 — ZC00
21955 57
Rio de Janeiro — Telf. 31Bi(

Com poltronas rcclinadas NCrS 44.60 ou com LEITO NCrS 89,20.
INF. na Agência de Viagens CARVALHO ROCHA à Rua Raimundo
Corrêa, » (COPACABANA) Tel. 57-5771, 57-6573, 37-9300. 26181

LAVA-SE TAPETES
CORTINAS

tUPOLEAO
MONIZ FREIRE
r.Tel.
42-45-21

COMlOiADt J0C0110H

M»»10 BHASINII EMlllO 01 BlíSI
ÍRICO Of FREITAS I JEAN ANUN

de nelson

ORTINAS

CONVIDADO

ESTA

Nacionais
e
F..stran«piras
J.sva — Tinge
Conserta
Rj'i Cedro Amorno, 205

%
1

*>*m

j*^.

PARA

FESTEJAR

Sm

ACHAD. E PERDHX>S 61
Fül PER DID A :, c arteira da Ordeu, dos Mú MCOS do Br, ifil n.'
5330 per
;nte a João Pedro
0,1 Siha.
EXTRA \'IOÍ'-SE~ no dia
itro ria
, s ta
•Ir n '
Nota- Fi
100. Sl'!,.'
u B.
- Mar
noel A,
Smjrr
estabeleci
— Galpí.'
110 t líi |i-1 r un (T
i -i-tdv."tn
S.mi
ü

20 li H7,
riclncle
ões de
i e 51 a
r.a Ma¦eneiro,
hu, G3(i

CONOSCO

ás

PRETA"

"A

PASTOR
alemão, mestiço com
1 mês. Oportunidade, NCr? ....
25.00. Rua Gustavo Sampaio, 126
apto. 1101. LEME.
S10 03
DINAMARQUÊS — Gigante (Dogue Alemão) o Canil 5 Lagos
vende filhotes cem pedigree.
27-4274.

ALTA FIDELIDADE — Mod. 67,
móvel jacarandá, sem uso. 8 aito-falantes, novi, estóreo, custou
1.380. Vendo 350 mil. Av. Copacabana, 1299, ap. 10S. 27-S439.

ÍÊLFTviSOnES PHÍLCÕTcõm
controle remoto c portáteis.
Standard, Admirai, 23", 13',
11". modelo 67. — Aceitamos
troca. — Pagamos até NCrS
300.00 por seu TV usado. O
saldo até 12 meses sem juros. Tel. 46-5102, até 22 h.
COMPRO
TELEVISÃO
usada
mesmo
com
defeito.
Atendo
rápido e pago hoje mesmo o
real valor. Tel.: 47-2127.
TV. SONI na embalagem. 7 polegadas elétrica e pilhas de lnnterna. Própria para automóvel,
preço 500 cruzeiros novos. Av.
Rui Barbosa n." 300 apto. 1004
Tel.: 45-2845.

COMPRO TUDO
43-8757
RáGeladeira, TV, Acordeon.
4204 60
flío, prataria, roupas.

Conserto TV
de cinescópios c antenas.
especialista em todas as
atende a domicilio. Conrevisão geral. Tel. 46-8373
fiU
SANTOS. 22792

SÉRGIO
BRITO

c

VOLTA AO LAR"

de Harold IMnter — Trad.: Millor Fernandes
ZIEMI1INSKY com Dclorccs Caminha, Paulo Padilha
p Dollaucla
Hoje: 21.30 hs.

ESTRÉIA DIA 18 AS 21,30
(irnrindn Freire, Rodolpho Siciliano,
José Augusto Branco e outros no

TEATRO MIGUEL LEMOS
TeL: 56-1954

Amanha: Lotação Esgotada

II MÊS DE SUCESSO de Crítica e Público

ÚLTIMAS SEMANAS

IÀRDEL e VIOTTÍv

no TEATRO OPINIÃO

PERDIDOS

— -

*

NUMA NOITE SUJA

«Ürt^Ki «l« ÍHAItTIM GONÇALVES

CAMMfc,DO C0bH9

de Plínio Marcoi

ÍEATRO PRINCESA ISABEL

WM MMfM

com FAU/,1 ABAP a NELSON XAVIER
Hoje, as 21,30 hs. — Res.: 36-3497
lt. Siqueira Campos, 143

TEATRO SERRADOR

LADY HILDA DIVERTIDÍSSIMA! SENSACIONAL!

"NEGRA

Café-Teatro Casa Grande

COMÉDIA SEM PALAVRÃO

SIAMF.SES legítimos, vacinados,
e muito educadinhos, vende-se
a >,'Cr;i
50,00 c a 60, c/ 2 meses. Rua Santo Amaro, 133 —
63
CATETE.
598

52-3456

TEL.: 37-7003

ÚLTIMOS
DIAS

Hoje ás 22 horas — Res.: 57-6651

1LOGENI
63

— Res.:

GIL

GLAUCIO

Hoje: 21,30 hs. — Res.: 37-3537
Preço Red, p/ Ests. às 3as„ 4as„ 5as. 6as. e domingos

Fone: 25-6478

ANIMAIS E AVES

TEATRO

21 hs.

SECRETÍSSIMO

DA BESTEIRA

DE BRECHT A STANISLAW PONTE

¦ nuuuoeiHWiN
H

às

FERNANDA
MONTENEGRO

HOJE, 21.30 hs.
TEL.: 26-2569

QUE ASSOLA 0 PAIS"

VAI VIAJAR DE"
AVIÃO?

MU

KLEBER SANTOS

"FESTIVAL

Comprem diretamente na Fabri.
ca Guanabara. Pastas para labo.
ratórios, vendedores c colegiais.
Preços baratos. Rua do Lavradlo.
4171
146 — Tel. 42-3854.

tr

MAISON DE FRANCE
Amanha

rodrigues

¦1 ^H'^^I^R

PASSAGENS AÉREAS para
qualquer cidade, entregamos
a domicílio ainda HOJi: e
sem acréscimo. Inf. na Agrncia de Viagens CARVALHO
ROCHA, à Rna Raimundo
Corrêa, 9. — Tels.: 57-5771,
, 57-6573 e 37-9300.
23948

í

„
0
"

200 REPRESENTAÇÕES

MAl«PAR* avião

TAPETES

os roíiiuinos

LUIZ

f\\( A li A NA

LAVAM-SE

TONIA CARRERO

DIREÇÃO, CENARIOS E FIGURINOS:

A UMI Alm:
I AA\IMA

1

21.30

10 ÚLTIMOS DIAS

TEATRO GINÁSTICO

teatro jovem

VOCÊ

26-4683-26-3017
NO EXTERIOR, 30 dias. Larga
experiência. Garantia de serie- .
dade. Consultas grátis, 10 ás 12,
lfi às 19h. R. Assembléia, 93, s7,.
15U4. 32-70111). Rio. Ur. LEITE.!
252"!

Hoje:

MINI-TEATRO — R. Figueiredo Magalhães. 286

r tossi mos

CASAMENTO

í

da ntucior mm

LINHARES — VANDA LACERDA
VIRGÍNIA VAI.LI
Thals Monlz Portinho — Adriana Prlcto — Célia Azevedo — i
José Wilker — Glnaldo de Souza — Paulo Nolasco
Part. esp.: Thclina Restou
Vespcrals: Sas. às 16,30 hs. c domingos As 18 hs.

"J í IIO"

CASA

TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA
Res.: 22-0367

omfcíoot1-.

Com

FICAM NOVOS

Troca
Técnico
marcas
sêrto e
c/ Sr.

P

ÚLTIMAS SEMANAS

JMOROSSI
ÍI OüiO AZUÍ> MAURICE

fflSM TOMAS UPES

TELEFONE

86

Atendo recados
TELEFONE —
profissionais e comerciais, para
pessoas e firmas com refs. Pratira, eficiência. COSTA, 36-IÍ4Ü».

~

Com:
Hoje,

MEOBEM'

DA MATTA o AGNES
FONTOURA
21,15 hs. — Reservas: 32-8531

TELEFONES
22, 23, 25, 26. 27, 28, 29, 30. 31,
32, 34, 36, 37, 38, 42, 45, 4G, 47,
4B, 49, 52, 54, 56, 57, 51). Vendo
e compro todas estas linhas poConsulte
los i -.elhoros
preços.
PAULO ROBERTO — Rua Concei.
ção. 105, 179 andar, sala 1707 —
Tel. 23-2200. Não interessa inseri86
ção.
29591

COMPRA-SE televisão portátil ou outro tipo, na Zona
Sul. Paga-se bem, e na hora
— Tel. 57-2802.
TELEVISÃO — Atenção —
comprar!
TJm minuto para
Üm ano para pagar somente
na Loja Estrela de Prata —
Av. Copacabana n.° 581, loja'
211. Centro Comercial, eom
50% das tabelas e com autorização das fábricas, à vista ou bem financiadas. Tõdas as marcas e tamanhos,
cada TV. acompanha grátis
uma mesa c uma antena. —
e será
visitar-nos
Venham
nosso amigo e nosso propaNão pague anúngandista
cio. — Tel. 36-1852.
—
TELEVISÃO
COMPRO
Qualquer tipo. Pianos. Sterco e Geladeiras, modernas.
Negócio rápido. Tel. 57-1596.

SÊÍTfV PAROU?

Consertamos hoje mesmo
em sua residência. Não cobramos visita. Tel. 43-6126.
60
29588

COMPRO TUDO
TEL 43-8719 ¦120K

"A
* (t \\/S<JjW ÁW^^^^^^^^m

Vendas de peças e acessórios para rádios c TV. Zona Sul p
na hora e no local, todas as marcas, especializada em
Norte
Philips. Philco, GE. c Standard Electrica. Não cobramos visitas.
Serviços de garantia real. Colocamos e revisamos antenas de TV.
— ELETRÔNICA CATETE LTDA, — Rua SSo Salvador n? 6
25773 60

NCRS 2,50

6 ÚLTIMAS I
SEMANAS

TEMPORADA POPULAR
de

Boa Tarde Excia
ÚLTIMAS SEMANAS
TEATKO MESBLA — Res.: 42-4880
Amanhã às 21 hs. — AS TERÇAS-FEIRAS NAO
HA
ESPETÁCULO

A REVISTA IPÉ-GALADA ! UFM<

eo£. * ,<?&*¦-

*8n

\*&

^
-«<*

co^

MO

URSt

iEMBAI
JCOIYIENDODEGALO

E UM MUNDO DE VEDETES

Diariamente

sessões continuas das 18 às 20 — das
c das 22 às 24 hs. — Tel.: 22-7581

20 às 22

SALA CECÍLIA MEIRELES

às 21h: Concerto da Orquestra Sinfônica Nacional Oscar Borgcrih, solista. Promoção do Inst. Cultural
Brnsil-Alemanha.

Amanhã,

23,

ãs 21h30m:

Concerto

Sinfônico,

comemorativo

do

19 aniversário da Sala Cecília Meireles, com a Orqnestra Sinfônica Brasileira, sob a regência de Elea-zar de
Carvalho. Solista: Eugene Istomin, pianista.
Informações:

22-0534

a enxutérrima ROGÉRIA
(o mais famoso travesti do Brasil) erri

mmm

yi
t<{

•corri as 20 mais b.ida'.ilivas "bonecas." r
^.
,.
——«.
"num
do Rio
show divertido e Invertido «£» {_ R"AS:
22*272f
. VÉ<PERAIS ACfS DOMINGOS"A?'tO HS.
De

3." a Domingo,

ás 20h

e 22h

O CAVALO
DESMAIADO
HOJE: 21,30 HS. -RES. 57-1818

í

!)500 pessoas já assistiram o grande
sucesso do teatro Infantil brasileiro;
SÁBADOS E DOMINGOS,
AS 15II15M

XHAPÈUZINHO
VERMELHO"
de

Diana

Antonaz

TEATRO DE BOLSO (Pça. General Osório.
Tel.: 27-3122)

TEATRO RIVAL p..
Nj

TEATRO COPACABANA

10.° MES DE SUCESSO!

TEMPORADA OFICIAL DE
CONCERTOS DE 1967

<'>

T. V. E VITROLAS PORTÁTEIS A PILHA E LUZ

CONSERTO DE TELEVISÃO 45-82Í0

GILBERTO GILL
Todos os dominiios às 16,30 hs.: Clube do .la7.7 A- nossa
Sahs. às 16,30 c Doms, às 16 hs. TEATRO INFANTIL.
"OOOOt.... de TIA
CANDOÇA"
Estacionamento Fácil

Úlcera de Ouro"

colé e silva filho apresentam

ro

Rádios, gravadores, radiovitrolas, ventiladores, barbeadores. aRUUvas cristais c cabeçotes Philips, safira c diamantes, antenas de
rádio e T.V.. lanterna, lâmpadas cm geral, válvulas, pilhas, fios,
solda, material elétrico, copos Arno e Walita. exame de válvulas,
de
consertos garantidos de rádios, gravadores, TV, radiovitrolas,
Philco — Rua
quaisquer marcas vitrolinhas de pilhas, etc. Philips,
e
a
vista
Vendas
prazo.
22-5682.
à
Tel.
1?.
7 de Setembro n° 38
Baterias de 3 e 30 volts. Fogões elétricos. Marmitas. 1T040JÍ0

3

de Melo Franco, 30o
Apresenta
Hoje às 2.1 horas: Zf: KETI
As 22 e 24 horas: "SHOW 1)E SAMBA"
Amanha e 5.» feira às 23 horas:

ULTIMAS
SEMANAS

TEATRO SANTA ROSA
Tel. 47-8641
R. Vise. Pirajá, 22, Ipanema
Hoje: 21,30 hs.

Dia

máqnl.
acordeons,
Televisões,
nas de escrever, prataria, gr-ivsdores, Vitrolas etc.

Av. Afrânlo

(Cherié Noirej

RAUL

RÁDIOS E TELEVISÕES

39

Rtelfena
Vai», e Doma. ia 17,10 ba,

A VIÚVA IMORTAL

,,v ..

ALUGUEL-DIVERSOS 38

'MUDANÇAS"
"PEREIRA"

lher Ferreira, Walter Soarei,
Luiz Carloi Valdra • Kulli

DE

17 hs. — Doms,

HOJE. AS 21,15 hs.

35

CASA moderna com terraço, living, 2 quartos, banheiro, cozinha, com geladeira e rádio muito bem mobiliada, Avenida Barão Rio
Branco, 2.4-11, frente
oficina Willys. chaves com o caseiro, tratar prop. tel. -17-2356.

CrltlJkayu,, V.%-

Wanda

TEMPORADA POPULAR

TEATRO REPÚBLICA
¦pmcntl

ADÀO PINHEIRO,
PETRÓPOLIS

eomi

NCRS 2,50

Com PAULO AUTRAN
Hoje 21,30 hs. — Tel.: 22-0271

-

ga-se apartamentos de 2 qtos.
salas
e dependências. Ver
à
Rua Joaquim Rodrigues, 170.
7914 30

Hoje a> 17,10

16,10

peca para Criança
de JAYK PINUEIKO
8âbl. e Domi. àj 18,10 hl.

EDIPO-REI

na Bilheteria da Sala.
78523

30

PENHA — Alugo apt. 202 ci sa'.í
lão,
q.. 2 armários, etc. à R.
Cmt. Aristides Garnier 174 (comêço de R. Apia) por 200. —
Dep? 25-0276.

d« NAZI ROCHA

RAPOSA Ê
UMA BRASA"

2 SEMANAS
para

ím

Hoje

"DONA

VOCÊ

TEM SOMENTE

ELEAZAR DE CARVALHO

— Aluga-se
LARANJEIRAS
o
apt. 201 da Rua Eugênio Hussnk, 22, de sala, 3 quartos, varanda. banheiro, cozinha dependências completas e área. Chaves no apt. 9112. Tel. 25-7097.

ZONAS-VERANEIO

MANICURE a domicílio, mão 2
mil. pi 3 mil, corle de cabelo
prática.
S.900. eu tenho muita
¦ Carn.em.
Tel. 3T-258D

SUCESSO

Regente

,

16

COPACABANA — Gomes Carneiro. 80. ap. 102 — frente, alufa-se saião. 3 qts. c! arm.. 2
dep. comp.
oanris., copa. coz..
emp., garagem Chaves Peixoto.
Tel. 25-1013.
^
— Aluua-se
à SAO LOURENÇO — Aluga-se ou
COPACABANA
! vende-se easa mobiliada própria
apto.
TOia Raul Pompéia n.° 23.
56-1607.
101 — c' saleta. quarto, cozinha, <i para veraneio
Tiaivlielro e área de serviços seSAO LOURENÇO. Casa motratar
no
local
e
parados. Ver
biliada. NCrS 150,00 — Tel.
à Rua Dom Gerardo. 4fi — 12.",
58-7839 e 58-2883.
s1 1203 — c1 Dna. Cleusn.

CONTADOR atualizado legislação
liseal aceita escrita avulsa assisas
tência contábil diretamente
firmas. Tel. 42-8371 — Paulo.
I.AGOSTAS VIVAS — C! Pedro
lio quadrado da Urca (Rua Urli.mo Santosl. de 9 às 18 hs. ou
Inf. tel.: .i"-8!>20 c; Lopes, de 12
às Hil. Entregas a domicilio.

Antunlu Pedro, Joié de Freltai, Victor Ul Melo. Fernnmlo Joié
Dlr.: ANTÔNIO PEUKO

A CASA Dl CHOCOlAlí

DE

TEATRO CARIOCA DE ARTE

Telefone para 48-5141

ALUGA-SE cm Copacabana apt.
.mobiliado de frente, com ge- £
Antes de mud?.r consulte nost&deiru, quarto. 2 salas — Hu-i 4 sos preços para mudanças locais
231503.
Roxo,
Jjelfort
£e longa distância. Pessoal habili$tado para montagem e desmon^WSIJGO ao. mobiliado por tem- v tagem de móveis, pianos rt ele
Rira
Real 'irandez.i,
Escritório:
por^da curta ou longa. 2 saias,
253 c/ 3 — Boiafo:;-) Tel.
S qtos., dep. empr. tel.. eelad.,
46-5849.
11194
38
Mtensilios. cozinha. 57-3225.

74

4.° MÊS

Sollst.it: MARIA HELENA BUZZELIN, CONSTANTE MORET, ARACY BELLAS CAMPOS,
NEWTON PAIVA, ALFREDO MELLO,
GERALDO CHAGAS.

12

LARANJEIRAS

AH HKFHICSKIIAIIO

MOJE SESSÕES EXTRAS

ceuniitti tiMOU u contou

AL^UGO de 1 a fi meses apto.
bem mobiliado c! gel., junto à
praia. Pessoas Fino gosto. Tel.
51-1531 — 56-3171.

DIVERSOS

Tel.l 27-3123 -

FARIA

o bravo soldado

de BEETHOVEN

Á ALUGA-SE — Confortável quarcasa de senhora estrangeira
__._.._._.
7*to
«>¦ trata excelente ambiente. LoBOTAFOGO E URCA
4
cal, mar perto. Rainha Ellsabeth
inf. .17-37118. 74001 12

BOTAFOGO — Aluga-se excetente casa com linda vista para a Baía de GuanaIrará, com 3 quartos, sendo
itm duplo, 2 salas, copa, coztaha e dep. empregada. —
Ver à Rua Marechal Bento
-Manoel n. 50 e tratar pelo
telefone 22-0022.

DOIS SUCESSOS INFANTIS no Teatro do Bolso

BETTY

SCIIW.EIK
II. Sen.

FIDELIO

Ingressos h venda

IPANEMA

B.

S.

HÉLIO ARY

CLÁUDIO
MARZO

O DIREITO DE MATAR

"0

ASSASSINATO
DA IRMÃ GEÓRGIA"
com TEREZA RACHEL
em Setembro no TEATRO GLAUCIO

MBttÉriMMtMMMdttÉMMri^ÉÉÉÉÉÉÉÉÉM'

GILL

t :• v* r"-'"7"* ¦»

-fj-f-*»i.íía"^y**>T.7£*^jrv -'^

CORREIO DA MANHA, Terça-feira, 18 de agosto de 1067

2.° CndcriK
**-

TELEVISÃO

1140(4) Ibraim Suad RaporUri
(Jornaliiuooi
3340 (3) Sandra Confidencial
« «l Ueaito dat ue»i inima de (onga-meiiagaml
I») M»Mi-i(*dondai da Gllaoo
Amaao
32,39 ( 2) Jornal de Vanguarda
( 0) A a randa Edlcao
33,83 ( 3) Tonta Carrero
33,00 ( 0) Filme:
23,09 ( 2) Filme Iteprlte; Mlsiflo Impo»slvel
2*40 (13) TV-lllo Noticia», tilltlma Ediçaoi .au Vivo)
00,00 ( 2) Filme: Bang Bang
(41 Jornal d* Livre tjiiprèin; l£ntreviita» oom alto» personaltdades i
(13) encerramento

11.30 ( «) Uni Uunl Tòi (Propama Inlanuii
11,30 ( 4) Deaanho» Animado»
13.0U ( «) Bhow (Is Cidadet
il"roir«m«
Jornulitloo, Kntraviatoa.
Mu-

si cai i

14,00 ( S) Jornal da Cldado
( 4) 8ag»fio das Duna: (Filma de
ionia-metraiaml
KM (I) Carro-Mlt irattival da Oaaanho» Animado», com a partloi.
do* Velhinho» Bicudo» a
odo o (randa elenco Excel{incHo
¦ior. Prêmio» a Brinquedo»)
( 6) Jornal da Tarda
1Í.10 ( 6) rumai Fúria
1191 Padrão
1Í.Í0 (11) O Hue Voe» deixou de Ver
Ontem: (Show Mm Limites)
1B.4S ( t) filmei O» Jctiom
H.OO I 41 Capitão furacno
JC.1S (13) ritme: Bat Maaterson
18,41 ( «I rume: o Zorro
17.00 i SI Pullman Jr.
( SI Cloie-Up
17,10 (13) Filme: Aventura» Submarinas
17,18 ( 0) Tio Tonka Colíglo Show: (Inlantin
17,48 ( 3) Novela: A» Minas da PraU
IMO ( «I nime: riipper
( » Ciuba da Aventura: Uniontlll
(13) Filme: Jonny Queit
11,18 ( 2) Caia de Família
18,30 I BI Aula da Inxlè»
18,1» ( 4) Filme: Os Três Patetas
18/10 ( 6) Filme: o Pequeno Lorde
18,48 ( 2) Novela: O Grande hegrêdo
1HMi | Mi Artigo BI'
18.89 (18) Filme: CaplUo Amcrloa
(Comentário*
10.00 ( 4) 004 — Longras:
Policial»!
(Programa
18,08 ( 4) Quem é Quem?:
da Adivinhações)
10,18 ( 2) Novela: Redenção
( S) Filme: Atualidades
19,20 ( 8) Novela: Meu Filho, Minha VU
da
10,30 ( 9) Tele-JSsporta
(l.a Edição
(13) TV-Rlo Noticia»:
au Vivoi
Agnao:
do
4)
Na
Zona
(Comen1048 (
tano» eiporuvo». oom Joaa
Saldanha)
19,48 ( 3) Ultra Noticia»
( 4) Jornal da O lobo: (Informatl.
vol
( 8) Heron Oomlngues
19.90 ( 9) Os Doll Mundo» de Jacinto da
ritorme»
19,99 (13) Rio Hit Parade: (Musical, com
a apraientaçfio de Murilo Nery e Lillan Fernandes)
10,00 ( 2) Novela: Os Fantoches
( 4) Ohl Que Ueilc.a de Show:
(Com ceiia fllar e led tíov
Mar Ino i
( «I Keporter: uurnali
( 91 Noticia» TV-Continentol
20.20 i «i Chico Anlilu Show
20,30 ( 2) Rio Op 67
t II) Em Busco da Verdade
Mulher
31,00 ti) Novela: Anastácia, a
sem Destino
Alegria:
Praça
(com Mada
11.29 (13)
JA Soares,
noel de Nòbrcfia,
lionalü
Uollas,
Chocolate •
Walter D'Avila)
21.30 ( 4) Novela: A iialnha Louca
bi Novela: palxüo ProlDida
( ti) Bess&o das Nove e Mela: teum
o filme A Portas Fechadas)
22,00 t 2) Novela: O Tempo c o Vento
4)
Jornal da Verdade: (inlorma(

çSn de Nostradamus — (As 17,30 —
10,10 e 20,50 haras)
OPERA - (46-7310) - Corações Desaa-

PATIM - (23-8708) — 83 Milhas de Terror - (ia 13 — 14 — 16 — 18 — 20 e
22 hora»)
11EX — (22-8327) — OperoçBo Lady Chaplln _ (As 18 — 17 — 19 e 31 horas)
Ue
VITORIA — (424020) — A E»pl«
Olho» de Ouro contra Dr. K — (as
—
10,80 a 22
1340 - 1840 — 17,40
horas)

Cojtacabana

Lançamento»
0)

BRUNI-RIO BRANCO — (43-1630) — O
Planeta dos Vampiros
CINE-HORA — (82-7707) — Atualidndej — Desenhos — Vlugens e Comodias — (desde 10 horas da manhfi)
aos domingos o feriados: — Fcotlval Infantil
CINEAC-TRIANON — (42-0024) — As
Mulheres e suas Modalidades — (sessSo desde 10 horas da manhS)
FESTIVAL — (92-2828) — Corações Dcsesperados
FLORIANO — (43-0074) — A Sombra de
um Gigante — (ás 18 — 17,80 e 20,40
horas)
MARROCOS — (22-7979) — O Planeta
dos Vampiros
PRESIDENTE — (42-7118) - A Maldlrflo
dc Nostradamus — (ás 14,80 — 16,37
18,10 — 19,50 e 21,30 horas)
SAO JOSÉ — (42-0592) — Fala-mo ce
Mulheres — Arizona Colt — (às 15
e 19 horas)

OB PHOriBSIONAIS DO CR1MB —
(com Lino Ventura — Paul Meurlsse
Raymond Pellcgrln — ChrlaUne
Fabrega), — (Prdduçfio francesa).

PACORIOLANO, O HERÓI SEM
TRIA — (com Clordon Scott — Lllla
franco— (Produção
Brlgnone).
Mal.).
O INFUOELIDADE A ITALIANA —
— Francisco
(com Walter Chiarl
Habat — Paul Guers — Lcttcla Ro—
(ProducSo Italiana).
mon).
O

OLHOS DE OURO
A ESPIA DE
CONTRA O DR. K — (com Marie
Laforet — Francisco Ratnl — Serge Reggianl). — (ProducSo francoRal.).
DUELO EM DIABLO CANYON —
(com James Gamer — Sldney poltler). —.(Produção americano).

Catete

A PATRULHA DA ESPERANÇA —
(com Anthonny Quinn — Alain DeGeorge Sepal — Mlchèlo Morlon
Ronet — Claudia
gan — Maurlce
Oardlnale). — (ProducSo omerleana).

UM CORPO DE MULHER — (com
lan Hcndry — Ronald Fraser — Edmundo Purdon). — (ProduçBo inglísa).
f

Cinelândia

HOJE
¦

CaryGrant • coumido

I7-3SM

.dir**, d. ALFREO HITCHCOCK.

LAGOA DRIVE IN — (27-3589) — Intriga Internacional — (ás 20,30 e ..
22,30 horas)

Tijuca
ART-PALACIO TIJUCA — (54-0195) —
O Planeta dos Vampiros — (às 14 —
15,40 — 17,20 — 19 — 20,40 e 2240
horas)

IMwmW^

MISRISSIPI — Doutor Jlvago — (Ai ,.
1340 — 17 e 2040 horas) "-**

ART-PALACIO MÉIER — O Planeta
dos Vampiros — (àa 14 — 15,40 —
17,20 — 19 — 20,40 c 2240 horas)
ART-PALACIO MADUREIRA — O Pianeta dos Vampiros — (às 14 — 15,40
1740 — 19 — 20,40 c 22,20 horas)
."-LFA — (20-8215) — No Paraíso do Hawat
ANCUIETA — A Dama Enjaulada
BRUNI-MÊIER — (29-1222) — Papal,
Você foi Herói?
BRUNI-PIEDADE — (29-6532) — Corlolano, o Herói sem Pátria _ (às 14 —
16 — 18 — 20 c 22 horas)
CAIÇARAS — Cavalgada para o Inferno
Os Heis do Farwesto
CASCADURA — (20-8250) — Por Causa
de uma Franceslnha — (às 15 — 17
19 e 21 horas)
CACHAMBI — Por Causa de uma Franceslnha — (às 17 — 19 e 21 horas)
COIMBRA — (Ricardo dc Albuquerque)
Muralhas do Inferno
COLISEU — (29-8753) — Breno, Inlmide
Roma — (às 14 — 15,50 — 17,40
go
10,30 e 2140 horas)
HERMIDA — (93-1182) — Corlolano, o
Herói sem Pátria — (às 14 — 10 —
18 — 20 e 22 horas)
ÍMPERATOR — (Méler) — Kid, o Valento
IRA.IA — (29-8330) — A Sombra de um
Revólver — (às 17 — 18,40 o 20,20
horas)
LEOPOLDINA — (Penha) — Louca Juventude — Como Fazer o Amor —
(às 15 — 18,10 e 20 horas)
MADUREIRA — (29-8733) — Namú, a
Baleia Assassina — (às 17,30 — 19,10
e 20,50 horas)
MARAJÓ — (Freguesia) — O Forte da
Traiç5o — (às 17 — 19 e 21 horas)
MASCOTE — (29-0411) — Corlolano, o
Herói sem Pátria — (às 14 — 16 —
18 — 20 e 22 horas)
MATILDE — (Bangu) — O Templo do
Elefante Branco
MAUA — (30-5050) — 62 Milhas de Terror — (as 14 — 18 — 18 — 20 e 22
horas)

Niterói

*

ALAMEDA — O Milagre — (às 1840. i
¦•»{
21,10 horas)
CENTRAL — Fabulosas Avcnturaawxt
— l*j—
—
16
14
(às
Playboy
um
.
«
20 e 22 horas)
Miilha
—
Uma
Um Homem...
ICARAÍ
- (às 15 - 17 — 10 e 21 horasjrV*.
ÍDEN — Missfio Secreta em VeneStõT;(ás 17 — 19 e 21 horas) •£.
ODEON — Sublime Loucura — («».
'*«
16 — 18 — 20 o 22 horas)
SAO BENTO — Corações Desesperadas

Caxias

^

CAXIAS — Arizona Colt — Fala-me d)
Mulheres
"í*ii
CENTRAL — O Tesouro Perdido do As
teca
GLORIA — Espionagem Whisky e Vod,Ki
PAZ — A Morte não manda Aviso/"r (As 15 — 17 — 19 c 21 horas)

.-)

Petrópolis

CAPITÓLIO — (2620) — A Maldição,di
15 — 16,40 Nostradamus — (às
1840 — 20 e 21,40 horas) I í>
D. PEDRO — (3400) — Um Homem..
Uma Mulher — (às 13,30 — l^^Oa17,30 — 19,30 o 21,30 horas)
..*.
PETRÓPOLIS — Um Biruta em .órnlt
(às 15,30 —17,30 — 19,30 e 2C3
(às 15,30 — 17,30 — 19,30 « ap
horas)
ipw*

Estado do Rio

"'*'

SANTA ROSA — (Nova Iguaçu) —"flf>
gredo do Avião Negro 4**
SAO JOÃO — (São JoSo de Meriti)¦«Coriolano, o Herót aem Pátria''—
(ás 14 — 16 — 18 — 20 e 22 horA]

Amanhftt Ultimo dia
^B^*^^ J»fffT"Vij-- y|l
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A AGENTE
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BUBTLANCASTER
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JACK HtLAHCE-BALPH BELLíVHY
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RIBEIRO
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EkiIIo pira a uli c diiijido t»f

RICHARDBRDOKS ügl
TANAVISION-TECHNICOLOR' VTI

BREVE ODEON

QUADROS

SEVERIANO

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

TELEFONE 22-5568
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PENSAR fMQÜA
AMIGA NOS BRAP06
DE SEU MARIDO /
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Compro quadros de pintores modernos brasileiros
sr. NORBERTO. Tel.: ..
52-9552 e 52-9534. 75230

Compro a Domicílio
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TERNOS USADOS

MÂM

MARIE LAFORÍT
FRANCISCO' RABAL
SERCE BÍGCIANI
ANT0NIÜ PASSAI"
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Lagoa

Milagre
BOTAFOGO — (20-2250) — O
— (às 16.45 — 18,55 e 21,05 horas)
—
Inli—
CORAL
(Praia de Botafogo)
delidade à Italiana — (às 14 — 16 —
18 _ 20 c 22 horas)
SCALA — (Praia de Botafogo) — Um
Corpo de Mulher
GUANABARA — (26-9339) — A Maldi-

CAPITÓLIO — (22-6788) — Com Minha
14 —
Mulher? Não Senhor — (às
16.30 — 19 e 21,30 horas)
IMPÉRIO — (22-0348) — Confusões a Ia
Italiana — (ás 1340 — 13,30 — 17,40
— 19,30 e 22 horas)

UVOI

BRUNI-IPANEMA — Um Corpo de Mllher
— A EspiS de
LEBLON — (27-7805)
Olhos de Ouro contra Dr. K — (às
15,30 — 17,40 — 19,50 e 22 horas)
MIRAMAR — (47-C881) — Com Minha
Mulhes? NBo Senhor — (às 16,30 —
19 e 21,30 horas)
PAX — (27-6621) — 52 Milhas do Terror
(às 14 — 16 — 18 — 20 e 22 hoias)
PIRAJÁ — (47-2668) — Sete Contra Todos — Louca Juventude — (às 14 —
17,20 c 20,40 horas)

Botafogo

-.ti

Ilha do Governador

Subúrbios

Ipanema e Leblon

KELLY — Os Russos EstSo Chegando
BRUNI-FLAMENGO — (Praia do Flnmengo) — 20.000 Líguas faubmaiinas
(às 13,30 — 15,40 — 17,50 — M o
22,10 horas)
A
PAISSANDÚ — Madre Joana dos Anjos
(de 2.» à 6.» feira, às 18 — 20 e
22 horas) — (sábado e domingo, is
14 _ 18 — 18 — 20 e 22 horas)

O PLANETA DOS VAMPIROS —
(com Norma Benggell _ Barry Sulllvon — Angcl Aranda). — (Producão amcr:c:na).

FLUMINENSE _ (28-1404). — Nevada
Smtth — (às 1740 c 20 horas)
NATAL — (48-1480) — O Grupo _ Convlte <t um Pistoleiro — (às 17 e 21,10
horas)

JUSSARA — (26-6257) — MIssSo Secreta
em Veneza — (às 14 — 15,40 — 1740
19 — 23,40 c 22,20 horas)

Flamengo

ItEoeNCIA - Corações Desesperados
REIS - (Anchleta) - A Cobano do J'«
áeu
RIO-PALACE — Corlolano, - o Herói
*3
<
18 Pátria - (As 14 - 18
22 horaa)
—
Planeta^O
O
ROSÁRIO — (30-1803)
Vampiros
, _ ,
SANTA ALICE - (38-0093) - A P.atfU
-¦» *
lha da Esperança — (A» 14,45
19,19 e 21,30 horas)
BAO FnANCISCO — (Rocha Miranda
- *
A Noviço Rebelde
130-4181) - Corocõe
SAO PEDRO Desesperados
••'•
— Bct
(JncorcpaguA)
CIBIRICA —
¦
Contra Todos — (As 1740 — 10,10
><* .
20,50 horas)
_
4
VAZ LOBO - (20-8108) - Por Causo;
uma Franceslnha — (As 17 — 10 '
21 horas)
d
VITORIA — (BNG-895) — —Técnica/,
17 — 11 '
um Homicídio — (As 15
21 horas)
•-*

São Cristóvão

Jardim Botânico

AZTECA — (49-6813) — Doutor Jiv.igo
(às 14 — 17,30 e 21 horas)
CONDOR-LARGO DO MACHADO
(45-7374) — Os Profissionais do
Crime — (às 13,45 — 16,30 — 19,15 o
22 horas)
POLITEAMA — (25-1143) — Um Biruta
cm Orbita — (às 14 — 16 — 18. — 20
e 22 horas)
SAO LUIZ — (25-7079) — A Patrulha
da Esperança — (às 14 — 16,30 — 19
c 21,30 horas)

—
HOMBRE — (com Paul Newman —
Fredrie March — Rlehard Boone
Dlane CUento). — (ProducSo americana).

e

ART-PALACIO COPACABANA
- (A» 14
(57-2709) — Vidas Ardentes
- 16 - 18 - 20 e 23 horas)
—
ALASKA — O Colecionador — (A« 14
18 — 18 — 20 e 22 hora»)
ALVORADA - (27-3938) — Prisioneiro»
da AmhiçSo
nitUNI-COPACABANA — Os RUSSOS
Estilo Chegando
— Corações
CARU80-COPACAIIANA
Desesperados
— (87-70011
CONDOH-COPACABANA
_ OpcraraçSo Lady Chaplln — <às
14 _ in _ 18 — 20 e 22 horas)
COPACABANA — (87-5134) — O Mundo Alegre de Belo — (às 14 — 16 —
18 — 20 e 22 horas)
FLOllIDA — Corlolano, o Herói sem Pátria — (às 14 — 16 — 18 — 20 c 22
horas)
PARIM-PALACE — Alta Espionagem
METIIO-COPACABANA — (37-0898) 52 Milhas do Terror — (às 14 — 16
_ 18 — 20 e 22 horas)
1UAN — (36-6114) — A EsplB do Olho»
do Ouro contra Dr. K — (às 13,20 —
15,30 — 17,40 — 19,90 e 22 horas)
RICAMAR — (37-9932) — Com Minha
14 —
Mulher? NBo Senhor — (As
16,30 — 19 o 21,30 horas)
ROYAL — O Planeta dos Vampiros —
(às 14 — 15,40 — 1740 — 10 — 20,40
e 22,20 horas)
ROXY — (30-6245) — A Morto nSo Manda Aviso — (às 20 c 22 horas)

Centro

COMAÇOEB DESESPERADO* —
(com Meiina Mercourt — Peter Flncn
Romy Schnelder). — (Produção
americana).
92 MILHAM DE TERUOR — (com
Jeanne Craln — Dana Andrews), —
(Produçlío americana),

C

parados

HOfMm ..
VENEZA - (28.5013) - Um
lima Mulher - (*» 16 — 18 - 20 e
22 horaa)

horas)

CINEMA

( 0) Novela: A Caldeira do Diabo
9) Noite de Cinema: (com o Ulme Passos da Lei)
.' 32,19 (11) Filme: O Bargo

etne

CARTAZ DE HOJE
ODEON - (33-1908) - Duelo em Dlabln
üanyon — (Ag 14 - 18 - 18 — 20 e
23 horas)
PI.AKA. — (22-1007) — Corlolano, o Herói «em Pátria — (aa 14 — 16 — 10
20 e 22 hora»)
PALÁCIO — (22.0838) — Hombro — (As
13,20 — 18,30 — 17,40 — 10,80 a 22

MELLO — (Penha Circular) — No»J?â
*
ralso do llawul
MOÇA BONITA — (Padre Miguel)
A Sombra do um Gigante — (As .
17,30 o 20,20 horas)
PAHAIHO ~- (30.1060) — O Planeta do
Vampiros
- 83 MUM
PARA-TOnOH - (29-3191)
- 18 - a
do Terror - (As 14 — 16
.-. .
o 22 horati)
- Nas GarrfaJoV
PILAR - (1'ilaros)

AMíliltA _ (48-4810) — A EaplA de
Olho» da Ouro contra o Dr. K —
(A» 1340 - 18.3» — 17,40 — 19,50 o
33 horas)
nilITANIA — Um Corpo de Mulher
IIRUNI-8AENS PENA — Montanha do
Lobo Sanguinário
CARIOCA — (20-8170) — Com Minha
Mulher? Nilo Senhor — (As 14 —
16,30 — 19 e 21,30 horas)
MADRI — (48-1164) — A Patrulha da
Esperança — (Ai 19 e 11 hurus)
METRO-TUUCA - (48-0070) - 83 Ullha» de Terror — (Ai 14 — 16 - 18
— 20 e 22 horas)
— Corlolano, o
OLINDA — (48-1032)
Herói sem PAtrla — (As 14 — 16 —
—
18
20 e 22 horas)
RIO — Corações Desesperados
TIJUCA — (48-4518) — O Mundo Alegro de Helft — (Aa 16 — 18 — 20 e 23
noras)
TIJUCA-PALACF. — As Duas Faces dn
Felicidade - (A» 14 — 16-18-20
o 22 horas)

„..-.-..-;;T_-^.-^= _._
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São Paulo: sucesso do f/Vê
"olho
SAO PAULO (Sucursal) — Vordadoirnmenlo, foi no
mecânico" quo so dou a oulornn (In vitoria ruis tre» bnlerlns,
-no Autódromo do InterlnRos. pois as decisões corrcspondon.
foram conhecidos depois que os árbitro»
' xn.te» hs três largadas
diferenças do contlmo' L conseguiram estabelecer as pequenas
comt, tros. Em conseqüência do entusiasmo provocado pela
..'.petição, já na última prova constnnto do programa o públl."co Invadiu a pista, litoralmente, pondo em rlscn a própria severificar, do
V-fluranca. Todo mundo, afinal de contas, quorla
aperto, as peripécias da chegada derradeira. Como o policiaapenas, junt mento foi parco (havia seis ou sete gunrdascivis,
dc evitar que os afclnão
houve
possibilidade
aos
boxes),
to
'¦"coados
ultrapassassem os limites impostos pelo bom senso.
•'¦j.TeUzmentc,
porém, nada dc gravjB ocorreu c a tardo aulomobWstica terminou cm termos de tranqüilidade.
"";

MARIVALDO

¦ *«'

" ":'
Coube a Marivaldo Fcrnadcs, que já no sábado havia ai'•'''.'cànçado
o melhor tempo nas provas dc classificação, sagrar'%• espetacularmente campeão da corrida de estréia dos fór'-'"-'"mula V om São Paulo, ao vencer domingo, no Autódromo dc
'*t-Ihtcrlafios, duas batorias e colocar-se em segundo lugar na
""terceira, totalizando 33 pontos. Todas as baterias foram de
'•^Verdadeiro espetáculo notadamente a última onde Marivaldo
"'lutava até por um quarto lugar para conseguir os últimos
* elnco pontos dc uma consagradora vitória o viu-se bastante
'*'•'•'ameaçado
por Emerson Fittipaldi que precisava de um pri¦r,0Ineiro ou segundo lugar para ganhar a competição. José Car--ÍJos Paccc "Moco", Wilson Fittipaldi c "Cacaio" foram os de•'•'hiais astros
que brilharam nessa competição, cujo extraordi0 nário público mostrou que está ávido dc ver corridas desse
¦^•gênero — fórmula V — onde se pode presenciar verdadeiros
»* duelos e não apenas corridas de fáceis vitórias. Público o
-•¦"espetáculo que há muito tempo não se via no autódromo pau—Mlstano cen Centauro Motor Clube saiu-se muito bem na or":,ganização.
o ¦

,à<;
,r:.i

BATERIAS

aTi-.'., As três baterias, em sele voltas cada, foram das mais
•v-;disputadas. Marivaldo venceu bem a primeira com a média
\>horária de 115,68 km onde teve dois adversários perigosos
porque suas máquivque só não conseguiram melhor posição
"Moco" e Maneco Comba...nas quebraram: José Carlos Pacce
t*-eau. O tempo de Marivaldo Fernandes foi de 29min5sl/10. A
. -jísegunda prova mostrou o mesmo quadro com os seis compe. siitidores chegando quase todos juntos com pequena diferença
" jode Marivaldo que marcou 29minls3/10 com 115,58 km hora.otíós. Nessa bateria o carioca Sérgio Carvalho, com a máqui-

na 22, "onlortou" duas veies numa volta « oulra ns curva
do Pinhcirlnho, mas foi até o fim com bastante aplausos. A
terceira prova possibilitou maior Interesse porque, apesar do
tor conseguido duas vitórias, Marivaldo Fernandes não tinha
assegurado o primeiro lugar. O número do pontos conqulstado dava também possibilidades a Emerson Fittipaldi. Marlvaldo precisava do, pelo menos, um quarto lugar para laser
20 pontos. Mas no fim chegou cm segundo e ficou com o titulo que o Centauro Motor Clube oforoceu. Terceira bateria.
Outro sucosso. Vitória do José Carlos Paccc na média horaria do 115,42 km cm 2Bmlnls3/10.

CAHAL procuro empregada, para
todo serviço, que aalba ler rareerevsr e oonlnhar — Exlge-ae
ferenolaa e documentos — 37-B5M
entre 3-6 horas. 11701_51
"que
aniPRECISA-SE empregada
ba cozinhar, limpa, educada, que
more perto e que saiba ler e
escrever para casal aem filhos,
Tratar: Leopoldo Mlguez, 8«,¦pto, 1002. __«77 51
EMPHEGADA — Casal estranfeiro sem filhos — procura empregada de responsabilidade p/
lodo serviço, n. SA Ferreira, MO.
Tel: 27-0388. 600 .11

PONTOS
Os sete primeiros colocados cm cada bateria contavam
os pontos na seguinte forma de colocação: primeiro, 12 —
segundo 0 — terceiro 7 — quarto 5 — quinto 3 — sexto 2
sétimo 1 • An final das três provas Marivaldo Fernandes
conseguiu reunir 33 pontos, enquanto que o guanabarino
Bob Sharp ficava com o último lugar com um ponto.
EIS OS RESULTADOS
I.° — 45 — Marivaldo Fernandes — total 33 pontos.
I.° na 1.» prova; l.o na segunda prova e 2.° na última prova.
2.° — 7 — Emerson Fitipaldl — total 23 pontos. 2.° na
primeira prova; 3o na segunda c na terceira provas.
3.0 _ 2 — José Carlos Pacce ("Moco" — total 21 pontos. Não classificado na primeira prova; 2.° na segunda
prova e 1.° na terceira.
4.° — 77 — Wilson Fitipaldi Júnior. Total 15 pontos.
3.° na primeira prova; 5.° na segunda e 4.° na terceira.
5,o _ H _ Antônio Carlos "Cacaio" Matos — Total 8
pontos. Não classificado na primeira prova; 4.° na segunda c 5.° na terceira.
6.° — 9 — Maneco Combacau — Total 7 pontos. 5.° na
primeira prova e sexto nas segunda e terceira provas.
7.0 — 84 — Pedro Vitor Dclamare — Total 5 pontos.
4.° na primeira prova e desistência, por quebra dc câmbio,
nas duas restantes.
8.o _ 12 — Antônio Carlos "Totó" Porto — Total 2
pontos. Não classificado na primeira prova e sétimo nas
segunda e terceira provas.
9.0 _ 43 _ Rafaelle Rosito Neto (Rio Grande do Sul)
Total 2 pontos. Sexto na primeira prova c não classificado nas duas seguintes.
10.° — 110 — Bob Sharp (Guanabara) — Total 1 ponto. Sétimo na primeira prova e não classificado nas duas
restantes.

Vendas da Willys
,-xSÀO PAULO (Sucursal) — A Willys vendeu 3.920 veicu"los
em julho, superando em 18% os resultados do mérs de
2,íuhho, segundo se divulgou ontem. Os números foram re•,'IVelados em nota distribuída pela Divisão de Relações PúVjfclicas, da Willys Overland do Brasil.
O Aero Willys. o Itamarati e o Gordini deram à linha
J„
-,4e automóveis Willys um total de 1.477 unidades, tendo-se
O

registrado um substancial aumento de procura desses carros
nos últimos dias do mês, depois de divulgados os telegramas
sobre o acordo com a Ford, com informações oficiais sobre
a manutenção e continuidade dos veículos da linha Willys.
A Willys vendeu em julho 2.443 utilitários. Coube a
Rural a liderança desta faixa na lirçha Willys, com 1.064
unidades entregues ao público.

Galaxie conhece Belém-Brasília

¦•"SÃO PAULO (Sucursal) — A aventura começou às cinco
-'toras da tarde, em São Paulo, quando a caravana da In-tegração Nacional, liderada por um Galaxie e por uma
--Pick Up Ford F-100, partiu com destino a Belém.
-ri
Vencendo a poeira da Belém-Brasilia e cobrindo uma
^distância superior a 7.000 km entre a ida e volta — para
-conduzir autoridades e representantes da imprensa ao VII
-'^Congresso Brasileiro de Municípios, o Galaxie teve a opor^unidade, nesse primeiro "grande teste", de mostrar sua
'* 'resistência e conforto. Funcionou com absoluta regulari? dade, não apresentando nenhum problema em todo o per'..'-curso. Nos trechos de boa conservação, desenvolvia a ve-

locidade média de 100 km/h, obtendo cerca de 70 a 80 km
nac(ueles de tratamento mais precário.
Embora tenham percorrido cerca de 4.000 km de esIradas não pavimentadas, a viagem inteira decorreu em
"brancas nuvens".
Quatro pessoas e considerável número de bagagem
constituíram a carga do Galaxie nessa sua primeira aventura e, segundo, o sr. José do Vale Pereira, presidente da
Associação Paulista de Municípios, e de representantes de
São Paulo no conclave, "nunca nenhum automóvel ofereceu tanto conforto e segurança como o nosso Galaxie brasileiro" .

SILVERTONE (Inglaterra), (API-CM) — Bob Anderson,
piloto britânico, de 30 anos de idade, morreu ontem num
^hospital 4 horas depois de ter colidido durante os treinamentos preliminares para o Grande Prêmio Automobilístico canadense da próxima semana. Estava testando uma

r>

JIÜíCA TUFÃO 64 — Vende-se
")Bt
ótimo estado. Telefone ....
M153 — Niterói.

DKW, Rural, Gordini, Simca, Karman-Ghia — compro,
mesmo precisando de consertos, vou a domicílio e pago
ã vista, é só telefonar: ....
29-1738 — IVAN. 74555 64

AERO WILLYS
>DKW-VEMAG

AERO WILLYS — Compro,
mesmo precisando de consertos. vou a domicilio e pago

MWJMAG- NOVOS OU g**^**^
JJSADOS — Anles de comJW ou taxar é de seu
Interesse visitar a GÁVEA
S/A — Rua São Clemente,
ü\ _ Te!. 46-1414 QUE TROCA E FINANCIA
21972

64

DAUPHINE
DAUPHINE — Compro, mesmo precisando de consertos,
vou a domicilio e pago imediatamente a dinheiro, é só
tel.: 29-1738 — IVAN.

PROFESSORES
DJGIÍIS INTENSÍSSIMO — Pro.
fessóres americanos. Hapldisslipos métodos <iudio visuais — Cur'EOTtoosevelt
— Ken. Dantas, 117/
«05. Tel.: 52-9649 — Alemão,
rÇftncês. Taqulgrafla Inglesa.
íftOFESSôRA de Espanhol dá
SUlas a domicilio: conversação,
¦ gramática, Art. 99. Fone: 38-4578.
XMJNOS s/ base — Admissão
especializado — Ginásio — AuIas diárias — mensalidades módicas. Infs. 47-73S7.

851 J!7
MATEMÁTICA — Revisão
íi p i d a, visando aprovação
Ginásio, Cientifico e Vestimilar. Professor miiitar, lonijfà' experiência. Tel. 46-5667.

rfiANÇAIS — Viagens — Vestjbular — Escolares s média —
Prof. HENRI. Parisiense lecinj»af.'em casa do aluno 7.. Sul —
Fone 57-867:').
universal de
VfOLAO método
<&fras somente crianças c senhorçs, 4 aulas ao mês NCrS 20,(1(1
sfem taxas Av. Copacabana, 943
qp.. 401 Tel.: 36-7724.
MANICURE pedicure em in auIas prontas trabalhando, papam
sSjftnas NCrS 30 todo cursn. Av.
Cqpacabana, 945-401 — 36-7724.

ESCOLA de Eletricidade e
Radiotelegrafia — Curso dc
í&flio para operadores e técuicos. — Exame no Departamento de Correios e Telegfàfos. — Rua Visconde de
Abarté n.° 104, Vila IsaAel.
Profcpíor Júlio E. Trindade.
ppRTUGUÊS Iiieiês c Materna-

(ba — Prparaçflo intensiva para exan-.es e todo^ os fins. Tel.'
SR-3892 — Copacabana.

APRENDA piano de ouvido —
Pianista do "Iate Clube" Américo Cerqueira, ensina no meritmos
os
todos
lhor estilo
(qualquer idade). Atende a do—
45-3123.
Res. Fia.: tel.:
micilio
— à noite 46-8100.
AULAS DE INGLÊS — Professores americanos, muita conversação e audio-visual. Mensalidade NCrS 20,00 — Não pasa matricula. Copacabana — Av. N.
S. de Cop., 731, 2." andar. Leblon. Rua Dias Ferreira, 45, ap.
202.
TAQUIGRAFIA — Método
Marti, atualizado e modernizado — 25 aulas incluindo
velocidade e diploma. Infs.:
I
46-8855.
TORTUGUÊS — Atualização. Redação própria. Ginásio — Infs. 46-8855.
INGLÊS — Estudante universitário, diplomado
pela Cultura
Inglesa, prepara para qualquer
lim. Tel. 47-4825. 74085 87
DESCRITIVA siriH NCrS fi.00 .

OFERECEMOS ótimas copelrasbabás c arrumadelrs com boas
referencias c documentos. Telefone 52-4604.
OFERECE-SE cozinheira forno
íogSo, pernambucana. Ref. 11
anos. Minha filha 16 anos. babâ. Tratar 42-3935,.
OFERECE-SE 2 empregadas com
33 e 34 anos. Somos primas. Cozinhar trivial. Forno. Entramos
hoje. Tel.: 42-3935.
OFERECE-SE 2 cozinheira trlvlal fino a outra todo serviço.
Temos 31 e 32 anos. Tratar urgente 42-3935.
GOVERNANTA oferece-se catarinense^prd. 80 mil. Minha irmft
coilnha»trivial 60 mil. Tratar
Tel.: 42-3935.
OFERECE-SE 3 moças checadas
de Santa Maria Sul. Temos ?7,
29, 31 anos. Babá, coperar, cozinhar trivial. Tel.: 42-3935.

ARRUM.-COPEIRAS

53

—
COPEIRA-ARRUMADEIRA
Precisa-se com prática, rcfer6nPacias, dormindo no emprego.
ga-se multo bem. Tel. 36-2103 —
11730 53
COPACABANA.
copciro de
RAPÁY~português
Embaixada. Desejo família Bracopeiro alfaiate
sil: trabalho,
etc. Referencias, tel.: 56-0117.

AMAS-GOVERNANT.

54

BABA — Precisa-se para tomar
conta de um bebo de 1 ano,
com todos documentos, e referéncias recentes, no mínimo, 1
ano. Ordenado NCrí 90,00. Idade no mínimo 30 anos. Telefo54
ne 46-2885.
759
BABA — Procura-se coin documentos e referências para dois
Paga-se muito bem,
meninos.
Av. Atlântica, 2856 ap. 1203.

Modernos hospitais alemãos, com Instalações funcionais
e Inovações
que
abreviam a nsslstencla mécausaram
dlco-cirúrRlca,
ótima imprcssSo no diretorgeral do Saúde da Policia
Militar da Guannbarn, cel.
Terra,
dr. José Barreiros
que acaba de voltar da Europa. Também visitou hosFrança,
na Itália,
pitais
Portugal, EspDnha c Inglnterra, mas os da Alemanha
íoram os mais apreciados.
Em hospital próximo a
Franckíurt, o dr. Barreiros
Terra viu sala de cirurgia
inédita, com apenas a mesa
de operação. A medida que
o cirurgião vá precisando,
o
instrumental, anestesia
acessórios para a intervenautomáticadescem
ção
mente do teto. Tubos de vácuo em todo o prédio facllitam o transporte dc medicamentos c refeições hs enformadas, com economia do
tempo o energia. A 30/50
krn/h,
os transportadores
pneumáticos também levam
cirúrgicos e
instrumentos
objetos pequenos a outras
dependências.
Animado com as obsorvações de sua viagem,
o
diretor-geral dc Saúde da
PM disse ao CORREIO DA
MANHA
que, na medida
do possível, dependendo dos
recursos financeiros, pretende dotar o hospital da
corporação dos melhoramentos que viu nos curopeus.

MAT. CONSTRUÇÃO
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PISOS - REVESTIMENTOS

Pedras coloridas, azulejos e ceramtca, tijolos aparentes, tljolões,
ladrllhos de mármore, msrcoplso.
Venda e colocação — ARENITO
LTDA., Rua Sio Clemente. 164 —
Tel. 46-7431. 10999 7í

MAQ. DIVERSAS

GELADEIRAS
e CONSERTOS de
PINTURA
geladeiras, míiq. de lavar. Técnico estrangeiro. Honestidade e
garantia — Tel.: 47-2127.

GELADEIRAS — Conserto todos
os tipos e marcas. Troco motor
e gáa. Vou na residência. Tel.
32-4230.

COMPRE NOVA — Brástemp 8 pés, 5 anos garantia.
Inicial 250 mais 4 de 70 —
Preço total, 530. Av. Copacabana, 99, ou pedido pelo
telefone 37-1331.

AR REFRIGERADO — Conserto
e faço conservação. Serlimpo
•rico garantido, pintura de gela4209 59
deíra. Tel.: 52-4230.

GELADEIRA — Maquina lavar.
Conserlo na sua casa no mesmo
dia — RUDOLT — Tel.: 26-2254
ou 26-0346.

OFICINA Admirai Philco!

BENDIX
Brastemp — Westinghouse
Kelvinator — Ge — Thor e Eassy
DI

LAVAR)

TÉCNICO ALEMÃO

Chamar Sr. ALEXANDRE — Enjr"

(Tel.: 32-9047 e 32-9878)
207 59

= - o-

ATENÇÃO —
conserto, reforma
Técnico europeu,
tis. Tel: 37-5774.

Geladeira,
e pintura.
orç. grá25791 59

VENDO GelomaUc Retillnea 9.8
pés NCrS 100,00 Tel.: J6-8375.
39
762

GELADEIRA E AR COND.

Conserto e pintura de qualquer
marca no local, c/ garantia. Nao
cobro visita. 27-7589 — ANTÔNIO.
89
22803

TÉCNICO ALEMÃO

Sr. FRANTZ — Tel. 34-9131 —
Conserto e pintura de geladeira.
Serviço garantido. 79S0 59

MAQUINA DE
luxo Economat,
ra ocasISo NCr*
mlngos Ferreira
49 Cop.

LAVAR Bendlx
nova verdadei220.00 Rua Don<> 187 apto. 37 74092 88

"BRILHANTES

Acadêmico enTel.: 36-0712.

Taquigrafia e Dadilografia
Turmas de aprendizado em
qualquer dia e hora, e aperfeiçoamento para qualquer
método, nas velocidades de
20 até 140 ppm. Estamos preparando taquífrrafos ao Cone.
da AL de São Paulo. CENTRO TAQUIGRAFlCO BRAS1XEIRO — PRAÇA FLORIANO. 55, 12." (CINELANDIA)— Telefones 52-2972 e
52-0618.
21997 87

J. K.
JK 67 — Zero km — Pronta
entrega, em todas as cores,
financiado em 24 meses. —
Aceitamos troca. Ainda tabela antiga — 57-8058 — Sr.
SILVA.

KOMBI

VENDO — 2 camas solt. c/ col- TAPETES PERSAS fam. estrang.
Chlpandale retira-se pais vende Também ar
chão molas. Estilo
patinado em cinza. P. Botafogo, refr. GE, tocadlsco portátil, ferro autom., rádio trans.. máq.
430, apt. 301 — Fone 46-1021.
ei. port. Vigorem, copos
ATENÇÃO — Móveis de jaca- costura
cristal. Tel. 25-5070.
randá diretos da fábrica, estilo e pratQB
PLYMOUTH
Colonial Brasileiro, Luiz XVI, DESENHO DE PAREDE —
espanhol, cadeira medalhão com Lavável — Diversos motivos.
palhinha indiana por 68 mil, e Damos referências. Para su—
PLYMOUTH 56
Mec, 6 banco de igreja. 230 mil, arca
150 gestões e orçamentos cônsulc. Belveder., complctamen- 160 mil, biombo 3 partes,
mesa holandesa, mesa re- te nossa EQUIPE. Domingos
te original. Vendo ou troco mil,
donda de abrir, sofás, recamier, Ferreira, 41-A, loja. 57-6600,
por igual de 58|60. Visconde cadeira mineirinha, cômoda ma- 57-0523 e 36-5161,
de Pirajá, 395.
Arcas de
ciça em vinha tico.
DE GELADEIRA —
todo tamanho cm jacarandá ou PINTURA de lavar, pintura Dudecapê — Tudo pronta entre- Máquina
co. laqueação de móveis, decaga. Aceitamos encomendas. Te- pê e patinado Sr. FRANCISCO
mos desenhos de parede. Aberto _
Tel. 36-3619.
VOLKSWAGEN
atí 21 horas. Fábrica «m Petró'polis. MOVEIS PFEIFFER —
141 —
Cameron,
Rua Tomaz
Hlo: Hua Donringos Ferreira, n."
Honestidade e perfeição. Tel.
83
VOLKSWAGEN — Compro, 41-A.
22804
JÍ-«460, JOSÉ FRANCISCO.
mesmo precisando de conser19556 83

tos, vou a domicilio e pago
imediatamente a dinheiro, é
só tel.: 29-1738 — IVAN.

INSTRUM. DE MÚSICA
CASA MILLAN PIANOS, nacianfnais, estrangeiros, cauda, armS
rio 10 anos de garantia, a prazo
sem juros. Ouvidor, 130, 2." andar.
VIOLINO p/ concertista vendo
Collin Mezizin Fils. Premiado
Exposição Universal 1.900 — Paris. P. Potafogo, 430 apto. 301 —
Fone 46-1021.
PIANOS ESTRANGEIROS c Nacionais Novos — Cosa especial!zada vendo Instrumentos de alta
classe, beleza e sonoridade. Rua
Santa Sofia 54 Saens Pena.

COMPRO 1 PIANO
TIJIH
ÂyiCTA

TCI
ll.L,

/K.113A
l I JU
tJ
19625 75

A CASA GARSON acaba de
receber da Alemanha pianos
l!4 cauda C. Bechstein, importamos também August
Forster. Modelos de armário
e apartamento Essenfelder,
Brasil, Fritz, Dobbert. — O
melhor «preço à vista ou a
longo prazo sem juros. Recebemos o seu piano usado como parte de pagamento. —.
CASA GARSON: Uruguaiana. 105; Uruguaiana, 5; Ouvidor, 137; C. Bonfim, 377;
Raimundo Correia, 19; Vise.
Pirajá, 4.
75
78970

PERSIANAS POLKRIS
TEL: 45-1513

RcforTécnicos portuguêps.
a^tlcorrortva.
mas c/ cintura
Troca, cordas, cadarços, correias
e cabos em guilhotina. Orç. nf
comp^
16119 83

MÓVEIS
DE JACARANDÁ
MENDES
MARCENEIRO TEM:

Estantes Império — Estantes modernas em vários desenhos. Cômoda — Secretaria — Estante conjugado.
Modelo Dona Maria l.a. Escrivaninha em estilo Império.
Cômoda baú com tampo e
dois gavetões. Mesas colonial
espanhol, redonda. Camas
Luiz XVI. Camas Dona Maria I. Escobelos forrados a
A CASA MOTTA PIANOS, eu- feltro. CHAISE-LONG moropeus, novos, Welmar, Petrof,
cauda e armário, a prazo menor dêlo Dona Maria I. Mesas de
canto 3 tampos, redonda. —
preço. 2 Dezembro, 112, Catete.
Fará pronta entrega. Aceitamos encomendas para armarios e estantes. — R. Leite
de Abreu, 15. Tel.; 38-5504.
Muda da Tljuca — A presença deste anúncio tem 10%
de desconto.
22355 83

HIPOTECAS E DINH.
DINHEIRO — Emprestamos em
operações rápidas de 5 a 200 milhões soh garantia de imóveis,
na Guanabara e adjacências. —
Trazer escritura. Rua México n.°
41 — sala 506.

ACIMA DE NCrS 1.000,00.
empresto sob hipotecas de
prédios e apts. Tratar Pça.
Saenz Pefia, 55, si 305 — Tel.
54-1435. Sr. Joaquim.

DE 3 A 100 MILHÕES
Emprestamos sob hipoteca ou
retrovenda de imóveis. Solução
em 46 horas. Adtentamos para
As melhores taxas.
certidões.
Rua Alcindo
Trazer escritura.
Guanabara nP 24 — 7? andar —
safa 714 — tel. 32-9102.
27513 92

A JUROS — Empresto de 2
milhões até 30 milhões sob
hipotecas de prédios e apts.
Tel, 23-3870. Sr. MORAES.
Sócio — 30 — 40 mil para produzir 50.000 espigas milho verHe por dia e ganhar 1 mil por
dia! FRANCISCO — 42-5910 —
Av. 13 Maio, 44, s| 1204.

DEDETIZIIÇÍ.0

BARATAS -PULGAS
MOSCAS - TRAÇAS - CUPIM • RATOS

_

C. V. DE INDÚSTRIAS E
CASAS COMERCIAIS 90
BOUTIOJOE — Copacabana,
ótimo ponto, bem instalada.
Vende-se. 6 milhões à trisaa
e 24 prestações de 250,00 —
36-0518.

76

OURO E JÓIAS

CAUTELAS
Jóias antigas modernas brllhantes ouro pratarias, negócio honesto. Atendo domicilio. Av. Rio
Brsnco. 185, ssla 403. F. 52-5782.
27672 78

Compro. Preferência negócio de vulto. Atendo a do
micilio. Pago o real valor atual.
RUA ÜRUGUAIANA, 86 - 7.» AND. - S/703
TEL.: 43-2312. ESQUINA DE OUVIDOR

17246 71

MÉDICOS

PARA PESSOAS IDOSAS
Clínica FREI FABIANO — TEL.: 54-3707

RUA CONDE DE BONFIM, 497
REPOUSO — ARTERIOESCLEROSE — RECUPERAÇÃO
Dlreclo: Drs.: HOMERO GRAÇA e GUENTOER JEN8EN
25774

MÓVEIS - DECORAÇÕES

SUPER SYNTEKO

KOMBI — Compro, mesmo
precisando de consertos, vou
a domicílio e pago imediatamente a dinheiro. — Só telefonar: 29-1738 — IVAN.

FÁTIMA (FP-CM) — ÍH«
cerrou-se em Fátima o Congresso Mariano, que havia
começado a 9 do corrente.
Após a loltura da homília
do legado pontifício, carCerejeira,
dcal Gonçalves
foram proclamadas as conclusões desta reunião, resumidas nos seguintes pontos:
— As Intervenções ria
Virgem Maria devem ser
situadas no plano geral do
Mistério da Salvação.
de
— Essa maneira
contemplar a doutrina da
Igreja católica sobre as
apartlções da Virgem corresponde aos ensinamentos do
Concilio Vaticano II e do
Ecumenismo..
— As aparições Marlals
manifestam, claramente, a
maternidade Espiritual de
Maria sobre a Igreja. — As aparições da Virconduzem a uma
gem
compreensão mais perfeita
do Mistério da Salvação como se manifesta na Liturgia
e nos induzem ao conhecimento sacramentai da mada
espiritual
ternidade
Igreja.
— Os santuários erigidos em honra dc Maria entram no campo da obra
pastoral genérica da Igreja,
eis que constituem lugares
providencialmentc escolhidos com vistas a uma catea todos,
quese adaptada
mesmo aos pobres e humildes, posto que, por elos, o
espirito dc oração se renòva e também porque favorecém uma prática mais intensa da vida sacramentai
especialmente na que concerne a eucaristia e a penltência.

JÓIAS E CAUTELAS"

C. BONFIM

R.

SIMCA

comprovada, snInternacional
internacional
cozinha
hendn
»n se apreFavor
bem.
multo
sentar quem tiver Ótimas refeexperiência.
e sólida
rênclas
Apresentnr-se a Avenida AtlAntica 1536 — pari. 702 — Tel.:
57-1478.

(AR COND., MAO

máquina recondicionada Dará o seu carro Brabham-Climax, f|l quando o veiculo fugiu da pista e bateu contra
uma parede de concreto.
Com a morte de Bob, são 11 os pilotos que já morreram este ano nas pistas de corrida.

52

COZINHEIRAS

FAMÍLIA americana precisa
cozinheira trivial fino. Nio
lava nem passa. Ord. Inicial
NCr$ 130,00. Exigcm-se referénclag de 1 ano. — Tratar
Av. Bartolomeu Mltre, 119,
apto. 101, Leblon — Telefone «7-1153. r808 82
PEQUENA família procura cm- PRECISA-SE empregada para
cozinhar e arrumar. Paga-se
preRnda que saiba cozinhar bem.
bem. Rua Barflo da Torre, 231,
Nilo lava, nem paasa, Pede-se
apto. 301, fundos. Tel. 27-9029.
carl. e refs. Pompeu Loureiro,
52
120. Apto. 801, Ccya. Tel. 30-16BB.
SOr
899JSI
COZINHEIRA trivial fino c
EMPREGADA — Preciso lodo variado. Procura-se para penua Pom- quena família -dt trato. Doreervico 2 pessoas,
peu Loureiro, 12(1 apt. 101. Co- mev no empreso. Nio lava —
pacabana.
Paga-se NCrS 130,00. — Av.
Copacabana, 252, apt. 201. —
EMORFGADA - Dt H< 15 hs.
Tel. 37-4790.
45.000,00. R. Leopoldo Miguel.
IM — apt. .102.
OFERECE-SE uma cozinheira de
MANICURE pedlcurc om 10 nu- forno e fogão. Tel.: 48-9280.
jas prontas trabalhando, pagam OFERECEMOS ótimas cozinheiapenps NCrS 30,00 todo curso.
ras de todas as categorias com
Av. Copacabana 945-401. 36-7724, boas referências e documentos.
experiência
Telefone 82-4004.
PHECISA-SÊ com

CONSERTO DE GELADEIRAS

Morreu Anderson

PHBCfflA-St! •mprcsada coilnhando bam, o| referencias
B. Vi!?.
todo serviço da 3
va Lacerda H-103 Botafogo, tel.
JS.8B71.
761 SI

Congresso
Mariano
termina

Hospital da
PM imitará
os europeus

ISOMASEI
«a tu

sioiCTe t «BNtjum

47-1733

llffllllllll»^

LAQUEAÇÃO DE MÓVEIS
Sr.

DECAPÉ e PATINADO
FRANCISCO - Tel. 36-3619
83
3899

ARMÁRIOS EMBUTIDOS

sob
executo
Fecho varanda,
medida. Fábrica própria. Tel.:
POR49-1791, «r. FERNANDES
TUGUfcS.
931 83

SUPER SYNTEKO
CAIAFATE

Aplico o legitimo sueco c/ garantla de 5 anos ou só raspa-se.
Vulcapiso e pollmento de mármores. Dou refer. Orç. e DDT
grátis, facilito s/ aumento. 57-4647
— AZEVEDO, 26209 83

LUSTRADOR E PINTOR

Faço qualquer cór em móveis
e pinto aptos, a domicílio. Tel.
49-1791 - Sr. BRAGA PORTU83
GUÈS.
932

LUSTRADOR

Serviço de móveis em geral e
mudança de côr. 49-8530. SILVA.
10400 83

ESTOFADOR

URGENTE, vende-se mesa redonda elástica 6 cadeiras mogno.
2 mesinhas estilo lado sofá —
mesa centro c| mármore — geladeira 9 pis cama casal marqufsa. Conselheiro Lafaiete 94401. fone 27-9835.
SUPER SINTEKO ou raspagem
a máquina para cera, serviços
garantidos. Tels. 45-5802 e 47-9325
— Sr. MANOEL.
casal,
quarto,
MOBÍLIA para
ótima. Vende-se urgente — Fone
57-0884.
769B2 83
C0N9ERTEX — Persiana e veneziana, realmente consertamos
Av. Rio Branco
mais barato.
n.° 185, sala 602. Tel. 52-1922, recados: Sr. MARTINS,

Projetos e planejamentos

Para decorações e Instalações
de residências, boutlques, escrltórloa e consultórios — NAYDE
CALASANS. Tel. 36-5500. 3913 83

Pinturas Reformas

FABRICA DECORET — Moveis clássicos em jacarandá
e vinhático. Preços excepcionais. Mês de aniversário —
Descontos, à vista, de 15%.
Facilitado sem aumento. —
Vendas e exposição à Rua
Mena Barreto, 148 — Botafogo — Tel.: 26-7437 — Fáfartea R. Adir, 38 — Caxias.
VENDO 2 poltronas, soíá, colcháo molas, estrados, persianas,
guarda-vestido de casal um 60,
120, e outro 80, mais coisas telefonar aó depois das 10 horas:
57-3136. Só depois das 9 hora»,

MÓVEIS
DE JACARANDÁ
MENDES
MARCENEIRO TEM:

Arca de Jacarandá Imperio, modelo do século XVII
e arca Renascença, também
do século XVII.
RUA DA PASSAGEM, 60-D
Arcas de 1,00 e 2.00m
83
4164
Mesas redondas de l,00m a
1,20
m.
CAPAS
Mesas Holandesas.
Rei das Capas
para móveis
Arcas com Vitrinas.
estofados. Tel. 25-5139. 21977 83
Cadeiras medalhão.
Cadeiras Minelrinhas.
Canapés de 2 e 3 lugares.
Marquisete com palhinha.
Camas Marquesa.
Mesinhas de centro em
mármore.
Mesa Console.
Estantes modernas em cavlúna ou jacarandá. Mesa seLavam-se tapetes orien- cretarla estilo Da. Maria I e
tais e nacionais, com esmero consolinhos.
Armários de Aço Fiel têm
e perfeição.
todos oê tamanhos, preço de
BAZAR DE STAMBUL
fábrica. R. Leite de Abreu,
15-A. — Tel.: 38-5504. Muda
Av. Rio Branco, 245
da Tijuca — A presença dêsTel.: 22-4976
te anúncio tem 10% de des78979 83 conto. 22354 83

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
TEL.: 46-1950

LAVAGEM
DE TAPETES

Forrações e capas com referên-

PERSIANAS - REFORMAS EM GERAL

ESTOFADOR - 28-3795

Troca dc cordas, Cadarços, Perilhas, Paradas c/ giratório».
Pinturas a máquinas modernas. Troca-se correias e molas em
Venezianas ou Persianas de enrolar, de madeira; cabos de aço, etc.
Orçamentos sem compromisso. Tels. 52-7841, 52-4340 c 52-8993 —
Dona Anna. Especialista em venezianas de madeira de enrolar.
83
11699

Cias. G. MEDEIROS. Tel. 27-7759.
83
7961
Serv. fino, confecção, cortinas,
c.ipas p/ estofos. Facilito. SA83
RAIVA.
7932

ESTOFADOR À PRAZO

2, 4, 6 paffto. reformo capas, sofi, sumier etc. Tel. 23-2577 —
Sr. ALMIR. 29579 83

TAPETES FICAM
NOVOS
Tinturaria "METRO" dos
tapetes lava, tinge, reforma,
dedeüza e engoma. — Orçamentos sem compromisso. —
Tel.: 27-3480. Rua Naso. Silva, 86, casa 2, Ipanema. —
Filiais: Laranjeiras, Jardim
Botânico. — Compro tapetes
persas asados,
11622 83

PERSIANAS PRESIDENTE
CONSERTOS
Corda, cadarço, guilhotinas.
Correias, cabo de aço etc.
Firma 100% especializada, com mais de 20 anos de
experiência.
Tels.: 57-3695 c 52-1106. Facilitamos pagamento.
83
4143

NO ASSENTO OU NO ENCOSTO;
USE SOMENTE PALHINHA ROSCO
NCrj 5, — p/Ke + impostos). ROSCO S/A — Roa Alexandra
Palhinha, p/feadetra a partir de NCr$ 1, — o chicote (sal a
29422
Maekenzic 54 fds. GB.
81
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NUMEROSO O CAMPO DO DUQUE DE CAXIAS
MOSAICO
A «lécinin de Fiapo
A vitória de Fiapo no dominpo /oi a díclma de sua com. panha o a «ofnmda tio GP Dr. Fronün, O /llho de âfioolloio
Tall o Platina oorad-ceu ao falo de o ttrtm deixado na co,. cheira na tarde do GP Brasil o voltou domingo em grande
forma, superando teus problemas com a» vias respiratórias,
para ganhar com autoridade, no tempo apenas regular rie
HDít/S os 2.400 metros.
O segundo lugar de Coda/ar, já com oito anos, moitra
_
como anda ruim a cavalhada da primeira turma na Gávia.
O parethelro do Stud Paula Machado atropelou com Ímpeto
no /lnal, ficando a pouco mal» de um corpo do ganhador.
Charnot, campeio da pista de areia, /oi terceiro mesmo na
prama, enquanto JVeleu fracassava, talvez sentindo a aventura no pantanal do GP Brasil.

D'Arc venceu
A melhor proua da semana que pastou, em Cidade Jardim,
.o Prêmio 11 do Agosto, /ot disputado na tardo do sdbado a
tcuo por voncodor o caualo D'Arc. Acompanhou o traln do
..(ialarin e, na altura dos 800 metros, dominou o ponteiro e ndo
mais se deixou alcançar, ganhando por tidrioj corpos, /Icando om segundo. Llghtfoot, seguido de Tio Arabw e Guandu.
, Antes do páreo, D'Arc derrotou o toquei A. Masso no canter.
onteu na cerca e voltou sôilnho para o paddock. Apesar
disso, venceu a carreira o em tempo ótimo: 125til/10 para os
2.000 metros, na pista de areia, tempo Inferior apenas 8/10
do recorde de Gastdo,
O mouimento do apostas nos noue páreos de sdbado em
Cidade Jardim alcançou a quantia de NCr% 837.822,00. As
demais proras foram ganhas por Savary, Brise Matinale, La
Ficstn, Kripo, Irany, Expansüo, Kardo e Darica.
No domingo, com apostas atingindo a NCr. 437.488,50, ot
ganhadores do htpódromo paulistano /oram JTedra, Louelace,
,,1/sman, (sob a montaria do Kichlro Nakagami, que astim
oi)!eue sua tegunda vitória em Cidade Jardim), Vlua Mulata,
..Estreta, Spetlbound, ülan e Montconlx.

CC uruguaia dá exemplo
A Comissão de Corridas do Jockey Club de Montevidéu
suspendeu por 2 anos, com prolbiçdo de entrada no hipojfromo, o treinador Francisco S. Bentos, por hauer dopado
o cavalo Negro Armando. E deverá pagar ainda uma multa
de 10.000 pesos. O animai nio poderá correr por 90 dias.
E deu outros exempioj a CC uruguaia: suspendeu o jóquei
Antônio Teixeira por 12 reuniões, porque ndo disputou com
'd
animal Do Prtmera; multou em 3.000 pesos o treinador
Ki-arlldo Sosa, porque ndo achou satisfatórias suas explica(•<>"• sfibre o mesmo caso; e suspendeu por 2 meses o aprendiz Luis Tcehera, por imperida, da qual resultou umtt tri.rfillce rodada.

Fnyencc teria sido dopada
Exames feitos no laboratório do Serviço de Repressão
ao Dopping do Jockey Club de Sdo Paulo acusaram dopplng
do égua Fayence, na corrida em que derrotou Evanescente,
-««dra, Fanclulla, Fabuttsta e outras, no dia 29 de
julho «iltimo. O treinador Andrts Mollna /oi convocado pela Comissão de Turfe, par assistir o exame da contraprova c<o
material colhido, isto exame deveria ter sido realizado na
"semana
passada, mns os proprietários da égua, os Haras
£rpedictus e São José, pediram o adiamento por 48 horas c
pretendem dar toda a ssistíncia ao treinador Moltna.

Morreu o dono de Duraque
Na manha de ontem, faleceu o tr. Gabriel Honuy, proprletdrio do cavalo Duraque, vencedor do Ultimo GB Brasil,
seu enterro terd realizado na manha de hoje, às 9 horas,
no cemitério de Sáo Joáo Batista.
A morte do velho Gabriel, aos 73 anot, trouxe uma nota
triste ao melo tur/fstlco, onde era pessoa das mais queridas.
7íá algumas semanas, já se encontrava doente. Foi mesmo da
casa do saúde, onde so encontrava, que soube da vitória do
sou cavalo sobro o argentino Taglimcnto. Seu desapareHmento causou grande pesar náo apenas d família, mas aos
seus Inúmeros amigos, e deixa uma lacuna no turfe, em que
aparecia como proprietário dos mais dignos e do grande coracao.

INSCRIÇÕES PARA
AS CORRIDAS DE
SÁBADO E DOMINGO
SÁBADO
1) — 1.400 — NCr$ 2.000.00
Evocação 56, Faraína 56,
Mellbea 56, Quedulcc 56, Karnjaná 56 e Amoreira 56.
2) _ 1.200 — NCr$ 1.600,00
Don Risco 57, Dr. Didi 57,
Thorium 57,
57,
Allegretto
Falgamar
57 e
57,
Zaun
-Town 57.
3) — Grama — 1.500 —
NCr$ 2.000,00 — Cupido 56,
Hanói 56, Happy Aulunvn 56,
. Afoito 56, Fabico (cx-Maruco) 56, Nargel 56, Facho 56
e Iatagan 56.
4) — (Grama) — 1.400 —
NCr$ 1.600,00 — Negroman•-cie 57, Adatls 57, Laura 53.
Arbelc 57, Gueba 57, Gateza
57, Tabaúna 57, Galopade 57
'
e Tulinha 57.
5) — (Grama) — 1.500 —
2.000,00 — Alba-Iúlla
NCr$
56, Tulinha 56,
Réplica 56,
56,
Françoise 56, Algaroba
Urajana 56, Urmcha 56, Ex'«'clusiva
56 e Repetida 56.
6) — (Grama) — 1.000 —
NCr$ 2.000,00 — Toscana 57,
Albarelle 57, Todja 57, Luana
57, Lulu Belle 57, Saraja 57,
"Pilhada
57, Cara Mia 57, Happy Climax 57, Liane 57 e Talon-Nierj 57.
. 7) — (Grama) — 1.000 - NCr$ 2.000.00 — Estratégia
'57,
".57, Holywell 57, Maria Liza
Socila 57, Angana 57, Jas¦ ma 57, Farlady 57, Boccia 57,
57
e
Diffah 57, Mascotita
Quartinha 57.
, 8) — 1.400 — NCr$ 2.000.00
Oracle 56, Answer 56, Mi56,
íalah 56, San
Quentin
Quickmatch 56, Auburn 56,
^-Ucrlgo' 56, Urmarino 56, Gainly 56, Urbelo 56 e Asterix 56.
9) — 1.200 — NCr$ 1.600,00
t«— Guarapari 53, Belingueville 57, Nogueira 57, Que Cias.
se 57, Belfiore 57, Geda 57,
Flora Mascarada 57, Que Lin.
da 57. Blue Signal 57 e Ledermaus.
DOMINGO
'

1) — 1.4O0 — NCr$ 1.200.00
Diorling 53, Munieção 58,

Fração 58, Neidoca 57, Quânia 58, True Vamp 57, Vestal
Girl 57 e Samotrácia 55.
2) — 1.400 — NCr$ 1.200,00
Realve 57, Catatau 58, Cavinho 57, Light-Já 57, Dr. Osmane 58, Molicho 53, Hal-Astro 57, Sotero 57 e Di 58.
3) — 1.500 — NCr$ 2.000,00
Suez 56, Mônaco 56, Ibernon 56, Hálimo 56, Cuentero
56, Reverso 56 e índigo 56.
41 — 1.300 — NCr$ 1.200,00
Manda-Chuva 57, Passista
57, Retrospec 56, Cuore 58,
White Kargo 56, Dinheirinho
58, Fuço 56, Hal-Só 55, HalBáltico 56, Morubixaba 58 e
Rio Negro 57.
5) — Grande Prêmio Duque de Caxias — 2.000 —
NCr$ 5.000,00 — Onira 60,
Lady Godiva 58, Rubònia 60,
Old Flame 60, Starlta 60, La
Guardiã 60, Clair de Lune 61,
Granfina 58, Freeness 60, Olalá 58, Tabarana 58 e Edição
61.
6) — 1.300 — NCr$ 1.200,00
Datavênia 56, Sheet 56,
Quala 56, Loirita 56, Octava
53, Bertic 54, Town Guarda
56, Ortiga 57, Delia 56, BadGirl 55 e Floreira 56.
7) — 1.400 — NCr$ 1.600,00
Guepardo 57, Turno-Scverin 57, Allez 57, Laramie 57,
Coq D'Or 57, Violento 57, Nastro 57, Don Rebimba 57, Gerânio 57, Rock-Gin 57, El Zig
57 e Good Looeking 57.
8) — 1.000 — NCr$ 1.600,00
Scorpion 57, Diablnho 57,
Hadjy 57, Birbante 57, Aliate
57, Xirol 57, Armorial 57, Chepiá 57, El Carijó 57, Talismã
57, Dúnhill 57, Giron e Farlod
57.
9) — (Areia) — 1.200 —
NCr$ 1.200,00 — Aymoré 56,
Medrar 56, Dandi 56, Salvatore 56, Don Bolonha 56, Taiamá 56, Fistor 56, Pertinaz 56,
Natal 56, Handinha 54 e Kiriaki 54.

Conselho
antecipa
clássico
At resoluções do Conselho
Técnico e da Comlss&o de
Jockey Club
Corridas do
Brasileiro, em suas reuniões
de ontem, foram as que se
seguem:
a) — Antecipar para o dia
15 de novembro do ano em
curso a realiiaç&o do Grande Prêmio Llneo de Paula
Machado, em 2.000 metros,
com o prêmio de
NCr» 20.000,00, e aberto a
animais nacionais de 3 anos,
programo para o dia 10;
b) — Marcar a realização
Exposição de produtos
da
nacionais de 2 anos para a
de noprimeira quinada
vembro, em dia a ser determinado com a devida ante.
cedência;
c) — Elaborar normas pa.
ra a aquisição de produtos
de 2 anos, mediante flnanclamentos;
d) — Suprir os parágrafos
1.° e 2.° do artigo 122 do Código de Corridas.
RESOLUÇÕES DA
COMISSÃO DE CORRIDAS
a) — Destinar um páreo
da corrida do dia 26 ou 27
do corrente para aprendizes
de 2a., 3a. e 4n. categorias;
b) — Suspender, por Infração do artigo 160 do Código de Corridas (prejudicar
os competidores),
a partir
do dia 18 do corrente, os seguintes profissionais:
José Queiroz (Quarentena
e Oalapa) até o dia 27 do
Júlio Reis
mês em curso,
(Iná) até o dia 26, José Santos
(Que Classe), Haroldo
Vasconcellc6 (Candy Queen)
e Edson
Marinho (Gorja)
até o dia 20;
c) — Multar, por infração
do artigo 163, do Código de
Corridas (desvio de linha) os
seguintes profissionais:
Oraci Cardoso (Suvenir) e
Jorge Gil (Lucky) em ....
NCr» 10,00 e Manoel B. SUA.va (Mambrum), Carlos
Bouza (Feiticeiro), Adalton
Santos (Fuço) e Rangel Carmo (Pertinaz) em NCr» 5,00;
d) — Multar, por infração
do parágrafo único do artigo 165 do Código de Corridas
(declaração inverldica) o jó.
quel Floriano Menezes (Honey Fool) em NCr» 5,00;
e) — Multar, por infração
do parágrafo 2.°, do artigo
144 do Código de Corridas
(alteração no ferrageamento) o treinador Paulo Mor*
gado (Retrospect) em
NCr» 10,00;
í) — Aceitar os explicações dadas pelo jóquei José
Corrêa (Kako), e em conseqüência deixar de puni-lo,
como incurso no parágrafo
6.° do artigo 78 do Código'de
Corridos (deixar de cumprir
compromisso de montaria);
g) — Ordenar o pagamento
dos prêmios das corridas dos
dias 3, 5 e 0 de agosto de
1987.

Estreante
Passista
é da grama
Passista veio do turfe
paulistano preparado para
competir na semana do
Grande Prêmio Brasil, não
o fazendo devido o estado
da pista, que se encontrava pesada, e por isso resolveram seus responsáveis
fazer o forfalt do filho de
Gaudeamus.
O pensionista de Antônio
Pinto da Silva está anotado no quarto páreo da reunião de domingo, e desde
que a prova venha a ser
realizada no gramado, Passista vai correr com muitas possibilidades de vitória As fichas técnicas dos
seis animais que vão estrear esta semana são as
seguintes:
Passista — masc, cast.,
São Paulo (30-10-62), por
Gaudeamus e Passion —
Criação do Haras São Bento e propriedade do Stud
Passista — Treinador; A.
P. Silva
Hadji — masc, cast., Rio
de Janeiro (24-10-63), por
Arlecchino e Streguinha —
Criação e propriedade do
Haras São Miguel — Treinador: J. F. Vale
Françoise — fem., alazão,
São Paulo (18-8-64), por
Cobalt e Frimousse — Criação de Sebastião Perreira
e propriedade do Stud Tibagi — Treinador: G. L.
Ferreira
Toscana — fem., alazão,
Paraná
(15-11-63), por
Quintilius e Jean — Criação do Haras Paraná Ltda.
e propriedade do Stud Doncaster — Treinador: Z. D.
Guedes
Sarojá — fem., alazão,
RS (29-11-63), por Sahib e
Costa Roja — Criação e
propriedade do Haras Itapuí — Treinador: C. Pereira
Primus, masc, cast., RS
(20-11-62), por Princ d'Or
e Zorrera — Criação do
Haras São Lucas e propriedade do Stud ícaro — Trèinador: S. Morales

A atração da semana é a disputa do grande
prêmio Duque de Caxias. Eip dois mil metros o
com cinco mll cruzeiros novos de dotação, sendo
reservado a éguas de quatro anos o mais idade,
reunindo um campo numeroso. Estarão presentes
doze éguas, as melhores que atuam no momento no
turfe carioca, aparecendo em evidencia as figuras
de Edição, Olalá e Granfina. As outras são: Onira,
Lady Godiva, Rubonia, Old Flamme, Starlta, La
Guardiã, Clair de Lune, Freeness e Tabarana.
EXERCÍCIOS
Os três principais nomes da
carreira, trabalharam bem pa.
ra o Duque de Caxias, Olilá,
no governo de Paulo Alvet,
que será o seu piloto, íêz a
volta fechada em 137», saindo
muito ligeiro, dando uma foiga no melo do percurso, para
arrematar em Us, correndo
bem nos metros finais. Regis*
trou 107i3/B na derradeira mllha e fechou.o quilômetro em
esa.
Edlçíio, conduzida por J.
Corrêa, que também a dirigirá na carreira, melhorou a
marca para-136a, arrematando
cm 14s, com boa ação, regis*

trtndo 10St3/S na derradeira
mim». Com lato, a tordllha,
quo ja esta prestes a despedirse das pistas, demonstrou ter
melhorado ainda mali de aeu
último compromisso pira cá.
Granfina,
finalmente,
foi
mais poupada. Saiu de galope
alegre da volta, deixando cor.
rer na seta da milha e chegou
ao espelho em 106i3/g, com
boas sobras, pelo centro da
pista, num trabalho bem controlado por F. Esteves. Das
outras inscritas, apenas T»balana deixou alguma Impressão.
No governo de Paulo Lima,
cravou 100» na milha, vinda
do volta, terminando com algumas reservas.

ARARANGUÁ Ê UMA
BOA INDICAÇÃO NA
NOTURNA DÈ QUINTA
¦ La rehetto J n Paul
1." PAHEO — As 20 horas
1.200 metros - NCrí 1.200,00. 3-4 AwTEJV^SSf
"*
1-1 Dullnha. J. Machado., 58
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Jurupiga, J. Graça ..
Vergel J. Silva ......
Crazy Love, O. V. Silva
Implicância, H. Vasc.

2." PAREÔ
1.000 metros

4'1!

«a
68

NcTl «WM

„
tis
""
^«Ta _j*S
%
Mar6n' J- G MartiAâ 58
Biscainho, J. Machado 54
Aripuana, L. Corrêa.. 55
Balmaln. P. Lima .... 54
stand-Fipe, M Carv 54
Surriento. J. B. p\u\. 58
Hu"yGu«y. R. Carmo 54
Cambroeira. F. Menez. 56
Cacique Guar.. J. Paul. 53
Elllcolt, J. Santana... 58
El Rigonez, J. P. Filho 55
Dinte]i A Machado __ 55
Altalln' °" F" Silva •• 55

15
8.» PAREÔ - As 23h40min _
II LM?B^r_!Gr "«* 1M°'W
Estuário, L. Corrêa ..50 (BETTING).
50
*-s
Quenal. J. Reis
Clerlcatq, J. Portilho. 51 1—1 Quimâsla, M. Carvalho 58
Rouxinol, A. Machado. 52 2 Precavida. J. B. Paul. 53
Isqulon, J. B. Paulielo 53 t—3 Nevaly, J. Machado.. 56
Escaldado, A. Ramos. 58 4 Floraninha. J. Tinoco 52
56 5 Trempe, F. Ferr. F.° 51
Dag, excluído
3—6 Lady Fortuna, L. Corrêa 51
7 Beriozka, M. Silva .. 64
PAREÔ — As 22h05min
metros — NCrS 1.200,00. 8 Fair Miss, A. Rirardo. 58
Depex, A. Machado .. 58 4—9 Bela Luiza, M. Alves.. 51
Primus, J. Pedro F.°.. 56 10 Happv Princ, L. Sant. 58
Tenente, O. Cardoso ,.58 11 Fair City, A. Machado 51

FIAPO DERROTA
CODA}AZ NO
PRÊMIO FRONTIN
(Grande Prêmio Dr. Frontin)
1.» Páreo — 1.200 metros
61
Pista GL — Prêmio — NCrS 1° Fiapo, A. Santos
61
?.000,00
29 Codajaz, F. Maia
A.
Machado 58 39 Charnot,^A. Ricardo .. 61
l.o Osclne.
2.0 Ai-anè . J. Reis .. .. 56 49 Deado, J. Corrêa .... 61
3." Heraidícu, A. Santos 56 B? Neléu, J. B. Paulielo . 58
Diíeranças — 2 corpos e 1/2 6' Seymour, J. Portilho . 61
58
corpo — Tompo 72s4/5 — Venc. " TaJar. J- BorJa
(4) NCrS 0,2" Dupla — (34) 8° Mestre Jucá, F. Per. F9 61
58
0,45 — Placês — (4) 0,18 e (7) 99 Walad, M. Silva
10» Adelmo, P. Alves .... 61
0,42 — OSC1NA — F. C.
anos — S. Iaulo — Fll. Bur- Diferenças: 1|2 corpo e palepham o E;nb.-cesa — Prop. Ha- ta- Tempo: 149"4|5. Vencedor:
O) NCr$ 0,17. Dupla: (13) 0,54.
ras Jahu e Hlc das Pedras
Treinador — E. P. Coutinho Placês: (1) 0,13 e (4) 0,39.
— S.
Crlad.).- — Haras Jahu
FIAPO — M. C. 5 anos
Rio das Pedia.-: _ Tota de Pou- P»"'o — ™- — Swallow Tail
des Duplas — 17.824.
« Platina. Propr.: Zélia G. Peixoto de Castro Jr. Treinador:
2.0 Páreo — 1.200 metros
Pista GL — Prêmio — NCrS Manoel de Souea. Criador: A.
1.200,00
J- Peixoto de Castro Jr.
1." Delia, .f. B. Paulielo 57 69 Páreo — 1.200 metros —
2.o Quãnia, F. Per. F.° 58 Plsta — GL- — Prêmio: NCrS
3." Neidoca, T. Maia. .. 57 2.000,00
Diferenças — 2 corpos o vá- Io Sabatina, A. Ricardo ... 57
rios corpos — Tempo: 72s2/5
29 Ledermaus, O. Cardoso 57
Venc. (1) NCrS 0,15 — Dupla 39 Que Classe, J. Santos .. 57
(14) 0,18 — riacês: (1) 0,11
Diferenças: 2 corpos e 1 1|2
(7) 0,12 — DELLA — F. c. corpo. Tempo: 72"3|5. Vence5 anos — S. Paulo — Fll. dor: (2) NCrS 1,04. Dupla: (13)
Bravc Buck
0,39. Placês: (2) 0,27 e (6) 0,12.
Papyroea
o
Prop. Rogério Luiz Viana
7.0 _l_i_0 — 1.200 metros —
Treinador Alcides Morales
Pista — GL. — Prêmio NCrS
Crtador — Haras São Quirino. 1.200,00.
3.o Páreo — 1.600 metros
1.° Retrospct, P. Alves .. 57
Pista GL - Prêmio - NCrS 3."
?! 5ea've' FJ %?*
-_"_'•
51
ap. !í
Pertinaz, R. Carmos,
1.400,00 Diferenças — 1 corpo e cabel.o Cuoro, J. Queiroz ap. 49 Ça. Tempo: 73". Venc.
(3)
2.0 Morubixaba J s Pbi- sa NCr$ °'31- Dupla: (24) 0,22 —
«> «us e «> o,n. re1. Fuço,
*,y*y A. bantos
:; .. w««s
3.»
.. 56 TROSPECT — M. C. 5 anos —
Diferenças — Vários corpos Paraná — Fil. Foyattá-Orcinia.
e 1 1/2 corpo — Tempo 96s4/5 Propr.: Stud S3o Francisco XaTreinador: Paulo Morga-Criador;
Vo,,.. (5)
í<i NCr$
xt,~_» 0,26
nn„ - Dupla
-.
vier.
Venc.
do,
Haras Belmont.
(34) 0,39 — PiacPs (5) 0,17 e
—
1.300 metros —
(8) 0,27 — CUORE —MC R-B Fireo
—
— Prêmio NCrS
=n™ — S,
e Paulo
d i — Fil.
™, plsta
5¦! anos
a 000 00 ALCoaroze e Fairy Qucen — Pro- 1.0 Icatii, F. Esteves .... 56
pr. Roberto Monteiro de Sá 2° Iatagan, J. Machado .. 56
Freire - Treinador Bertúclo 3" Happy Autumn- J- Port- S6
P. Carvalho - Criador _ Ha- Diferenças: Paletas e vários
Tempo: B2 3/5. Venc:
. „.
. .
__
corpos.
ras
hao José e Expedlctus.
(4) NCr$ 0,23. Dupla: (22) 0,88.
49 Páreo — 1.200 metros
Placês (4) 0,23. ICATU — M.
~. s*£''•
Pista - GL. - Prêmio: NC ri Makl
A- _ an°f
^avioe Valeria. Propr.:
Ha,.„..„
20lro-00
ras
Sáo José e Expedictus.
19 Iná, J. Reis
57 Treinador: Ernânl Freitas. —
29 Morafias, J. Portilho . 57 Criador: Haras São José e Ex•
39 Candy Queen, H. Vas^""f
, ,„ metros
(
—
9.° Páreo — 1.300
„._.
concelos
5' PisU — AL. _ Prêmio NCr?
N->o correu Alegoria. 1.200,00.
Diferenças: 1 corpo e 112 1.° Motim. J. Machado .. 49
Fronton, O. Cardoso .. 53
'4|5. Vence-„-„.. Tempo:
nv, . 73
,„,,«
,.
2°
corpo.
3.. pianeur, L.
Carlos, ap. 52
<23) Diferenças:
PaleU e 11/2
f°,r,: 2?
üCrí,„0,17„DUP,a:
0,33.
Placês:
(6) 0,13 e (3) 0,24. corpo. Tempo: 82". Venc. (2)
INA — F. A. 4 anos — Pa- 0,72. Dupla: (12) 0,47. Placês:
MOTIM {? °_2 ? <3) O-27raná - Bitter e Miss Girl
C. 5 anos — S. Paulo.
x,
.,.,-_„
^
M.
Propr.:
Altemir
Fil,.
J. B. Gubert.
Caporal e Auréola —
Treinador: Ztlmar D. Guedes. Propr.: Haras Jahu e Rio das
Criador: Haras Princeza dos Pedras. Treinador: E. P. Coutinho. Criador: Haras Jahu c
Campos.
Hi0 das pedras.
—
MOV.
39 Páreo
2.400 metros
DAS APOSTS — NCr$
— rrêmio:
NCr? 378.418,00 _ Concursos: NCrS
Pirta - CS»
^^
23.378.46.
Total: NCrJ
A—_5-°***
401.796.44.

PENTATLO MILITAR
DÁ QUARTO LUGAR
À EQUIPE DO BRASIL

REGRA 3

UPS ALA, SUÉCIA (AP-CM) — Apesar de ter ganho
a primeira colocação, logo após a disputa da prova
de lançamento de granada, o brasileiro João Cantarelli
acabou em quarto lugar no cômputo final do Campeonato Mundial de Pentatlo Militar, encerrado ontem
nesta cidade, ao obter um total de 5.107,96 pontos,
enquanto o sueco Bengt-Aake Chrlstcnssin, campeão
do-certame, marcou um total de 5.180,24 pontos.
Por equipes, a Suécia
classificou-se em primeiro,
com 20.479,18 pontos, ílcando o Brasil em quarto
lugar, com 19.654,84 pontos, chegando em segundo
e terceiro lugares França e
Noruega, respectivamente.
Na prova de lançamento
de granada, Cantarelli íoi
segundo, com 195,61 pontos, antecedido pelo holandês P. Keinen, com 196,92
pontos, e chegando à írente do italiano Máximo Gre«o.
Apesar de se ter preparado com muito esmero pa*
ra êste campeonato, o Brasil não íoi íeliz, ressentindo-se bastante das condi*
ções climáticas adversas,
O general Antônio Jorge
Correia, chefe da delegação
brasileira, afirmou que íaltou sorte aos brasileiros,

embora elogiasse o trababalho desenvolvido por todos os concorrentes da equipe nacional, destacando em
particular o desempenho de
João Cantarelli.
Os técnicos major Osvaldo Gonçalves e capitão La*
martine Pereira, que aqui
chegaram vários dias antes
do campeonato se iniciar,
com o objetivo de estudar
as condições
em que os
atletas brasileiros iriam
competir, fazendo uma anáUse completa e elaborando
um plano de trabalho metodlzado,
afirmaram
que
nem tudo saiu conforme
era
esperado,
notando-se
que alguns componentes da
equipe estiveram realmente abaixo de seu
normal,
demonstrando sentir muito
as condições

climáticas.

Takayama
desafia
Accavallo

S. Paulo líder
amanhã contra
Santos: Vila

TÓQUIO (Reuters-CM) — O
japonês Katsuyoshl Takayama, da categoria dos moscas;
desafiou ontem o argentino
Horácio Accavallo, reconhecido como campeão mundial
pela Associação Mundial de
Boxe e que, sábado último,
no ginásio Luna Park, em

locado no ranking mundial.
Na luta de sábado último,

SAO PAULO (Sucursal) —
O Santos,.que está na lide*
rança do cetrame paulista,
com 12 pontes ganhos, jun*
tamento com o Coríntians,
Portuguesa de Desportos e
São Paulo, enfrentará êste
último, amanhã à noite, em
Vila Belmiro. Os sampaullnos, por pontos perdidos, são
06 líderes do campeonato, ao
lado dos corintianos.
No sábado, também, k nolte, Portuguesa de Desportos
e Palmeiras se enfrentam nc
Pacaembu e, no domingo, a
rodada será complementada

Eblhara venceu os dois priassaltos,
chegando
metros

com os seguintes jogos: Pruem
dentina x Coríntians,

mesmo a assustar os segun-

Presidente Prudente; Juven-

dos de Accavallo, porém, nos
dois assaltos seguintes, o ar-

tus x São Paulo, no Pacaem-

gentino já conseguira equili.
brar o combate, para tomar
a Iniciativa da luta, a partir

Vila Belmiro;
Botafogo,

do quinto assalto.

São José do Rio Preto.

Buenos

Aires,

manteve

seu

título, .ao derrotar por declsão unânime, o nipônlco HIroyurl Eblhara, terceiro co-

bu; Santos x Comercial, em
São Bento x

América

em
x

Sorocaba

Ferroviária,

e
em

AMÉRICA SEM MEDO
ESPERA O BOTAFOGO
DECIDIR COM BANGU
Depois de ter obtido uma vitória, mais fácil do
— 3 a 1 — na tarde
que o previsto, sôbre o Vasco
de domingo, no Estádio Mário Filho, em jogo que
propiciou novo recorde de renda e de público da
Taça Guanabara, o América ficou a um passo do
título, estando apenas na dependência de que o Botafogo, amanhã, decida, contra o Bangu, se continua
candidato, provocando uma partida-desempate, prevista para a noite da próxima sexta-feira.
Um empate do Botafogo, amanhã, assegurará ao
América a conquista da Taça e, conseqüentemente,
a classificação para representar o futebol carioca na
Taça Brasil.
Bim

O JôGO
Tendo suportado os primeiros minutos de pressão
do Vasco, que provou, de
saída, o seu ataque não possuir senso de penetração, o
time do América, a partir
do vigésimo minuto da primeira etapa, passou a predominar, ao forçar o jogo
em cima de Oldair, que não
conseguia vencer o duelo
contra Joãozinho, Antunes
e Edu e nem auxiliar o seu
próprio ataque.
Apesar do predomínio, o
América não teria conseguido abrir a contagem
nessa etapa inicial não fôra a colaboração presumosa do goleiro Edson, que
defendeu, sem ninguém s
perturbá-lo, um chute pelo
alto de Edu e, para espanto geral, deixou a bola escapulir de suas mãos para
os pés de Eduardo, que
marcou, sem apelação.
No segundo tempo, enquanto o Vasco procurava
se
lançar,
desordenadamente à ofensiva, à custa
de contra-ataques perigosos o América criou seguidas situações de pânico para e retaguarda vascaína.
Veio, então,
o gol de
Edu,
completando
lançamento longo de Joãozinho,
com falhas de Fontana
que não voltou a tempo —
e de Edson, que se atirou
atrasado e a partida se deíiniu. Depois. Fontana se
contundiu
numa
entrada
violenta sôbre Eduardo e
deixou o campo, com estiramento dos ligamentos

do

joelho direito, o que acabou eom qualquer pretensão

do

marcou
para

o

V a s c o. Eduardo
o

terceiro

América

•

tento
Paulo

diminuiu

para 3 a

1.

Nacional e Raclnp joyant
hoje, em Buenos Aires, a
primeira partida p«Ia final
da Copa Libcrtadorei dai
Américas. A tegunda portida serd realizada, dia 25,
no Eílddlo Centenário *
Prossegue, hoje d tarde c o
noite, na» quadra» do Flumlnensc, o Torneio Indiul.
dual de Ténl» da Cuanabara * Ao vencer a australiano Roy Emerson, o esSantant
Manuel
panhol
conquistou o titulo d] simpie» maiculina do Torneio
internacional do Canadá.
A norte-americana Kathy
Harter venceu nas timplci
femininas; Emerson e San.
tana ganharam a» dupfoi
masculinas, enquanto ai canadense*
Viíei
Berner. «
Faye Vrban venceram em
duplas femininos. Em nustas, miss Hertcr e o australiano Ray Kcldle foram
os ganhadores * Chegou a
Buenos Aires, o pugilista
norte-americano
£ d d 1«
Perfclnj, terceiro no, ranklng mundial dos meiosmédtos-ltgelros, que sdbado próximo enfrentará o
portenho Nicolino Locche.'
Em Barranquilla, com
um gol do brasileiro Dlda,
o Atlético Jr. perdeu para
"por
o Benflca, de Lisboa;
2 a 1, gols marcados por
Eusébio e Torres * Comenta-se, nos Estados Unidos,
que até fins de outubro; será feita a reunificação-'da»
duas ligas rivais de futebol
daquele pais * No campeo.
nato paraguaio, o Guarani
ampliou sua vantagem na
liderança da tabela, ao vencer, domingo último, o Sol
de América por 2 aO * Em
Santiago, na noite de -hoje,
o selecionado B da Argentina enfrenta a seleçflo chilena * No Peru, o Univer.
sitário de Deportes e o Defensor Lima são os lide.
res do certame nacional
Na Inglaterra, o atacan.
te John 0'Hare, do Sunderland, assinou
contrato
com o D:rby Country. O
passe custou 25 mil libra»
esterlinas ou 70 mil dólares * O Cruzeiro anuncia
a ida de um emissário ao
Rio, para contratar o ponteiro Gilson Nunes, do Flumineníe * Pelo Carioca J.uvenü de Atletismo, o Fiamengo é o iider, com.-205
pontos, no setor masculino, enquanto entre as 'môças, o Fluminense este na
frente, com 142 pontos
* Em
jogo tumultuado, e
onde o juiz fêz intimeta»
o
combinado
patriotadas,
Bahia-Galícia empatou com
o Atlético Madri, em Salvador, por 1 a 1.

Mineiro Oeste
vence Início
na F. São João
No Torneio Infclo de congraçamento entre civis e riulitares, rralizado na Portar
leza de São João e organiza1do pelo general médico dr,
Nicanor Presidio de Figuelredo, auxiliado pelo maioi?
tetil
Ferreira,
Nilo Jaime
vencedora a equipe do Banco Mineiro do Oeste, que ti.
final derrotou o União por
Antes do certame,
2 a 0.
houve um desfile das equipes disputantes, com o tra^
dlclonal juramento do atlep
ta, efetuado por um aluhj)
da Escola de Educação Físi*.
l(.
ca do Exéicito.
O

RESUMO TÉCNICO

torneio

América, 3 x Vasco, 1,
No Estádio Mário Filho.
Juiz:
Cláudio
Magalhães
Renda
(recorde)
(bom).
NCr$ 128.717,70, além
de NCr$ 56.388,00 do sorteio, perfazendo o total de
NCr$
185.105,70. Público
70.146 pagantes e 9.776
menores
Gols:
gratuitos.
10 tempo (1 a 0) Eduardo, aos 34 minutos. 29 tempo: Edu, aos 17; Eduardo,
aos 40 e Pauli Bim, aos 44
minutos. América — Arésio, Sérgio, Alex, Aldeei e
Dejair; Marcos e Ica; Joãozinho,
Antunes,
Edu
e
Eduardo. Vasco — Edson,
Jorge Luiz, Brito, Fontana
e Oldair; Jedir e Danilo
Menezes; Nado, Bianchini,
Paulo Bim e Luizinho.
CLASSIFICAÇÃO
Faltando apenas o jogo
Botafogo x Bangu, a ciasslficação da Taçi Guanabara
é
19)
a seguinte:
América — 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota; 8 pontos; 10 gols contra 4; 29)
Botafogo — 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota; 6 pontos; 7 gols contra 4; 39)
Vasco — 5 jogos. 3 vitórias e 2 derrotas: 6 pontos;
11 gols contra 11; 49) Bangu — 4 jogos, 2 vitórias, 1
empate e 1 derrota; 5 pontos; 5 gols contra 3; 59)
Flamengo — 5 jogos; 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas; 3 pontos; 6 gols contra 10 e 6°) Fluminense
5

jogos,

5 derrotas, ze-

ro ponto; 3 gols contra 10.
Edu é o artilheiro, com
5 gols, seguido por Dionísio e Eduardo, com 4 gols.

propriamente
"o
sábado, com

começa

dito

jogo pela chave A, às 15 hçC
entre Fortaleza de SSÓ

ras,

João e Bancc Agrícola Méè.
cantil,

seguindo-se

no

do-

mingo, às lOh. pela chave B»
a partida entre Nuno Ribele

ro

Auto-Peças.

Paulista

Mais tarde, às 15h, pela chave C, jogarão EEFE x Construtora Previbraz. ';
O certame será disputado
em seis rodadas, classificai
do-se

cada

de

clubes

dois

uma das três chaves. Os SeÜ
times

disputarão,

a

seguir»

três jogos eliminatórios e o«
três finalistas farão, entre
sl, um torneio para se sabçr
o campeão, pelo critério dr)
'n[
pontos ganhas.
Os resultados do Torneio
Início

foram oe seguintes;
1? jogo — B£.nco Mineiro do
Oste 2 x Fortaleza S. João
0;

2')

Previbraz

Agrícola

2 x Banco.

Mercantil

0;

3»>

EEFE lx Banco Brasil 0; 4?}:
AA Bayer

0

x

Presidente

0:

5?)

ConstxutoítC
Nuno Riu

beiro 2 x EBAP 0: 6?) União
2 x

Paullíta 0; 7?) Mineiro do Oste 1 x Previbraz &•
8 . EEFE 0 x Bayer 0. No»
Eaiu
vencedor .-o
pênaltis,
Bayer; 9o) União 0 x Nun.
Ribeiro

0

o

nos pênaUls;

União

vence*

10">) B. Minei,

ro Oste 1 x Bayer 0. Final*i
B. Mineiro Oste 3 x União
0.

!
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Depois das emoções provocadas pelos últimos Jogos
da Tíiça Guanabara, os torcedores cariocas assistirão, na
noite de hoje, no Estádio Mário Filho — a partir das
21hl8mln — a um amistoso internacional dos mais promlssores, de vez quo reunirá uma equipe do Flt)men**\
reforçada pela volta de Murilo, Dltfio e Carlinhos, e pela
estréia do paraguaio Reys, contra o famoso time do Atlético do Madri, dirigido por Oto Glória, integrado por todos os seus grandes valores.
A direçfio da partida caberá ao juiz Arnaldo César
Coelho, auxiliado por Idovan Silva e Rubens Souza Carvalho, estando programada uma preliminar — a partir das
lOhlSmin — entre as equipes amadoristas do Dubar e da
Ibéria, sob a arbitragem de Sebastião Bahia.
Para o jogo de hoje, prevalecerá o sistema da íorteios, sendo que os prêmios maiores serfio quatro auto»
móveis, zero quilômetro e as equipes deverfio ser as teguintes: Flamengo — Renato, Murilo, Jaime, Dltfio e
Paulo Henrique; Carlinhos, Reys ou Amorim e Rodrigues
Neto; Zèzinho, Ademar e Luis Carlos. Atlético de Madrid — Rodrl, Rlvilla, Jayo, Griffa e Callejo; Ciaria e
Adelar; Ufarte, Luiz, Garate e Collar.

REYS DEPENDE DA GRIPE
PARA ESTREAR NO FLA
VALE-TUDO
O

Atlético

de

Madri

teve na violência

GENTIL
MUDA TUDO
NO VASCO
As restrirões aos jocadores
do Vasco da Gama
atingindo, também, ao treinador Gentil Cardoso, fizeram-se sentir na tarde de
ontem, na sede do Cineac,
quando foi pedida punição
para Nei. Bianchini, Paulo
Bin e Edson. Na mesma
oportunidade, foi comentado que o elenco é medíocre,
embora tivesse, às vezes,
dado impressão diferente.
A semana ban^üense comeca hoje com novos pianos de Gentil Cardoso, que
pretende confortar a torcida, fazendo outras modificações, consideradas paliativas.
Ananias.
Adilson,
Acilino, Pedro Paulo e Morais são os nomes cogitados. dentro do critério firmado pelo presidente João
da Silva de que o time tem
que ser ajeitado com os
elementos que o clube dispõe.
DESABAFOS
Para o sr. João da Silva, o América
logrou o
triunfo porque o time do
Vasco não teve lucidez tática e ainda foi traído peIas falhas de Edson e Jorge
Luís. Para o sr. Alá Batista, presidente do Conselho
Deliberativo, os clubes deveriam punir seus atletas
sempre que o TJD lhes
aplicasse uma penalidade
que, no fim, atinge mesmo
é ao time. A ausência de
Nei foi considerada fundamental, enquanto foi reconhecida a infelicidade de
Edson e a fraqueza de Bianchini. Para o benemérito Dirceu de Almeida Vale
o tão decantado expurgo
no departamento de futeboi é a solução com vista
à temporada de 1968.

e

no juiz

Walter

Gonçalves

seus

maiores

BANGU TEM SETE
NO ESTALEIRO E
MUDA TIME AMANHÃ

POSSIBILIDADES
Apesar dos seis pontos,
Del Vecchio tem práticamente assegurada a sua escalação, de vez que vemse recuperando e hoje deverá tomar parte nos exerciclos. Ubirajara, por sua
vea, não apresenta qual-

AMÉRICA
TEM ALMIR
EM J. FORA

VITÓRIA
O time misto do Bangu,
que jogou domingo em Valença, sem contar com o
concurso do ex-tricolor Mário, derrotou o Valenciano
(local), por 3 a 1, gols assinalados por Jair, Sabará
e Tonho.
Nesse amistoso, o atacante Norberto sofreu uma
pancada na perna direita,
tendo levado seis pontos.
A pancada ocorreu com 2
minutos de jogo.

O
Volnei
presidente
Braune, afirmou, ontem,
que o regulamento da Taça Guanabara, ao prever
uma partida
de
decisão
prescreve sete dias de prazo para a sua efetivação.
Por isso, quer a decisão no
d o m i ngo, argumentando
ainda que não se pode começar um certame antes
que outro termine.

Dos sete, Mário Tito, Luís Alberto e Ocimar são
os que se encontram em piores condições e o
mais
certo é que não joguem amanhã, devendo
ser subsbstituídos por Crespo, Pedrinho e Fernando,
respectivamente. O time bangüense,
então,
assim
jogaria,
formado: Ubirajara, Fidelis, Crespo, Pedrinho
e Ari
Clemente; Fernando e Jaime; Paulo Borges, Del Vecchio, Hooper e Aladim.

Somente por ocasião da
revisão médica desta manhã, o dr. Arnaldo Santiago vai poder decidir sobre
as reais possibilidades de
alguns dos sete jogadores
contundidos serem aproveitados no jogo contra
o Botafogo. Dé já está afãstado desde o jogo com o
Vasco; Ocimar sofreu violenta pancada e está fora
de cogitações; Jaime sofreu
forte pancada no joelho esquerdo, com suspeita de
ruptura dos ligamentos internos; Luiz Alberto foi
atingido no joelho direito e
na virilha; Mário Tito teve
piorada a inflamação na
unha; Ubirajara queixouse de dores no corpo e, flnalmente, Del Vecchio ainda sente as conseqüências
do corte na cabeça, onde
levou seis pontos.

Bahia,

quer contusão grave e também deverá continuar no
gol, enquanto Jaime está
na dependência da revisão
médica de hoje, embora
haja esperanças quanto ao
seu aproveitamento.
Mário Tito, Ocimar e
Luiz Alberto, contudo, estão ameaçados de não serem liberados pelo Departamento Médico e, em vista disso, Crespo, Fernando e Pedrinho já foram colocados de sobreaviso, pois
deverão ser escalados.
Todas as dúvidas, entretanto, serão decididas na
manhã de hoje, no Estádio
Proletário, após a revisão
médica e depois de realizado o apronto, comandado
por Ondino Vieira.

sete

CONTUSÕES

na

O América vai hoje a
Juiz de Fora para enfrentar a equipe do Tupinambás, levando Edu, com o
pé gessado, apenas para
passear e também Almir
que, pela primeira vez, vestira a camisa americana,
formando com Antunes a
dupla de pontas-de-lança
da equipe, que também não
tem
Marcos e Joãozinho,
vetados pelo Departamento Médico.
Edu compareceu ontem
ao Andaraí, com o tornozio bastante inchado, o que
levou o dr. Santa Maria a
gessá-lo para apressar a
cura, tendo em vista a possibilidade de uma partida
decisiva da Taça Guanabara, contra o Botafogo. O
América pretende disputar
esse jogo, no domingo, entendendo que o regulamento da Taça Guanabara lhe
faculta esse direito.
Evaristo escalou para o
jogo de hoje, contra o Tucujos
horário
pinambás,
depende de ser, ou não, feriado em Juiz de Fora, a
seguinte equipe:
Arézio;
Sérgio, Alex, Aldeei e Dejair: Fará e Ica; Jorginho,
Antunes, Almir e Eduardo.
Além desses setuiirão mais:
Ita, Luciano, Mareco, Wilson Valenca. Renato e Artur, que o treinador pretende aproveitar durante
o transcurso da partida,
objetivando poupar os titulares.

jogadores — Dé, Ocimar, Jaime, Luís
Alberto, Mário Tito, Ubirajara e Del Vecchio — entregues ao Departamento Médico, o treinador Ondino Vieira está em dificuldades para escalar o time
do Bangu para o jogo decisivo para as aspirações do
Botafogo, amanhã à noite, no Estádio Mário Filho.
Com

adversários

À MARGEM DO CAMPO
Afirmar que as falhas de Edson,
Fontana e Jorge Luís é que derrotaram o Vasco, tenham paciência os
vascainos, mas não dá. A superioridade coletiva do América, em 80
por-cento do jogo, foi completa.
Houve sempre uma diferença muito
grande de coordenação, simplicidade
de movimentos e, exceto nos primeiros 20 minutos, execução tranqüila das jogadas mais importantes.
Aliás, o que alguns estão ciassificando só como falhas imperdoáveis foram incidentes que provocaram os dois lances explosivos da
partida. Elimino o erro terrível de
Edson, pois os outros gols precisam
ser reconhecidos na qualidade dos
que os marcaram, não apenas no cochilo dos que os antecederam.
Não cronometrei o gol de Edu.
Duvido, porém, que tenham passado mais de 10 segundos entre o lance na área do América e o tiro de
Edu. Vi um dos mais fulminantes
contra-ataques do futebol, encerrado com vm chute notável, de eraque ciente e consciente, que tinha
duas soluções cômodas — devolver
a ylntunes ou entregar a Eduardo —
e escolheu a responsabilidade da
conclusão.
O gol de Eduardo deve ter se
inspirado no efeito do bilhar. Lembrou aquele qne i47iiari!d0 fêz na
decisão da Copa do Mundo de 19(52.
Amarildo, de fato, estará mais disitante; no entanto, a intenção /oi
igual e o tiro com o lado do pé exaobjetivo.
tamente com o mesmo
Não foi sem razão que Eduardo, depoit de marcar, saiu correndo por

trás do gol gritando "Matei êle! Matei êle!" Essa expressão é muito comum em treinos, quando os jogadores tentam e conseguem iludir os
ndüersdrios com jogadas surpreendentes, que iludem. Eduardo, sem
dúvida, "matou" Edson, que esperava o centro e recebeu o chute
direto.
Estranhas

coincidências

nos

mostra o futebol. De repente, sem
motivo nenhum, repetiram-se num só
jogo os dois lances capitais dn vitória brasileira sobre a Tcheco-Eslováquia, no Chile: além do gol de
Eduardo, a falha de Edson, semeDiante à de Schroiff. que Vara aproveitou para ratificar a vitória.

O momento de decidir
Se o Botafogo passar pelo Banpu, a decisão da Taça Guanabara
terá de ser imediata, antes que o
campeonato comece, do contrário, o
esfriamento do jogo extra não resistirá ás recordações deixadas pelo
América e à aplicação do time botafoguense. Uma rodada que seja do
campeonato, recolocando em evidência Flamengo, Fluminense, Vasco e
Bangu, prejudicará de maneira imprevisível — mas certamente muito
— a repercussão do desempate.
Espero que os dirigentes do
América e do Botafogo reconheçam,
sem falsa arrogância, até que ponto um estádio poderá ficar cheio
com suas equipes decidindo o título. No entusiasmo das atuações brilhanies, creio que nem só de bota-

ACHILLES CHI ROL

foguenses e americanos se fará o
Maracanã. Mas, se permitirem a di•visão de atenções, por três dias
que
sejam, não confio que os dois tia
ter
um
mes venham
público d aítura do que valem.
Vencendo o Botafogo amanhã,
o ideal seria que 48 horas depois a
taça fosse decidida. Há, entretanto, duas barreiras que considero fortes: o Botafogo achar que seus jogadores ficarão cansados porque o
intervalo é curto — emobra todos os
grandes torneios do inundo obedeçam ao critério das 48 horas — e o
América temer que o tornozelo de
Edu não fique totalmente curado
antes de uma semana. São argu•mentos que costumam derrotar a iógica do profissionalismo. E' prorável que os dirigentes prefiram a partida mais tarde, mesmo perdendo
milhões de cruzeiros.
Em último caso, apelemos: por
que os dirigentes, que vivem pensando em jeitinhos para a tabela dn
campeonato, não aceitam o mais válido de todos, caso a sexta-feira não
sirva a América e Botafogo? Parece justo que se façam adaptações
na rodada de sábado e domingo, desde que, com isso, os finalistas da
Taça Guanabara possam resolvê-la
no cenário que merecem.
Não vejo saída; ou primeiro se
acaba a Taça, ou o campeonato redu;irá demais a importância da final empolgante. Será uma pena se
isso acontecer, sabendo-se que a
disputa que termina, foi um dos melhores presentes do futebol carioca
nestes quatro anos.

onde

empatou

com

o

combinado

Sport-Galícia

ZAGALO AINDA NÃO
SABE QUE ATAQUE
PODE TER AMANHÃ
O Botafogo ainda não tem definido o seu ataque
para a partida de amanhã, contra o Bangu, porque
Rogério, Jair e Roberto estão contundidos, não existindo dúvidas tão-somente com relação ao lançamento
de Paulo César, que, no entanto, não tem lugar certo
para atuar, podendo jogar na ponta-direita, como
ponta-de-lança ou na ponta-esquerda, dependendo
das circunstâncias.
No treino de conjunto
realizado ontem, pela manhã, Zagalo fêz algumas aiterações, em virtude da ausência daqueles três jogadores, experimentando ZéHo
na
ponta-direita
e,
colocando
posteriormente,
Paulo César nessa posição.
Somente amanhã, porém,
poderá escalar, definitivamente, a equipe alvinegra.
CONTUNDIDOS
Depois do treino de ontem, Zagalo mostrava-se
apreensivo, afirmando que
não tinha ainda se decidido
sobre a escalação do ataque, porque a palavra final
somente seria dada hoje,
após o dr. Lídio Taledo
examinar os contundidos e
dizer das possibilidades de
cada um. Jair está com o
joanete dolorido, tendo a
contusão se agravado na
de
sexta-feira,
partida
quando recebeu uma pisada no local; Rogério apresenta o tornozelo direito
muito
inchado e Roberto
levou uma pancada na perna, abaixo do joelho.
De
todos, este último é o que,
praticamente, tem maiores
chances de atuar.
HIPÓTESE
formular
Sem
querer
uma formação para o ataque, baseado em hipóteses,
Zagalo afirmou que prefere
pensar no assunto quando
o médico lhe disser com
Sequem poderá contar.
gundo o treinador, apenas
um íato é certo: o lança-

C. GRANDE
DECIDE
AMANHÃ
Na decisão do Troféu José Trocolll, poderá ocorrer
o mesmo fato da Taça Guarabara, isto é, a necessidade de uma partida extra
para definir o título. O
Bonsucesso é o líder, com
oito pontos ganhos, mas tem
em seu encalço o Campo
Grande, que totaliza seis
pontos, mas pode chegar à
liderança se derrotar a Portuguésa, amanhã, na preliminar do jogo Botafogo x
Bangu. Se tal acontecer,
haverá a disputa de uma
partida extra com o Bonsucesso, em data a ser determinada, também, pela
assembléia geral da Federação Carioca de Futebol,
na quinta-feira.
Na última partida do
Bonsucesso no certame, anteontem, o time leopoldinense derrotou o Olaria,
por 2 a 0, com gols de Campista e Ivo. O Bonsucesso
conseguiu uma vitória tranqüila neste jogo e, de modo
geral, apresentou-se bem,
como ocorreu em todo o
certame, o que comprova
sua campanha com 5 jogos,
4 vitórias a apenas uma
derrota.

mento de Paulo César. Explicou que, no entanto, nã0
pode adiantar em que posição irá escalá-lo.
O fato é que, pelo que se
verifica,
o treinador tem
muitas hipóteses a estudar.
Paulo César poderá entrar
na ponta-direita, caso Rofiérlo não jogue, formando
no ataque com Roberto,
Jair e Afonsinho. Neste caso, a dificuldade será
a
presença de dois pontas que
não sejam ofensivos. Caso
somente Jair nâo atue, o
ataque será formado com
Rogério,
Roberto,
Paulo
César e Afonsinho. A hlpótese difícil para Zagalo será
a ausência de Rogério e
Jair, quando poderá colocar Paulo César na ponta
direita e Airton no centro,
voltando o problema dos
pontas armadores.
Existe
ainda
a possibilidade de
entra Zélio pela ponta direita.
Embora não esteja
concentrado, o jogador podera ser chamado, dependendo das necessidades.
No treino de conjunto
realizado ontem, o treinador não chegou a qualquer
conclusão
definitiva, pois
Rogério,
Roberto e Jair,
não
treinaram,
fazendo,
apenas, tratamento. O ataque formou com Zélio, Airton, Paulo César e Afonsinho. Mesmo assim os reservas foram derrotados por
6 a 0, gols de Gérson (2),
Carlos Roberto e Paulo César (2) e Mimi, que
entrou no segundo tempo.
Hoje haverá individual à
tarde.

A estréia de Reys no time do Flamengo, que vem
sendo aguardada com expectativa, talvez nfio se concretize na partida desta noite, contra o Atlético de Madri,
porque o jogador paraguaio está gripado. Mas como vem
sendo submetido a severo tratamento, Modesto Brla está
esperançoso na sua recuperação e confia em vê-lo tor»
mando o meio-campo com Carlinhos e Rodrigues Neto, tria
que figura nos seus cálculos para o campeonato carioca a
iniciar-se na presente semana.
Além do lançamento de Reys, o time do Flamengo
apresentará mais três modificações, pois reaparecerão Mu»
rilo na lateral-direita; Ditão na zaga-central e Carlinhos no
meio-campo. O primeiro e o último retornam à equipo
depois de longa ausência, sendo que o lateral-direito nfio
joga desde a excursão do timejrubronegro ao exterior. Finalmente, o zagueiro Ditão só não jogou contra o Bangu.
Os três jogadores estfio recuperados e capacitados a
dar ao time a segurança que êle vem carecendo, sobretudo, pela sua maior experiência. Com a volta desses jogai*ores, Modesto Bria acredita ter encontrado a melhor formação do time do Flamengo para o campeonato.
Embora Ademar não tivesse cumprido desempenho
brilhante no jogo contra o Bangu, Modesto Bria vai man»
tê-lo na equipe, o que implicará no afastamento de Dlo*>
nísio. Assim, o time do Flamengo volta a atuar num 4-3-3
rígido, pois o meio-campo será formado por Carlinhos,
Reys, ou Amorim e Rodrigues Neto, enquanto o ataque
contará com Zèzinho, Ademar o Luís Carlos.
O Flamengo encerrou os seus preparativos na tarde
de ontem, realizando individual e bate-bola durante 40
minutos. Terminado o treinamento, íol iniciada a concentração em Sâo Conrado.

ESPANHÓIS QUE NO RIO
VÃO PODER JOGAR BEM
Reclamando bastante daa arbitragem e da violência
com que foram disputados os seus jogos no interior do
Brasil, os integrantes da delegação do Atlético, de Madri,
chegaram ontem ao Rio, sendo que o treinador Oto Glória declarou, mesmo, que "o pior de tudo aconteceu na
Bahia, onde o juiz resolveu expulsar dois dos nossos jo*
gadores — Adelardo e Jayo — para evitar a derrota do
combinado baiano".
O treinador e os jogadores do Atlético, de Madri, con*
tudo, estão esperançosos de que poderão realizar uma boa
exibição, na noite de hoje, contra o Flamengo, uma vez
"no Maracanã, e contra clubes cariocas,
pode-se joque
gar o verdadeiro futebol, tão ao gosto dos torcedores".
Explicou Oto Glória que o time do Atlético de Madri,
após longas férias, reiniciou suas atividades justamente
com essa excursão ao Brasil, e por isso os primeiros resultados não poderiam ser muito favoráveis. Entretanto,
o antigo entrosamente já está sendo readquirido e provavelmente hoje o público carioca assistirá a uma partida
empolgante.
UM PROBLEMA
Apesar da violência do jogo, contra a combinado Galícia-Sport, em Salvador, que terminou com um empate
de 1 a 1, o treinador Oto Glória, a rigor, só tem um problema para a escalação de seu time para o jogo desta noite. Trata-se de Rivilla, que sofreu uma forte contusão no
joelho esquerdo, e, se não se recuperar até a hora do jogo,
terá de ceder seu lugar a Colo, que já está de sobreaviso.
Ontem, a delegação do Atlético, de Madri, foi homenageada com um coquetel na sede da embaixada d;:
Espanha, tendo a presença dos dirigentes do Flamengo.

FLU PODE ESCALAR
CABRAL NA ESTRÉIA
CONTRA C. GRANDE
O retorno de Cabralzinho, que tem possibilidades
de se recuperar até quinta-feira e participar do
apronto de sexta, é a grande novidade do Fluminen»j para o seu jogo de estréia no Campeonato
Carioca, contra o Campo Grande, de vez
que parece não terem surtido os efeitos desejados os entendimentos realizados em São Paulo,
pelos dirigentes
Dílson Guedes e José Carlos Villela e o treinador
Gonzalez e relativos à contratação de reforços.
Para a manhã de hoje
está marcado
o primeiro
coletivo dos tricolores, já
sob a orientação de Alfredo Gonzalez que não tem
qualquer esperança de poder contar com o quarto
zagueiro Altair, antecipadamente fora de cogitações.
NADA FEITO
Os emissários
enviados
pelo Fluminense à Capital
paulista nada de prático
conseguiram, tendo voltado
apenas com a promessa do
Palmeiras de uma resposta, até amanhã, sobre a
possibilidade da contratação ou empréstimo do fioleiro Donah.
Ferreira e Nelson,
que
foram tentados para solucionar o problema das laterais, foram considerados
inegociáveis
seus
pelos
clubes.
CABRALZINHO
Cabralzinho, que já retornou de Santos, parti-

cipou
dos
exercícis
de
ontem, sob a direção de
T e 1 ê, vai apresentar-se
hoje e ao que tudo indica
deverá
iniciar
os
exercícios físicos, a fim de
tomar
no
poder
parte
apronto de sexta-feira
e
garantir, assim, a sua escalação para o jogo de sábado.
PROBLEMAS
Altair, ainda sentindo as
conseqüências de um tostão na perna esquerda;
Jardel,
com
estiramento
muscular; c Márcio, proibido pelo neurologista de
treinar, foram os dispensados do individual de ontem, programado para
os
que não enfrentaram o Botafogo.
Do treinamento, participou o jogador, Zèzinho, do
XV de Novembro, de Piracicaba, dando início, assim, ao seu período de experiências nas Laranjeiras.
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CARIOCA
PODE SER
ADIADO
O resultado da parti'
Botafogo x Bangu, a s
realizada amanhã à noi'
poderá determinar o adi
mento da primeira rodado campeonato carioca, •
ser iniciado no sábado vi: douro. Uma vitória do B~tafogo, colocará o clul 1
alvinegro em igualdade 3
condições, por pontos gnhos, com o América, na
Taça Guanabara, o que implicará na necessidade rle
uma partida extra para a
decisão do titulo. Este ,iôgo poderá ser disputado no
domingo, passando a primeira rodada do certame
carioca para o outro domingo, dia 27.
Outra hipótese será a
disputa da partida extra .10
meio da semana vindoura,
com o campeonato comrçando, mesmo, no dominco.
A decisão sobre o assunto somente será conhecida
na quinta-feira, caso sé
confirme a vitória do Botafogo, por ocasião da Assembléia da Federa/çfio Carioca de Futebol, convocadr para tratar da taxa d ,
arbitragem no certame ca
rioca. Na parte de Interês!
ses gerais o problema dí»
data da partida decisiva da
Taça Guanabara, poderá
ser decidido.

